
Комерційна пропозиція від 01.03.2018 г.

Шт./уп.
Фас., кг 

(літр)

Базова ціна 

(роздріб)
Примітка

12 1,4      (1) 35,47
- 4,2      (3) 90,55
- 7        (5) 148,02

- 14      (10) 278,46

12 1,4      (1) 36,75
- 4,2      (3) 94,29
- 7        (5) 154,02

- 14      (10) 290,01

12 1,4      (1) 39,97
- 4,2      (3) 103,52
- 7        (5) 168,86

- 14      (10) 318,58

12 1,4      (1) 50,57
- 4,2      (3) 134,18
- 7        (5) 218,07

- 14      (10) 413,21

12 1,4      (1) 52,39
- 4,2      (3) 139,48
- 7        (5) 226,56

- 14      (10) 429,54

12 1,4      (1) 45,54

- 4,2      (3) 132,83

- 7        (5) 217,58

- 14      (10) 432,63
12 1,2      (1) 66,77
- 3,6      (3) 194,70
- 6        (5) 301,64

- 12      (10) 605,37

12 1,4      (1) 59,18

- 4,2      (3) 153,26

- 7        (5) 250,01

- 14     (10) 471,67

БЕТОН-КОНТАКТ 

(пігментований)

Для попередньої обробки 

поверхні з метою зміцнення 

основи, збiльшення адгезiї, 

пiдготовки поверхнi пiд 

декоративнi штукатурки та 

теплоiзоляцiю.

Грунт з кварцевим 

наповнювачем 

(прозорий)

Для зміцнення основи, 

збільшення адгезії,  підготовки 

поверхні під декоративні 

штукатуки та теплоізоляцію.

атмосферостійка

ПРЕМІУМ

Грунт глибокого 

проникнення
10 л. 120,82

Фасад                   

(сніжно-біла)

Сніжно біла, атмосферостійка 

фарба для зовнішніх робіт. Має 

хорошу розливність та 

покривність, не розбризкується. 

Колерується в пастельні тони.

Для зміцнення мінеральних 

поверхонь, для підготовки основи 

перед проведенням 

оздоблювальних робіт.

Грунт-фарба з кварцевим 

наповнювачем

Для зміцнення основи, 

збільшення адгезії,  підготовки 

поверхні під декоративні 

штукатуки та теплоізоляцію.

атмосферостійка

СТАНДАРТ
Преміум

Інтер'єрна        

(сніжно-біла)

Сніжно-біла фарба з підвищеною 

покривністю. Має хорошу 

розливність, не розбризкується . 

Колерується в пастельні тони. 

Стійка до миття. 

стійка до миття

ПРЕМІУМ

Найменування

Стандарт

Інтерьєрна                 

(біла)
Характеризується підвищеною 

в'язкістю, ідеальна для стель, не 

тече. Колерується в насичені 

тони. 
стійка до стирання

СТАНДАРТ

Інтерьєрна                 

(біла)
Характеризується підвищеною 

в'язкістю, ідеальна для стін, не 

тече. Колерується в насичені 

тони. Стійка до миття.
стійка до миття

СТАНДАРТ

Фасад                        

(біла)
Атмосферостійка фарба для 

зовнішніх робіт. Має підвищену 

в'язкість. Колерується в насичені 

тони.



- 7        (5) 234,99

- 14      (10) 443,35

3,5      (3) 332,05
6        (5) 541,83

12     (10) 1 051,48
3,5      (3) 332,05
6        (5) 541,83

12     (10) 1 051,48
3,5      (3) 458,17
6        (5) 747,75

12      (10) 1 451,74
3,5      (3) 370,66
6        (5) 604,89

12      (10) 1 175,03

24 200 мл. 72,44

Високоякісна емаль призначена 

для захисно-декоративного 

фарбування дерева, шиферу, 

бетону, а також загрунтованого 

або раніше пофарбованого 

металу. 

- 0,8 кг 199,58

Високоякісна емаль призначена 

для захисно-декоративного 

фарбування дерева, шиферу, 

бетону, а також загрунтованого 

або раніше пофарбованого 

металу. 

Для склеювання паперу, картону, 

шкіри, тканини, дерева. 

Покращує властивості 

будівельних сумішей та розчинів.

Емаль призначена для 

декоративного фарбування 

дерева, шиферу, бетону, а також 

загрунтованого або раніше 

пофарбованого металу. 

12 1 л.

Акрилова фарба глянсова  

(біла, сіра, зелена, 

салатова, синя, блакитна, 

жовта, червона, чорна).

Акрилова фарба для 

декору з металевим 

ефектом  (золото, 

червоне золото, бронза, 

мідь, срібло, перламутр, 

червоне вино, шоколад, 

графіт, блакитна 

перлина).

36 100 г. 33,45

Клей ПВА 39,35

зелена

ГАЗБЕТОН-КОНТАКТ

Для захисного фарбування 

пористих поверхонь. Для захисно-

декоративного фарбування 

бетону, гіпсокартону, цементної, 

гіпсової, цементно-вапняної 

основи в середині приміщень i 

зовнi. 

Акрилова фарба для 

декору з металевим 

ефектом  (золото, 

червоне золото, бронза, 

мідь, срібло, перламутр, 

червоне вино, шоколад, 

графіт, блакитна 

перлина).

24 200 г. 60,50   

Емаль призначена для 

декоративного фарбування 

дерева, шиферу, бетону, а також 

загрунтованого або раніше 

пофарбованого металу. 

Фарба для шиферу

коричнєва

Для декоративно - захисного 

фарбування шиферу. Утворює 

шовковисте покриття з високими 

захисними властивостями .

черв.-кор.

синя

Акрилова фарба глянсова  

(біла, сіра, зелена, 

салатова, синя, блакитна, 

жовта, червона, чорна).



6 750 мл. 132,27

Лазур призначена для захисно-

декоративної обробки 

дерев'яних виробів зовні та 

всередені приміщень.  

Підкреслює природну структуру 

деревини, поєднує властивості 

лаку та морилки.

6 750 мл. 148,12

Лазур призначена для захисно-

декоративної обробки 

дерев'яних виробів зовні  

приміщень.  Підкреслює 

природну структуру деревини, 

поєднує властивості лаку та 

морилки. Забезпечує захист від 

плісняви та грибку.

6 750 мл. 142,24

Для захисно-декоративного 

фарбування виробів з дерева 

зовні і всередині приміщень, а 

також використовується для 

обробки поверхонь з ДСП, ДВП, 

МДФ. Лак може бути 

використаний для фарбування 

каменю, штукатурки, бетону, 

цегли, шпалер.

6 750 мл. 405,44

Для професійного захисно-

декоративного фарбування 

виробів з дерева (паркет, 

стільниці, сходи, панелі) 

всередині приміщень, схильних 

до механічних навантажень, а 

також може бути використаний 

для обробки поверхонь з ДСП, 

ДВП, МДФ.

НАЛИВ КГ. 78,40

Для професійного захисно-

декоративного фарбування 

виробів з дерева (паркет, 

стільниці, сходи, панелі) 

всередині приміщень, схильних 

до механічних навантажень, а 

також може бути використаний 

для обробки поверхонь з ДСП, 

ДВП, МДФ.

НАЛИВ КГ. 95,20

Для професійного захисно-

декоративного фарбування 

виробів з дерева (паркет, 

стільниці, сходи, панелі) 

всередині приміщень, схильних 

до механічних навантажень, а 

також може бути використаний 

для обробки поверхонь з ДСП, 

ДВП, МДФ.
1,3 30,70
4,2 86,55
7 134,65

14 267,59

* Від об'єму заказу діють знижки

* Для дилерів діє індівідуальна знижка

Для захисно-декоративного 

фарбування стовбурів дерев і 

кущів у весняний і осінній період. 

Покриття надійно захищає 

деревину від шкідників, хвороб, 

сонячних опіків.

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА  

БІЛИЙ

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА  

ПРОЗОРИЙ

Фарба для дерев 

"Мічурінка" 

ЛАЗУРЬ акрилова 

водорозчинна (прозорий, 

сосна, тік, махогон, 

черешня, каштан, 

полісандр, венге, горіх, 

дуб, дуб морений, береза, 

папороть).

ЛАК акриловий 

водорозчинний.

ЛАК ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

ЛАЗУРЬ акрилова 

водорозчинна з 

АНТИСЕПТИЧНИМ 

ЗАСОСОБОМ (прозорий, 

сосна, тік, махогон, 

черешня, каштан, 

полісандр, венге, горіх, 

дуб, дуб морений, береза, 

папороть).


