
Priorytetem jest produkcja ekologicznych

produktów minimalizuj¹cych zanieczysz-

czenie œrodowiska naturalnego oraz zapew-

niaj¹cych piêkn¹, odporn¹ powierzchniê.

Flügger Sp. z o.o. zajmuje siê sprzeda¿¹

produktów do wykoñczenia powierzchni

w sklepach firmowych Flügger farby. 

W tym sezonie wprowadzono nowe pro-

dukty do dekoracyjnego wykoñczenia po-

wierzchni œcian w domach, biurach i in-

nych pomieszczeniach u¿ytecznoœci pu-

blicznej.

S¹ to nowe kolekcje tapet FIONA Non

Woven o eleganckim skandynawskim

wzornictwie i wysokiej jakoœci, kolekcje

NORDIC LEAVES i GEOMETRIC. In-

nym, nowym rozwi¹zaniem do niestandar-

dowego wykoñczenia s¹ produkty nawi¹-

zuj¹ce do technik z po³udnia Europy: tynk

rustykalny PROVANCALE oraz marmu-

rowa masa szpachlowa Stucco Fino.

W kolekcji tapet GEOMETRIC dominuje

surowy wizerunek kombinacji okrêgów,

kwadratów i linii. Wzory rozci¹gaj¹ siê od

ma³ych, dyskretnych kwadratów do du-

¿ych, imponuj¹cych okrêgów. Kolekcja ta-

pet NORDIC LEAVES to kontury roœlin

ze skandynawskich lasów i ³¹k, umieszczo-

ne na tle atrakcyjnych kolorów.

Obie kolekcje s¹ produkowane na nietka-

nym pod³o¿u, które siê nie kurczy ani nie

rozci¹ga w trakcie i po zawieszeniu. Za-

wieszanie tapet jest bardzo proste – klej

nak³ada siê na œciany (nie na tapetê), a na-

stêpnie przyk³ada siê do œciany pasek ta-

pety (bez kleju). Pod³o¿e to nadaje po-

wierzchni œciany piêkny, elegancki wygl¹d,

podkreœla jakoœæ wykoñczenia. Wzory na

tapetach s¹ nadrukowywane powierzchnio-

wo. Ta metoda daje charakterystyczne war-

stwy, które sprawiaj¹ wra¿enie malowa-

nych rêcznie.

Ka¿da z kolekcji jest idealna do zaprojek-

towania ca³ego wnêtrza w niestandardowy

sposób: tapety o ró¿nych wzorach mo¿na

³¹czyæ ze sob¹, gdy¿ maj¹ one wspólne mo-

tywy lub tonacje kolorystyczne, tapety

mo¿na nak³adaæ na œcianê pionowo lub po-

ziomo. Ponadto do ka¿dej kolekcji dobrane

s¹ kolory, którymi mo¿na wykoñczyæ wy-

brane œciany, maluj¹c farbami Flügger.

Obecnie dostêpne s¹ równie¿ nowe wzory

Flügger tapet strukturalnych do malowa-

nia, nadaj¹cych œcianie dekoracyjn¹ struk-

turê, jednoczeœnie zabezpieczaj¹c j¹ przed

mniejszymi pêkniêciami. Ok³adziny maj¹

strukturê tynku lub desenie w paski, krop-

ki, figury geometryczne, kwiaty.

Ponadto w sta³ej ofercie s¹ inne produk-
ty do wykoñczenia powierzchni:

farby dekoracyjne nawierzchniowe

o ró¿nych stopniach po³ysku – od g³êbo-

kiego matu, poprzez satynê, pó³mat, pó³po-

³ysk do pe³nego po³ysku. Wszystkie pro-

dukty mo¿na barwiæ na dowolny kolor wg

NCS, RAL i w³asnych wzorników oraz

kart kolorów producenta, jak np. Uk³adan-

ka kolorów – sugerowane kolory wewnêtrz-

ne lub Kolory ziemi – sugerowane kolory ze-

wnêtrzne

farby strukturalne – 5 rodzajów ró¿nej

gruboœci ziarna, w tym jeden rodzaj farby

z piaskiem kwarcowym do barwienia

w systemie barwienia Flügger

Flügger efekt lazurowy – specjalny œro-

dek do wykonania lazurów na œcianie

Flügger lakier Ding dong z p³atkami de-

koracyjnymi, do dekoracji i wzmacniania

powierzchni

farby elewacyjne, impregnaty do drew-

na, lakiery, oleje do pod³óg drewnianych,

szpachlówki, farby gruntowe, farby ogólne-

go stosowania itp.

W sklepach Flügger farby klient ma gwa-

rancjê nabycia wszystkich niezbêdnych pro-

duktów do wykoñczenia powierzchni.

Doœwiadczeni handlowcy w sklepach Flüg-

ger farby pomagaj¹ w doborze odpowied-

nich produktów do oczekiwañ klienta oraz

doborze kolorów. 

Wszystkim s³u¿ymy fachow¹ i przyjacielsk¹

rad¹!

FLÜGGER Sp. z o.o.
Al. Niepodleg³oœci 692/694

tel. 058 551 74 21, faks 058 550 30 31 

www.flugger.pl

e-mail: flugger@flugger.pl
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PREZENTACJA

Koncepcja duñskiej firmy Flügger A/S to produkcja i sprzeda¿ 

kompletnego asortymentu farb dla budownictwa i innych produktów 

do wykoñczenia powierzchni, narzêdzi oraz akcesoriów o dobrej jakoœci. 
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Dekoracyjne wykoñczenie 
powierzchni œcian

Flugger.qxd  2007-11-05  18:35  Page 169


