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IМПРЕГНАТ BASE

ҐРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
З БIОЗАХИСТОМ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- для імпрегнування дерев’яних
предметів, які експлуатують
назовні та всередині приміщень
• ПЕРЕВАГИ:
- максимальне проникнення
вглиб деревини
- повний біологічний захист
- зміцнює структуру деревини
- захищає від грибка, синяви та
комах-шкідників
- збалансовує поглинальну
здатність деревини
- зменшує розхід поверхневих
виробів
• РОЗХIД: до 11 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 700 мл; 2,5 л;
4,5 л; 9 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий
• КОЛЬОРИ: безбарвний

IМПРЕГНАТ

ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ
ЗАСIБ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- альтанки
- садові будиночки
- садові меблі
- фасади
- паркани

ДЕРЕВ’ЯНI
ПОВЕРХНI
В САДУ
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Завдяки
натуральності
матеріалу дерев’яні
поверхні чудово
вписуються
у садовий простір,
гарно поєднуються
з різноманітною
рослинністю.

Велика перевага
дерев’яних доріжок
і терас – тиша у саду,
адже деревина
зменшує звуки
кроків.

До того ж, деревина
тепла на дотик,
а на сонці злегка
нагрівається, тому
влітку по дерев’яній
терасі можна
сміливо ходити
босоніж.

• ПЕРЕВАГИ:
- містить Teflon™ surface protektor
- гарантія ефективного захисту –
6 років*
- стійкий до впливу складних
атмосферних умов
- захищає від грибка, синяви та
комах-шкідників
- глибоко проникає і зміцнює
деревину
- містить віск - підвищена
водостійкість
- підкреслює красу деревини

Для дерев’яних елементів, які експлуатують зовні,
рекомендовано захисно-ґрунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE
(опис виробу на стор. 3)

• РОЗХIД: до 11 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 700 мл; 2,5 л;
4,5 л; 9 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий
• КОЛЬОРИ: 14
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IМПРЕГНАТ

РЕНОВАЦIЙНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- паркани
- ворота
- перголи
- палісадники
• ПЕРЕВАГИ:
- Four-Season Protection
- містить віск – захищає від води
- швидко сохне – висока
стійкість до дощу
- глибоко проникає і зміцнює
деревину
- нівелює недоліки деревини
- для відновлення раніше
лакованої деревини

Для дерев’яних елементів, які експлуатують зовні,
рекомендовано захисно-ґрунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE
(опис виробу на стор. 3)

ЛАКОБЕЙЦ

• РОЗХIД: до 10 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 700 мл; 4,5 л; 9 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий
• КОЛЬОРИ:15

ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ
ЗАСIБ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- вікна і двері
- балюстради
- вагонка
- фасади
- підшивка даху

ЧИМ ОНОВИТИ
ДЕРЕВ’ЯНI
ВИРОБИ
В САДУ?
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Перш ніж приступати
до реноваційних робіт,
варто поміркувати,
від чого ми хочемо
захистити деревину та
якого кінцевого ефекту
бажаємо досягти.
Без сумніву, у випадку
садової архітектури
імпрегнація є
необхідною.

Для відновлення
садової архітектури
можна використати
окремо імпрегнований
засіб. Проте краще
застосувати створений
спеціально для таких
робіт Реноваційний
Iмпрегнат VIDARON.

Це ідеальний засіб
для виконання
швидкої реновації.
Цей виріб створений
для тих, хто прагне
легко і швидко
оновити певний
елемент своєї
садової архітектури.

• ПЕРЕВАГИ:
- містить Teflon™ surface protektor
- гарантія ефективного захисту –
6 років*
- містить унікальну систему
високоякісних смол
- захищає від води, УФ-променів,
вологості
- стійкий до складних погодних умов
- надзвичайно легке нанесення

Для дерев’яних елементів, які експлуатують зовні,
рекомендовано захисно-ґрунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE
(опис виробу на стор. 3)

• РОЗХIД: до 20 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 750 мл; 2,5 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: глянець
• КОЛЬОРИ: безбарвний + 14
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ОЛIЯ ДЛЯ ТЕРАС
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- тераси
- підлоги назовні
- садові меблі
- сходи
- балкони, балюстради
• ПЕРЕВАГИ:
- підвищена стійкість до стирання
- покриття, стійке до розвитку
пліснявих грибів, синяви і комах
- глибоко проникає в деревину і
зміцнює її структуру
- захищає від дощу і вологи
- високий вміст фільтрів УФвипромінювання
• РОЗХIД:
- м’яка деревина: до 12 м2/л
при одношаровому нанесенні
- тверда деревина: до 18 м2/л
при одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 750 мл; 2,5 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: напівматовий
• КОЛЬОРИ: безбарвний + 4

БЕЗҐРУНТОВОЧНИЙ ЛАК для паркету
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- сходи
- паркет
- підлога

ЧИМ
НАЙКРАЩЕ
ЗАХИСТИТИ
ДЕРЕВИНУ
НА ТЕРАСI?
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Велика дерев’яна
тераса
є невід’ємною
частиною дому,
а влітку ми нерідко
проводимо на ній
більше часу, ніж
усередині будинку.
Проте для декого
тераса стає
прикрістю.

Це відбувається, коли
внаслідок неналежного
захисту вражена
комахами-шкідниками
деревина починає
псуватись. Тому абсолютно недопустимо
відмовлятися від
регулярних консерваційних заходів або
виконувати їх неперевіреними засобами.

Відсутність належної
ретельності може
призвести навіть до
необхідності заміни
дерев’яних елементів!
Тераси потребують
захисту Олією VIDARON
від впливу атмосферних
факторів. Додатковим
„бонусом” є також
красивий напівматовий
декоративний ефект.

• ПЕРЕВАГИ:
- висока стійкість до подряпин і
стирання
- відмінне розтікання – легке
нанесення
- м’який запах
- швидко сохне
• РОЗХIД: до 15 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 750 мл; 2,5 л; 5 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: високий
глянець; глянець; напівматовий;
матовий
• КОЛЬОРИ: безбарвний
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ЯХТОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- надводні частини човна
- дерев’яні частини фасаду
- вікна і двері
- садові меблі
- паркани
• ПЕРЕВАГИ:
- стійкість до атмосферних
факторів
- стійкість до миючих засобів
- підвищена стійкість до стирання,
подряпин та механічних
пошкоджень
- покриття стійке до дії пліснявих
грибків, бактерій і водоростей
• РОЗХIД: до 12 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 750 мл; 2,5 л;
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: глянець
• КОЛЬОРИ: безбарвний

ЗОВНIШНIЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- дерев’яні фасади та стіни
- елементи садової архітектури
(гойдалки, пісочниці, перголи)
- вікна і двері
• ПЕРЕВАГИ:
- стійкий до несприятливих
атмосферних факторів
- еластичне і міцне покриття
- цілковитий захист від води
та УФ-випромінювання
- надзвичайно легке нанесення

ЯК ЗАХИСТИТИ
ДЕРЕВИНУ
ВIД ВОЛОГИ?
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Вибираючи деревину,
яка тимчасово
контактуватиме з водою
і вологою, насамперед
звертайте увагу на тверді
породи, як-от дуб, бук
чи модрина. Стійкими до
води є також екзотичні
породи, зокрема тік
та мербау.

Проте навіть
найкращі породи
деревини не в змозі
витримати тривалого
контакту з водою,
тому потребують
належного захисту.
Дерев’яні меблі для
лазні повинні бути
полаковані.

Для меблів та елементів
з деревини, які є
назовні – у саду чи
на подвір’ї, необхідно
використовувати інші
засоби, ніж для меблів,
що знаходяться в
приміщенні.

• РОЗХIД: до 12 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 1 л; 3 л; 5 л; 10 л;
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: глянець,
сатиновий глянець
• КОЛЬОРИ: безбарвний
Для дерев’яних елементів, які експлуатують зовні,
рекомендовано захисно-ґрунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE
(опис виробу на стор. 3)
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АКРИЛОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- меблі
- вагонка
- іграшки
- інші дерев’яні дрібні елементи
• ПЕРЕВАГИ:
- слабкий запах
- швидко сохне
- підвищена стійкість до стирання
та подряпин
- зберігає натуральний колір
деревини
• РОЗХIД: до 14 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 750 мл; 2,5 л; 10 л
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: шовковистий
глянець
• КОЛЬОРИ: безбарвний

БЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- паркет
- меблі
- вагонка
- музичні інструменти
- антикварні речі
- сходи

ЧИМ МОЖНА
ЛАКУВАТИ
ДИТЯЧI
IГРАШКИ?
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Природна міцність
виготовлених із деревини предметів надає
їм виняткової цінності.
Дерев’яна іграшка – це
простий подарунок,
зроблений надовго.
Скільки радості може
принести відреставровані
коник-гойдалка або набір
кубиків, якими ми гралися
в дитинстві!

Саме довговічність
відрізняє дерев’яні
сувеніри від сучасних
іграшок, виконаних
із пластику. Хтозна,
може, той, хто отримав
подарунок, і сам
вирішить коли-небудь
реставрувати його й
передати далі?

Оптимальним вибором
буде Акриловий лак
VIDARON. Це засіб,
який швидко сохне, з
м’яким, не подразливим
запахом. Його можна
без побоювань використовувати для предметів, з
якими мають справу діти,
оскільки він виготовлений
із безпечних для здоров’я
матеріалів.

• ПЕРЕВАГИ:
- формула, що полегшує
нанесення – Easy to Use
- швидко сохне
- підкреслює малюнок деревини
- не піднімає волокон деревини
- містить абсорбери УФ-променів
• РОЗХIД: до 80 м2/л при
одношаровому нанесенні
залежно від твердості деревини
• УПАКОВКА: 200 мл; 750 мл;
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий
• КОЛЬОРИ: 13
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НIТРО ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- антикварні речі
- музичні інструменти
- меблі
- інші дерев’яні дрібні елементи
• ПЕРЕВАГИ:
- швидко сохне
- легко наноситься та шліфується
- відмінна адгезія до основи
- підвищена стійкість до стирання,
подряпин та механічних
пошкоджень
• РОЗХIД: до 11 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 1 л; 10 л;
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий,
глянець
• КОЛЬОРИ: безбарвний

ҐРУНТОВКА НIТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- ґрунтування дерев’яних виробів
• ПЕРЕВАГИ:
- зменшує розхід поверхневих
лаків
- швидко сохне
- запобігає потемнінню деревини
- підкреслює природну текстуру
деревини

ЯК ВIДНОВИТИ
АНТИКВАРНI
РЕЧI?
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Деревина є вічною у
всіх значеннях цього
слова. З одного боку,
вона ніколи не виходить з
моди, з іншого – її можна
багато разів піддавати
відновлювальним
заходам, які дозволяють
не тільки продовжити
термін служби старих
речей, але й, наприклад,
змінити їх колір.

Старий бабусин комод,
улюблений фамільний
стіл – кожен предмет
умеблювання з часом
зношується, що негативно
позначається на його
естетичності. На поверхні
з’являються непривабливі
тріщини, подряпини або
– що ще гірше – починає
лущитися стара фарба
або лак.

На щастя, є багато
способів виправити це
і водночас відкрити у собі
талант художника.
Як це зробити? Достатньо
озброїтися відповідними
інструментами (наждачний папір, валик, пензель),
а також перевіреними
виробами VIDARON –
і можна приступати
до справи.

• РОЗХIД: до 12 м2/л при
одношаровому нанесенні
• УПАКОВКА: 1 л; 3 л; 5 л; 10 л;
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий
• КОЛЬОРИ: безбарвний
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КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 РОЗЧИННИКОВИЙ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- традиційний паркет
- паркетна мозаїка
- пороги, плінтуси
• ПЕРЕВАГИ:
- високоеластичні з’єднання
з підвищеною стійкістю
до стирання
- не спричиняє набухання
деревини
- відмінна адгезія до основи
- легко розпроваджується
• РОЗХIД: від 0,8 до 1,4 кг/м2
(залежно від гладкості основи
та використаного інструменту)
• УПАКОВКА: 7 кг; 13 кг; 20 кг

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ А50 ВОДОДИСПЕРСIЙНИЙ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- паркет
- плінтуси та інші дерев’яні
матеріали
• ПЕРЕВАГИ:
- еластичні та міцні з’єднання
- слабкий запах
- довговічний
- відмінна адгезія до основи

ЯКИЙ КЛЕЙ
КРАЩЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
ПРИ УКЛАДАННI
ПАРКЕТУ?
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Дерев’яний паркет
ніколи не виходить
з моди. Адже деревина це природний матеріал,
що завжди поза часом і
в тренді.

Особливою популярністю
користуються паркети з
твердих порід деревини
(дуб, клен, екзотичні
види), укладені класично, на шип-паз або
у фантазійні узори.
Для отримання рівної
та міцної поверхні нам
допоможе перевірений
засіб, зокрема, клей
для паркету Vidaron.

Крім того, що паркет
повинен укладатися
фахівцем, у подальшому
він потребує шліфування
і захисту відповідним
засобом, наприклад,
Безгрунтовочним Лаком
VIDARON, який надасть
полакованій поверхні
виняткову міцність і
механічну стійкість.

• РОЗХIД: від 0,8 до 1,4 кг/м2
(залежно від гладкості основи
та використаного інструменту)
• УПАКОВКА: 7 кг; 13 кг; 20 кг
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ШПАКЛIВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- вищерблення та дефекти
у дерев’яних і деревопохідних
матеріалах
• ПЕРЕВАГИ:
- готова до використання
- надзвичайно легке нанесення
- міцна й еластична
- імітує натуральну деревину
• РОЗХIД: до 1 м2/кг при
товщині шару 1 мм
• УПАКОВКА: 0,25 кг
• ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ: матовий
• КОЛЬОРИ: 12

ВОГНЕЗАХИСНИЙ IМПРЕГНАТ

ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
КОНЦЕНТРАТ 1:4

• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- будівельна і конструкційна деревина
(елементи дахових конструкцій, конструкції
садових альтанок)
• ПЕРЕВАГИ:
- вогнезахисний
- проти грибка
- проти комах
- проти плісняви

ЧИМ
ЗАПОВНИТИ
ПОШКОДЖЕННЯ
ДЕРЕВИНИ?
16

Якщо через нашу
неуважність,
необережні дитячі
пустощі або інші
зовнішні фактори, від
яких ми не захистили
меблі чи дерев’яні
елементи, трапилося
їх пошкодження, не
потрібно засмучуватися.

Одним з виробів,
призначених для
виправлення пошкоджень та нерівностей
деревини, є шпаклівка,
яка не тріскається, не
викришується,
є еластичною, а до того
ж її можна шліфувати
і полірувати.

На шпаклівку VIDARON
можна наносити будьякий імпрегнат та декоративний засіб: лак, лакобейц, бейц тощо. Виріб
можна застосовувати
як на масиві деревини
(м’якої чи твердої), так
і на деревопохідних
матеріалах, які експлуатують всередині
й назовні приміщень.

• РОЗХIД:
- 50 г концентрату/м2 поверхні деревини,
мін. двошарове нанесення - трифункційний
захист (3F) (упаковка 5 кг до 100 м2)
- 200 г концентрату/м2 поверхні деревини,
мін. чотиришарове нанесення
- чотирифункційний захист (4F)
(упаковка 5 кг до 25 м2)
• УПАКОВКА: 5 кг
• КОЛЬОРИ: безбарвний + 2
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IМПРЕГНАТ

ДЛЯ КОНСТРУКЦIЙНОЇ ДЕРЕВИНИ
КОНЦЕНТРАТ 1:9
• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для зовнішніх і внутрішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- будівельна і конструкційна деревина
(елементи дахових конструкцій,
конструкції садових альтанок)
• ПЕРЕВАГИ:
- не вимивається
- захищає від грибків і комах-шкідників
- глибоко проникає всередину
• РОЗХIД:
- 14 кг концентрату/м3 деревини - 3-й клас
загроз – деревина зазнає вимивання
- 80 г концентрату/м2 поверхні деревини,
мін. двошарове нанесення – 2-й клас
загроз - деревина не зазнає вимивання
(упаковка 5 кг до 62,5 м2)
- 60 г концентрату/м2 поверхні деревини,
мін. двошарове нанесення – 1-й клас
загроз - деревина не зазнає вимивання
(упаковка 5 кг до 80 м2)
• УПАКОВКА: 1 кг; 5 кг
• КОЛЬОРИ: безбарвний + 2

МIДНИЙ ІIМПРЕГНАТ

ДЛЯ ДЕРЕВИНИ-КОНЦЕНТРАТ 1:9

• ПРИЗНАЧЕННЯ:
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
• ЗАСТОСУВАННЯ:
- будівельна і конструкційна деревина
(елементи дахових конструкцій,
конструкції садових альтанок
• ПЕРЕВАГИ:
- не вимивається
- захищає від грибків і комах шкідників
- глибоко проникає всередину

КОНСЕРВАЦIЯ
ДЕРЕВИНИ:
ЯКI ВИРОБИ
ЗАСТОСУВАТИ?
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Деревина – це
натуральна сировина,
яка після відповідної
підготовки може стати
цінним будівельним
матеріалом. Але
для подальшого
використання деревину
потрібно захистити
від комах-шкідників і
атмосферних факторів.

Відмінним способом
є імпрегнація, яка
завдяки глибокому
проникненню засобу
в структуру деревини
ефективно захищає
її від дії комах і домашнього грибка. ТМ
VIDARON пропонує
Конструкційний імпрегнат.

Конструкційний імпрегнат VIDARON створює
захисний бар’єр, який
не вимивається, а високоякісні біоциди в його
складі борються з грибком, комахами і личинками, які точать деревину.

• РОЗХIД:
- 76 г концентрату/м2 поверхні деревини,
мінімум двошарове нанесення деревина не під накриттям (упаковка 5
кг до 65 м2)
- 40 г концентрату/м2 поверхні деревини,
мінімум двошарове нанесення деревина під накриттям (упаковка 5 кг
до 125 м2)
• УПАКОВКА: 1 кг; 5 кг
• КОЛЬОРИ: 1
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IМПРЕГНАТИ

ВИБЕРИ
СВIЙ
ВИРIБ

ІМПРЕГНАТ
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
ЗАХИСНОҐРУНТУВАЛЬНИЙ

ІМПРЕГНАТ
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
ЗАХИСНОДЕКОРАТИВНИЙ

ІМПРЕГНАТ
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
РЕНОВАЦІЙНИЙ

ЛАКОБЕЙЦ

ІМПРЕГНАТ ДЛЯ
КОНСТРУКЦІЙНОЇ
ДЕРЕВИНИ
КОНЦЕНТРАТ 1:9

МІДНИЙ ІМПРЕ- ВОГНЕЗАХИСНИЙ
ГНАТ ДЛЯ
ІМПРЕГНАТ ДЛЯ
ДЕРЕВИНИ
ДЕРЕВИНИ
КОНЦЕНТРАТ 1:9 КОНЦЕНТРАТ 1:4

ЛАКОБЕЙЦ
ДЛЯ
ДЕРЕВИНИ ЗАХИСНОДЕКОРАТИВНИЙ

ОЛІЯ
ДЛЯ ТЕРАС

ЛАКИ
ЗОВНIШНI

ЛАКИ
ВНУТРIШНI

ОЛIЯ

АКРИЛОВИЙ
ЛАК ДЛЯ
ДЕРЕВИНИ

БЕЗҐРУНТОВОЧНИЙ ЛАК
ДЛЯ ПАРКЕТУ

НІТРО ЛАК

ЯХТОВИЙ ЛАК

БЕЙЦ

ЛАК ЗОВНІШНІЙ
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

БЕЙЦ ДЛЯ
ДЕКОРУВАННЯ
ДЕРЕВИНИ

НIТРО
ГРУНТОВКА

НІТРО
ҐРУНТОВКА
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

КЛЕЇ ДЛЯ
ПАРКЕТУ

КЛЕЙ
ДЛЯ ПАРКЕТУ
S30

КЛЕЙ
ДЛЯ ПАРКЕТУ
А50

ШПАКЛIВКА

ШПАКЛІВКА
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

КОНСТРУКЦІЙНА
ДЕРЕВИНА
ПІДШИВКА ДАХУ
ФАСАДИ
БАЛКОНИ /
БАЛЮСТРАДИ ЗОВН.
ВІКНА / ДВЕРІ ЗОВН.
САДОВІ МЕБЛІ
ПАРКАНИ / ВОРОТА
ІГРАШКИ
САДОВІ БУДИНОЧКИ
АЛЬТАНКИ / ПЕРГОЛИ
ТЕРАСИ
ВАГОНКА ВНУТРІШНЯ
МЕБЛІ
ПАРКЕТ
СХОДИ
ПЛІНТУСИ
АНТИКВАРІНІ РЕЧІ /
МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
ПІСОЧНИЦІ /
ГОЙДАЛКИ
НАДВОДНІ ЧАСТИНИ
ЧОВНА
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ІНШІ ДЕРЕВ'ЯНІ ДРІБНІ
ЕЛЕМЕНТИ
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VIDARON ІМПРЕГНАТ
ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ

VIDARON ЛАКОБЕЙЦ
ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ

V02 ЗОЛОТА СОСНА

L01 БЕЗБАРВНИЙ

VIDARON
РЕНОВАЦІЙНИЙ
ІМПРЕГНАТ

БЕЙЦ
ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ
ДЕРЕВИНИ

VIDARON
ІМПРЕГНАТ BASE

VIDARON
ЛАК АКРИЛОВИЙ

НІТРО ГРУНТОВКА

ЗОВНІШНІЙ ЛАК
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

B01 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ

01 БЕЗБАРВНИЙ

БЕЗБАРВНИЙ
ШОВКОВИСТИЙ ГЛЯНЕЦЬ

01 БЕЗБАРВНИЙ

БЕЗБАРВНИЙ ГЛЯНЕЦЬ

VIDARON
ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС

ШПАКЛІВКА
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

БЕЗГРУНТОВОЧНИЙ
ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ

ВИБЕРИ СВIЙ КОЛIР
R01 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ

V03 БІЛА АКАЦІЯ

L02 ЗОЛОТА СОСНА

R02 ТИК

B02 ОРЕГОНСЬКА СОСНА

V04 ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ

L03 БІЛА АКАЦІЯ

R03 АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

B03 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ

T01 БЕЗБАРВНИЙ

H01 БІЛИЙ

БЕЗБАРВНИЙ ВИСОКИЙ ГЛЯНЕЦЬ

V05 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ

L04 ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ

R04 ЗОЛОТИЙ ДУБ

B04 ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

T02 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ

H02 БЕРЕЗА

БЕЗБАРВНИЙ ГЛЯНЕЦЬ

БЕЗБАРВНИЙ ГЛЯНЕЦЬ

V06 АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

L05 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ

B05 ЄВРОПЕЙСЬКА МОДРИНА

T03 ІРОКО ЕКЗОТИЧНЕ

H03 ЯЛИНА

БЕЗБАРВНИЙ НАПІВМАТОВИЙ

БЕЗБАРВНИЙ МАТОВИЙ

V07 КАЛІФОРНІЙСЬКА СЕКВОЯ

L06 АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

R06 ТЕМНИЙ ДУБ

B06 ЗОЛОТИЙ ДУБ

T04 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

H04 ЯСЕН

БЕЗБАРВНИЙ МАТОВИЙ

V08 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

L07 КАЛІФОРНІЙСЬКА СЕКВОЯ

R07 ПАЛІСАНДР

B07 РУСТОВАНИЙ ДУБ

T05 СІРИЙ АНТРАЦИТ

H05 БУК

БЕЗБАРВНИЙ
САТИНОВИЙ ГЛЯНЕЦЬ

НІТРО ЛАК
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R05 СЕКВОЯ

ІМПРЕГНАТ
ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ
ДЕРЕВИНИ

V09 ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

L08 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

R08 ПАЛІСАНДР ТЕМНИЙ

B08 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

V10 АФРИКАНСЬКЕ ВЕНГЕ

L09 ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

R09 СІРИЙ АНТРАЦИТ

B09 АМЕРИКАНСЬКИЙ ГОРІХ

БЕЗБАРВНИЙ

H07 СМЕРЕКА

V11 ЧОРНЕ БРАЗИЛЬСЬКЕ ДЕРЕВО

L10 АФРИКАНСЬКЕ ВЕНГЕ

R10 СІРИЙ

B10 ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІСАНДР

КОРИЧНЕВИЙ

H08 ВІЛЬХА

V14 КАНАДСЬКИЙ КЛЕН

L11 ЧОРНЕ БРАЗИЛЬСЬКЕ ДЕРЕВО

R11 ЛАЙМОВИЙ

B11 БРАЗИЛІЙСЬКИЙ ХЕБАН

ЗЕЛЕНИЙ

V15 БЛАГОРОДНЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

L14 КАНАДСЬКИЙ КЛЕН

R12 БЛАКИТНИЙ

B12 СІРИЙ АНТРАЦИТ

H10 ГОРІХ

V16 СІРИЙ АНТРАЦИТ

L15 БЛАГОРОДНЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

R13 СИНІЙ

B13 ШЛЯХЕТНЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

H11 ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО

V17 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ

L16 СІРИЙ АНТРАЦИТ

R14 ЛАВАНДОВИЙ

L17 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ

R15 ФІОЛЕТОВИЙ

H06 СОСНА

H09 ДУБ

H12 ПАЛІСАНДР
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TeflonTM є зареєстрованою торговою маркою фірми Chemours, яку
використовує АТ “ФФіЛ “Śnieżka” на підставі ліцензії.

*Детальні умови гарантії розміщені на сайті www.vidaron.com.ua
Буклет має винятково наочний характер і не є комерційною пропозицією у розумінні норм
цивільного права. Представлений колір, зважаючи на техніку друку, різну інтенсивність
освітлення, розмір приміщення, способи нанесення, може незначною мірою відрізнятися
від отриманого в дійсності, тому слід сприймати його як ілюстративний.

Редакція I/2018
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