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Producentem marki Altax jest światowy lider w produkcji farb i lakierów 

firma Serwin-Williams. 

 

Paleta produktów marki Altax to szeroka gama preparatów dekoracyjnych 

do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego (impregnaty, lakierobejce, 

oleje do drewna, emalie, lakiery) oraz produkty techniczne (środki owado-

bójcze, grzybobójcze, gruntujące). Systematycznie rozwijana jest też linia 

farb specjalistycznych oraz produktów dekoracyjnych. 

Altax to marka z trzydziestoletnią tradycją na rynku polskim, specjalizująca się 

w ochronie i dekoracji drewna, która sukcesywnie rozszerza swoje portfolio 

(m.in. o produkty do metalu, betonu, czy tynku). Szeroka gama nowoczesnych 

produktów skierowana jest do klientów oraz specjalistów, którzy cenią rozwią-

zania profesjonalne i zarazem łatwe w zastosowaniu, gwarantujące ochronę 

i trwałość na wiele lat. Nasze produkty marki Altan tworzone są zawsze według 

najwyższych standardów, a nad recepturą każdego z nich czuwają specjaliści 

z laboratoriów badawczo-rozwojowych grupy Sherwin-Williams. Wszystko po to, 

by mieć pewność, że oferta dopasowana jest do potrzeb i oczekiwań Klientów. 

Dzięki systematycznemu wprowadzaniu innowacyjnych produktów, marka Altax 

wyznacza trendy rynkowe. Formuły poszczególnych produktów są nieustannie 

doskonalone, a efektem tych działań jest najwyższa jakość, prosta aplikacja, 

oszczędność czasu i długotrwały efekt.

Misją marki Altax jest poprowadzenie użytkownika końcowego przez każdy pro-

jekt, od zrozumienia i zdefiniowania swoich potrzeb, poprzez znalezienie właści-

wego rozwiązania, do uzyskania doskonałego efektu końcowego. Dział obsługi 

klienta oraz doradcy techniczni są zawsze do dyspozycji. 

n   Sherwin-Williams Poland Sp. z o. o.

ul. Kopanińska 7, Brodziszewo, 64-500 Szamotuły

tel. 61 822 17 03, faks 61 822 11 76, www.altax.pl, biuro.poznan@sherwin.com

file:///D:/AVT/Informator/3%20tom/prezentacje/altax/altax_prezentacja/www.altax.pl 


32017

in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

Altax Szybkoschnący Impregnat ochronno-dekoracyjny. 7 LAT ochrony – wy-
soka trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne, koniec pracy w 1 dzień – druga 
warstwa może być nakładana już po 2 h, duża estetyka wykończenia − szlachetny 
kolor, zachowany naturalny rysunek drewna, nie łuszczy się i nie pęka, odporność na 
deszcz już po 1 h, narzędzia myje się w czystej wodzie. Kolory: dąb, teak, kasztan, 
orzech, venge, palisander, pinia, mahon, szary.

Altax Impregnat do drewna ogrodowego. JEDNA WARSTWA do skutecznego 
zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i szybkie schnięcie pozwalają 
ukończyć pracę w 1 dzień, preparat nie łuszczy się i nie pęka, żelowa konsystencja 
ułatwia rozprowadzenie preparatu, trwały kolor i zabezpieczenie drewna przed 
szarzeniem, oddychanie drewna i oddawanie wilgoci na zewnątrz. Kolory: zielony, 
pinia, kasztan, cedr, teak, mahoń, orzech, palisander, brąz, antracyt, piaskowiec.

Altax Szybkoschnąca Lakierobejca ochronno-dekoracyjna. 7 LAT ochrony – 
wysoka trwałość zabezpieczenia drewna zapewniają najwyższej jakości, nowoczesne 
żywice, koniec pracy w 1 dzień – druga warstwa nakładana już po 2 h, duża estetyka 
wykończenia – szlachetny kolor, zachowany naturalny rysunek drewna, odporność 
na deszcz już po 1 h, nie łuszczy się i nie pęka, myje się w czystej wodzie. Kolory: dąb, 
kasztan, mahoń jatoba, palisander, venge, teak, palisander angielski.

Altax Olej do drewna. Wydobywa i podkreśla naturalne piękno drewna, głęboka 
penetracja chroni przed czynnikami atmosferycznymi, zawiera mieszaninę naturalnych 
olejów najwyższej jakości (w tym olej tungowy), nie łuszczy się nawet w ekstremalnych 
warunkach, umożliwia oddychanie drewna, zapobiega nadmiernemu wysychaniu 
i pękaniu, idealny do gatunków krajowych i egzotycznych, bardzo duża wydajność. 
Kolory: drewno niezabezpieczone, dąb, kasztan, palisander, teak, bezbarwny.

Altax Szybkoschnąca lakierobejca do wnętrz. Sucha w dotyku powierzchnia już 
po 20 min., kolejna warstwa nakładana już po 1 h, trwały kolor, odporna na uszko-
dzenia mechaniczne, podkreśla rysunek drewna, ma delikatny, niedrażniący zapach, 
doskonale się rozprowadza, lakierobejca spełnia europejską normę „BEZPIECZEŃ-
STWO ZABAWEK”, może być stosowana w pokojach dziecięcych, szkołach i szpitalach. 
Kolory: kasztan, palisander, sosna, venge, mahoń, dąb, teak, brąz.

Altax Lakier do podłóg. Duża twardość i odporność na ścieranie i zarysowania, 
idealny do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, szybko schnie, druga warstwa 
nakładana już po 2 h, podłoga gotowa w 1 dzień, niedrażniący zapach, lakier w wer-
sjach kolorystycznych − zmiena koloru podłogi już po nałożeniu 1-szej warstwy, la-
kier w wersji 2,5l z aplikatorem „zrób to sam”, wysoka wydajność – 18 m2/l. Kolory: 
bezbarwny połysk, bezbarwny półmat, bielony, dąb, brąz, palisander.

Altax Emalia super trwała. 7 LAT OCHRONY − wysoka odporność na czynniki at-
mosferyczne, na zadrapania i zarysowania, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz; 
duża przyczepność do większości powierzchni, mocne krycie i trwałe kolory, odporna, 
Kolory: rąz czekoladowy, lazur, mahoń, zielony, czerwony, czarny połysk, czarny mat, 
jasny zielony, orzech, popiel, biały połysk, szary, biały mat.

Altax Szybkoschnąca Emalia. Powierzchnia sucha w dotyku już po 20 min., kolej-
na warstwa nakładana już po 1 h, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, doskona-
łe rozprowadzenie i krycie, trwały kolor, odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
spełnia europejską normę „BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK”. Kolory: biały połysk, biały 
półmat, orzech, palisander, heban, teak, kasztan, pinia, mahoń, cytrynowy sorbet, 
fiołkowy ogród, różowe okulary, niebieskie migdały, zielone żabki.

VIVA GARDEN Farba ogrodowa. Farba akrylowa, w zależności od podłoża, nakładana 
w 2-3 warstwach, stosowana jest do malowania nawierzchni oraz elementów nowych 
i starych: kamień, drewno, metal, terakota, cegła, beton itp. Szybkie schnięcie, mycie 
narzędzi czystą wodą. Farba wykazuje odporność na deszcz już po 1 h i zapewnia do 5 
lat ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Jest bezzapachowa – może być stoso-
wania wewnątrz pomieszczeń. Wydajność: 12 m2/1 l. Liczba kolorów: 29. 
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