
Новинки в портфоліо  

білих матових інтер’єрних фарб 

ТМ «Śnieżka» 



Śnieżka – лідер ринку ЛФМ 
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Знання марок 

Намір покупки марок 

*джерело: звіт дослідження GFK, 2013 

Впродовж багатьох років ТМ Śnieżka є лідером українського ринку. Це марка, яку споживачі знають 

найкраще і більшість з них готові купити чи порадити іншим її продукцію.  

До портфоліо марки входять вироби від найдешевших до дорогих, із найвищою якістю. 

Марка №2 

Марка №3 

Марка №4 

Марка №2 

Марка №3 

Марка №4 

фарба 



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

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

досягнення якнайкращого результату –  

ДАТИ СПОЖИВАЧУ ТЕ, ЩО ЙОМУ ПОТРІБНО!  
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Результати досліджень, проведених незалежним агентством 
GFK, вказують на практичні труднощі, які часто виникають у 
споживачів під час вибору фарби і кольору*: 

 Більшість прагне мінімізувати зусилля щодо вибору марки 
інтер’єрної фарби; 

 Вибір кольору емоційно захоплює споживача, дає 
можливість проявити власний дизайнерський смак; 

 Основні критерії вибору інтер’єрної фарби зміщені в 
сторону екологічності (безпечна для здоров’я) та 
практичності (добре миється) 

 

*джерело: звіт дослідження GFK, 2014 



 Розроблено систему кольорування Śnieżka Colour System 

Новинки в портфоліо білих матових інтер’єрних фарб ТМ Śnieżka  
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Śnieżka Colour System - це система кольорування водоемульсійних фарб, 

опрацьована в Акредитованій Лабораторії АТ «ФФіЛ «Śnieżka». Система 

включає в себе одну з найпопулярніших в усьому світі палітр кольорів - NCS 

Cascade. Віяло кольорів Śnieżka NCS Cascade складається з 518 кольорів, які 

найбільш підходять для будь-якого інтер’єру.  

Віяло NCS CASCADE охоплює весь спектр кольорів з переважанням світлих 

відтінків жовто-червоного, які найчастіше використовуються в дизайнах 

інтер’єрів. 



 Сертифікат ЕКОЛОГІЧНОСТІ 
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Міжнародний сертифікат екологічності, який був присвоєний 
виробам ТМ Śnieżka, підтверджує те, що сертифіковані вироби 
пройшли випробовування на екологічність,  згідно з нормами        

ДСТУ ISO 14024 

Екологічні фарби – це чудова альтернатива звичайним емульсійним 

фарбам, якими охоче користуються люди з підвищеною чутливістю 

до навколишнього середовища. Сучасні технології дозволяють 

отримати високоякісні вироби з використанням у їх складі речовин, 

безпечних для здоров’я і довкілля. 

Зміни в портфоліо білих матових інтер’єрних фарб ТМ Śnieżka  



 Європейські технології виробництва 
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Польська технологія – Європейська якість – підтвердження 

того, що усі вироби компанії «Снєжка-Україна» виготовлені 

згідно з польськими технологіями та ліцензії, а також 

виробляються  на європейському обладнанні з високоякісної 

та перевіреної сировини. 

Орієнтовані на актуальні тренди в дизайні інтер’єрів та 

потреб споживачів, які очікують виняткового 

неперевершеного ефекту як на стінах, так і на стелях, 

пропонуючи якість і практичні вигоди за привабливою ціною. 

Зміни в портфоліо білих матових інтер’єрних фарб ТМ Śnieżka  



Снєжка змінює своє портфоліо білих інтер’єрних фарб відповідно до європейських 

стандартів якості, екологічної безпеки та потреб ринку: 

 Змінено та покращено існуючі фарби (Energy, Max White 

Latex, Design Lux) 
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З можливістю тонування 
 по системі Śnieżka COLOUR SYSTEM 
згідно каталогу Śnieżka NCS Cascade 

З можливістю тонування 
 універсальним концентратом 

Śnieżka Colorex 

АКРИЛОВІ ФАРБИ 

ЛАТЕКСНІ ФАРБИ 

 якість 

Готова кольорова 
фарба 

Зміни в портфоліо білих матових інтер’єрних фарб ТМ 
Śnieżka  



Хто купує ці продукти? 
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З можливістю тонування 
 у системі Śnieżka COLOUR SYSTEM 

згідно з каталогом Śnieżka NCS Cascade 

З можливістю тонування 
 універсальним концентратом 

Śnieżka Colorex 

Готова кольорова 
фарба 

*джерело: звіт дослідження GFK, 2014 

 Мають певні вимоги до якості 
фарби 

 Самостійно приймають рішення 
 Прагнуть виділитися з-поміж 

інших 
 Шукають дизайнерські рішення 
 Орієнтуються на кінцеву 

вартість 
 

 
 

    

Категорії споживачів, для яких: 

 Один із найважливіших 
аргументів – ціна 

 Оптимальне співвідношення 
якості до ціни 

 Не докладають надмірних 
зусиль при виборі 

 Купують  марку, яка є відома і 
має добру репутацію 

 Схильні купувати вироби, 
якими користувалися 

 Вимогливі до якості фарби 
 Важливе значення надають 

вибору марки і кольору 
фарби 

 Слідкують за трендами і 
керуються ними при виборі 
фарби 

 Порівнюють ціни між 
різними марками 
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Śnieżka Nature – готова кольорова фарба! 
 

  

 Фарба в готовому кольорі 

 56 готових трендових кольорів 

 100% попадання в колір 

 Легко усунути плями і забруднення 

 Якісна та екологічна фарба для 

Вашої оселі 

 Відповідає європейським 

стандартам якості 

 

 

Śnieżka Nature 

 

всі кольори за однаковою ціною 

ц
ін

а
 

колір 

min 

max 

Śnieżka Nature – це ГОТОВА КОЛЬОРОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА високої якості, яка характеризується 
відмінною покривною здатністю, високою ощадливістю і стійкістю кольорів. Створює матове 
покриття, яке дозволяє стінам "дихати", і є стійким до багаторазового миття.  



Śnieżka Design Lux 3 



Основна перевага 

Піктограма, що вказує на 
європейську якість 

Сертифікат екологічності 

Стікер, вказує що фарба є в 
білому кольорі і має 

можливість професійного 
тонування 

Фарба маскує незначні дефекти 
та нерівності поверхні 

Розхід з упаковки при нанесенні 
в один шар 

Піктограма вказує, що фарба має 
унікальну добавку Teflon® 

Фарба має відмінну покривну 
здатність 

Опис упаковки 
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Ступінь матовості (3) 



Śnieżka Design Lux 3 – зносостійка латексна фарба, до складу 

якої входить унікальна добавка - Teflon® surface protector, що 

полегшує очищення та усунення плям з поверхні та створює 

покриття, яке рівномірно пропускає водяну пару, а отримане 

декоративне покриття є цілком безпечним для здоров’я.  

 

Фарба призначена для декоративного фарбування стін та 

стель з:  

 цементних  

 цементно-вапняних  

 вапняних  

 гіпсових поверхонь  

 гіпсокартонних плит  

 деревини та деревопохідних матеріалів 

 скловолокнистих та флізелінових шпалер 
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Застосування 



Поверхня, покрита виробом з Teflon® surface protector, має низьку поверхневу напругу, тому нанесене 
забруднення отримує великий кут скраплення вологи – як наслідок забруднення легше усунути, таку 
поверхню легше утримувати в чистоті. 

Поверхня, покрита виробом без Teflon® 
surface protector,  має високу поверхневу 
напругу, тому нанесене забруднення 
отримує малий кут скраплення вологи – 
як наслідок поверхня сильніше притягає 
забруднення, їх важче  усунути. 

Як діє Teflon® surface protector у фарбах ТМ Śnieżka? 
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Аргументи продажу на користь фарби 
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 ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА – підходить для 

приміщень з високим ступенем експлуатації 

(2-ий клас згідно з ДСТУ EN 13 300) 

 Містить Teflon® surface protector, що полегшує 

усунення плям та забруднень 

 Глибокоматова – приховує незначні нерівності та 

дефекти 

 Екологічна фарба – в процесі виготовлення 

використовуються складники дозволені в країнах ЄС 

(екологічність підтверджена нормою ДСТУ ISO 14 024) 

 Можливість тонування в 518 трендових 

кольорів у системі Śnieżka Colour System 

 Висока покривна здатність та відмінний розхід – 

лише 9,04 грн за 1 м²* 

Рекомендована роздрібна ціна: 

 4 кг – 211,66 грн 

 6,7 кг – 341,56 грн 

 13,5 кг – 609,95 грн *при двошаровому нанесенні з упаковки 13,5 кг  згідно з 
рекомендованою роздрібною ціною станом на 24.04.2015  



Śnieżka Max Latex 



Основна перевага 

Піктограма, що вказує на 
європейську якість 

Сертифікат екологічності 

Стікер, вказує, що фарба є в 
білому кольорі і має 

можливість професійного 
тонування 

Фарба не розбризкується під час 
нанесення 

Фарба має відмінну покривну 
здатність 

Розхід з упаковки при нанесенні в 
один шар 

Піктограма, вказує, що фарба має 
унікальну технологію, що 
обмежує розбризкування під час 
нанесення 

Опис упаковки 
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Śnieżka Max Latex - латексна фарба для інтер’єрів 

виготовлена на основі технології Compact Comfort System.  

  

Фарба призначена для декоративного фарбування стін та 

стель з: 

 цементних  

 цементно-вапняних  

 вапняних  

 гіпсових поверхонь  

 гіпсокартонних плит  

 деревини та деревопохідних матеріалів 

 скловолокнистих та флізелінових 

17 

Застосування 



Compact Comfort System  

18 

Śnieżka Max Latex - латексна фарба для інтер’єрів виготовлена на основі технології Compact 

Comfort System (Компакт Комфорт Систем), тобто формули підібраних згущувачів та 

компонентів, що оптимізує рівень розбризкування фарби, підвищує її покривну здатність та 

комфортність роботи. Створює покриття стійке до миття. 

 
 
 



Аргументи продажу на користь фарби 
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 Фарба стійка до миття, що дозволяє легко утримувати 

стіни в чистоті (3-ій клас згідно з ДСТУ EN 13 300) 

 COMPACT COMFORT SYSTEM – не розбризкується під 

час нанесення, покращує комфорт фарбування 

 Рекомендована для фарбування 

скловолокнистих та флізелінових шпалер 

 Фарба пройшла екологічну сертифікацію згідно з 

нормами ДСТУ ISO 14 024 та є екологічно чистою 

 Тонування у системі Śnieżka Colour System дає можливість 

обрати колір з 518 найпопулярніших 

 Висока покривна здатність та відмінний розхід – 

лише 6,90 грн за 1 м²* 

 

Рекомендована роздрібна ціна: 

 4,2 кг – 161,89 грн 

 7 кг – 254,31 грн 

 14 кг – 483,16 грн 

*при двошаровому нанесенні з упаковки 14 кг  згідно  з 
рекомендованою роздрібною ціною станом на 24.04.2015  



Śnieżka Energy 



Основна перевага 

Піктограма, що вказує на 
європейську якість 

Сертифікат екологічності 

Стікер вказує, що фарба є в 
білому кольорі і має 

можливість професійного 
тонування 

Фарба є газо- та 
паропроникною 

Розхід з упаковки при 
нанесенні в один шар 

Фарба має високу покривну 
здатність 

Опис упаковки 
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Śnieżka Energy  – матова латексна фарба  

призначена для декоративно-захисного фарбування 

поверхонь всередині приміщень: 

 цементних   

 цементно-вапняних 

 вапняних 

 гіпсових поверхонь 

 гіпсокартонних  плит 

 деревини та деревопохідних матеріалів 

 

 
 
 
 
 
 

 

Застосування 
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Аргументи продажу на користь фарби 
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 Латексна фарба - утворює стійке до вологого 

прибирання покриття (4 клас згідно               

ДСТУ EN 13 300) 

 Дозволяє стінам «дихати» - утворює паро-, та 

газопроникне покриття 

 Має сертифікат екологічності – фарба безпечна 

для здоров’я та навколишнього середовища 

 Тонується по системі Śnieżka Colour System – 

доступні 518 кольорів 

 Висока покривна здатність та відмінний розхід 

– лише 6,74 грн за 1 м²* 

 Рекомендована роздрібна ціна: 

 4,2 кг – 141,45 грн 

 7 кг – 223,83 грн 

 14 кг – 424,72 грн 

*при двошаровому нанесенні з упаковки 14 кг  згідно 
рекомендованої роздрібної ціни станом на 24.04.2015  



Оновлені та покращені 
інтер’єрні фарби 



Упаковка 

Виріб 
Design Lux 3 

ГЛИБОКОМАТОВА ЗНОСОСТІЙКА 
ЛАТЕКСНА ФАРБА 

Max Latex 
МАТОВА ФАРБА СТІЙКА ДО 

МИТТЯ 

Energy 
МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА 

Eko 
МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА 

 White Effect 
МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА 

Унікальна  
перевага 

Колір 
Білий з можливістю  
професійного тонування 

Білий з можливістю  
професійного тонування 

Білий з можливістю  
професійного тонування 

сніжно-білий супербілий 

Стійкість до 
миття 

Висока стійкість до миття                        
2 клас 

Стійка до миття                                 
3 клас 

Стійка до вологого 
прибирання   4 клас 

стійка до сухого тертя стійка до сухого тертя 

Ступінь 
матовості 

Розхід при 
одношаровому 

нанесенні 

До 10 м²/кг 
(до 14 м²/л) 

До 10 м²/кг 
(до 14 м²/л) 

До 9 м²/кг 
(до 13 м²/л) 

До 9 м²/кг До 8 м²/кг 

Упаковки 3 л, 5 л, 10 л 3 л, 5 л, 10 л 3 л, 5 л, 10 л 
1,4 кг, 4,2 кг, 

7 кг, 14 кг, 20 кг 
4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг 

Рекомендована 
для 

використання 

Для житлових приміщень з 
високим ступенем 

експлуатації, а також для 
скловолокнистих та 

флізелінових шпалер 

Для житлових приміщень з 
середнім ступенем 

експлуатації, а також для 
скловолокнистих та 

флізелінових шпалер 

Для житлових приміщень з 
середнім ступенем 

експлуатації 

для житлових 
приміщень 

з невисоким ступенем 
експлуатації, а також 

для приміщень де 
перебувають алергетики 

для житлових 
приміщень 

з невисоким ступенем 
експлуатації 

Рекомендована 
роздрібна ціна 

за 10 л/14 кг 
609,95 грн. 483,16 грн. 424,72 грн. 314,31 грн. 269,62 грн. 

25 - глянець - найвищий ступінь матовості 

Система градації білих матових фарб в портфоліо ТМ 
Sniezka 



 Відома марка, виробам цієї марки довіряють і найчастіше їх купують 

 Фарби містять у своєму складі інноваційні додатки та виготовляються за новітніми 
технологіями, що свідчить про високу якість виробів 

 Вироби пройшли екологічну сертифікацію та отримали міжнародний 
сертифікат відповідності згідно з нормами ДСТУ ISO 14024 – безпечні для 
здоров’я та навколишнього середовища 

 З отриманого покриття легко усунути плями та забруднення – фарби 
пройшли випробовування на стійкість до мокрого стирання згідно з нормами        
ДСТУ EN 13300 

 Не розбризкуються під час нанесення - зручне фарбування 

 Підходять для фарбування стін та стель, а також флізелінових та 
скловолокнистих шпалер   

 Відмінний розхід та покривна здатність, що економить ваші кошти 

 Оптимальне поєднання ціни та якості 

 Тривалий термін зберігання виробів – 48 місяців з дати виготовлення 

 Довговічне декоративне покриття  
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Аргументи продажу на користь фарби 



Дякуємо за увагу! 


