
Новинки в портфоліо  

ТМ OTTO farbe 



 

Шановні партнери, 
 

із задоволенням представляємо Вам оновлену пропозицію виробів від ТМ ОТТО farbe. Відбулось 

розширення портфоліо такими виробами як: ЛАТЕКСНА ФАРБА для інтер’єрів і ФАСАДНА ФАРБА для 

фасадів.  

Дизайн упаковок зберіг свій впізнаваний стиль, але при цьому набув привабливих кольорів у назві, 

головній перевазі та піктограмах для кращого вирізнення їх на полицях магазинів і 

доступнішого сприйняття споживачами. 



Вивчення та аналіз поведінки споживача під час вибору та покупки товару є одним з найважливіших 

елементів нашої роботи. Тому ми постійно це вивчаємо, та робимо висновки для досягнення 

якнайкращого результату. 

 

У результаті цього було: 

 Покращено ідентифікацію у ряді, що допомагає споживачу краще розрізняти вироби між 

собою 

 Розширено асортиментну пропозицію виробів для різних потреб споживачів 

 Оновлено дизайн упаковок, який підкреслює раціональні переваги виробів 

Чому відбулася зміна візульної ідентифікації? 



Оновлене портфоліо TM ОТТО farbe 

ЛАТЕКСНА ФАРБА                    АКРИЛОВА ФАРБА 
 

ФАСАДНА ФАРБА ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО 
ПРОНИКНЕННЯ 



Інтер’єрні фарби 

ТМ OTTO farbe 



Чому саме Латексна та Акрилова фарби? 

Інтернет опитування, проведене спеціалістами в галузі водоемульсійних фарб, підтвердили, що саме 

латексні та акрилові фарби є найпопулярнішими фарбами для стін та стель. 

 

Джерело: інтернет опитування на сайті www.ottofarbe.com.ua  
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ОТТО farbe Латексна фарба 

Рекомендується для фарбування нових основ та відновлення старих малярних покриттів з високим 

ступенем експлуатації. 

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель з цементних, цементно-

вапняних, вапняних, гіпсових розчинів, гіпсокартонних плит, дерев'яних або деревопохідних 

матеріалів всередині приміщень.  

Упаковки:  

1,4 кг – 36,27 грн. 

4,2 кг – 99,19 грн. 

7 кг – 150,80 грн. 

14 кг – 279,00 грн. 

Роздрібна ціна рекомендована виробником станом на 04.08.15 



ОТТО farbe Латексна фарба 

  Стійка до вологого прибирання  
            (покриття отримане після фарбування можна прибирати вологою ганчіркою) 

  Висока покривна здатність 
            (фарба має відмінні перекривні властивості) 

  Економний розхід - до 8 м²/кг 
            (з упаковки 14 кг (10 л) можна пофарбувати 56 м² в 2 шари) 

  Утворює паропроникне покриття 
           (фаба після висихання є газо- та паропроникною, що забезпечує «дихання стін») 

  Легко наноситься 
           (фарба добре лягає на основу, що забезпечує користувачу комфорт праці) 

 

*до 112 м²/кг з упаковки 14 кг в один шар 



ОТТО farbe Акрилова фарба 

Рекомендована для приміщень із середнім ступенем експлуатації. 

Інтер´єрна фарба призначена для  фарбування стін та стель із цементних, цементно-вапняних, 

вапняних, гіпсових поверхонь, а також гіпсокартонних плит. Створює матове, біле, з відмінною 

адгезією до основи покриття, що дозволяє стінам «дихати».  

Упаковки:  

1,4 кг – 29,53 грн.  

4,2 кг – 78,62 грн.  

7 кг – 119,48 грн.  

14 кг – 214,89 грн.  

20 кг – 300,29 грн. 

існуючий  
дизайн упаковки 

оновлений  

дизайн упаковки 

до закінчення  
складських 

запасів 

Покращена 
рецептура 

Роздрібна ціна рекомендована виробником станом на 04.08.15 



ОТТО farbe Акрилова фарба 

  Сніжно-біла 
            (покриття отримане після фарбування характеризуються ідеальною білизною) 

  Забезпечує "дихання" стін 
           (фаба після висихання є газо- та паропроникною, що забезпечує «дихання стін») 

  Легке фарбування 
           (фарба добре лягає на основу, що забезпечує користувачу комфорт праці) 

  Відмінна адгезія до основи 
            (фарба характеризується відмінними зв’язуючими властивостями) 



Фасадні фарби 

ТМ OTTO farbe 



ОТТО farbe Фасадна фарба 

Для декоративно-захисного фарбування фасадів нових та відреставрованих будинків. Також може 

застосовуватись всередині приміщень на цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурках, 

гіпсокартонних плитах, бетоні, цеглі, деревині, деревопохідних матеріалах. 

Упаковки:  

4,2 кг – 126,58 грн. 

7 кг – 193,16 грн. 

14 кг – 374,00 грн. 

20 кг – 517,85 грн. 

Роздрібна ціна рекомендована виробником станом на 04.08.15 



ОТТО farbe Фасадна фарба 

  Атмосферостійка 
        (пофарбоване покриття є стійким до атмосферних факторів) 

  Має відмінну адгезію до основи 
            (фарба характеризується відмінними зв’язуючими властивостями) 

  Економний розхід - до 6 м²/кг 
            (з упаковки 14 кг (10 л) можна пофарбувати 42 м² в 2 шари) 

  Утворює паропроникне покриття 
            (фаба після висихання є газо- та паропроникною, що забезпечує «дихання стін») 

  Легко наноситься  
           (фарба добре лягає на основу, що забезпечує користувачу комфорт праці) 

*до 84 м²/кг з упаковки 14 кг в один шар 



Ґрунтовки 

ТМ OTTO farbe 



ОТТО farbe Ґрунтовка глибокого проникнення 

Рекомендується під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні покриття для стель, стін та 

підлоги, що знаходяться всередині та назовні приміщень. 

Засіб призначений для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, 

гіпсокартонних, бетонних та інших основ та поверхонь з високою поглинальною здатністю. Підвищує 

адгезійну здатність, а також забезпечує правильне висихання нанесених пізніше виробів.  

Упаковки:  

1 л – 15,48 грн.  

5 л – 61,96 грн.  

10 л – 107,87 грн. 

попередній  
дизайн упаковки 

оновлений  

дизайн упаковки 

до закінчення  
складських 

запасів 

Роздрібна ціна рекомендована виробником станом на 04.08.15 



ОТТО farbe Ґрунтовка глибокого проникнення 

  Назовні та всередині приміщень 
            (у ґрунтовці містяться смоли найвищої якості,  завдяки яким її можна використовувати як 
            всередині  так і назовні приміщень ) 

  Глибоко проникає в структуру основи 
            (рекомендована для старих, крихких та нових основ з великою поглинальною здатністю) 

  Зміцнює основу 
             (проникає в основу та зв’язує вільні компоненти) 

  Забезпечує добру адгезію 
             (покращує адгезію поверхневих виробів: шпаклівок, фарб та ін.) 



ОТТО farbe – це найкращий вибір на ринку в своїй категорії 

 OTTO farbe – марка, фарби якої доступні по всій території України 

 Фарби характеризуються відмінним розходом та покривною здатність, що 

економить ваші кошти 

  Відмінне поєднання ціни та якісті 

 Легкі у нанесенні 

  Відмінний кінцевий ефект 

  Стійке декоративне покриття  

 

 



Приклад застосування виробів ТМ ОТТО farbe 

для фасадів приміщення з високим 
ступенем експлуатації 

приміщення з середнім 
ступенем експлуатації 



Дякуємо за увагу 
та запрошуємо до покупки! 


