
PREZENTACJA

Wszystkie narzêdzia malarskie firmy

Befaszczot cechuje wyj¹tkowa trwa³oœæ,

wygoda i ³atwoœæ w u¿yciu. Ergonomiczne

kszta³ty trzonków oraz starannie dobrane

do produkcji surowce sprawiaj¹, ¿e

narzêdzia malarskie firmy "Befaszczot"

chêtnie wybierane s¹ przez profesjonalistów

spoœród szeregu innych dostêpnych na

rynku. Czytelne etykiety na produktach

pozwalaj¹ na w³aœciwe u¿ytkowanie

narzêdzi nawet najmniej doœwiadczonym

amatorom remontów. Firma o 130-letniej

tradycji promuje nowoczesne technologie

produkcji, a jedne z nowoœci wprowadzone

pioniersko na rynek polski – PÊDZLE

I WA£KI Z R¥CZKAMI DWUKOMPO-

NENTOWYMI zdoby³y Z³oty Medal

targów Budma 2005. Firma w roku 2007

zosta³a wyró¿niona Z³otym Medalem

Grand Mercure.

BEFASZCZOT to najwiêkszy i najstarszy

producent narzêdzi malarskich oraz

szczotek kosmetycznych i gospodarczych.

Jako polski producent ma du¿e

doœwiadczenie we wspó³pracy z ponad 

2,5 tys. du¿ych przedsiêbiorstw

handlowych w Polsce i na œwiecie. Wyroby

BEFASZCZOT dostarczane s¹ do wielu

krajów Unii Europejskiej, jak równie¿ na

rynki wschodnie. Jako jedyna w Polsce

wœród producentów pêdzli firma posiada

w pe³ni automatyczn¹ liniê do ich

produkcji.

W grupie narzêdzi malarskich firma

oferuje:

Â pêdzle (³awkowce, p³askie, angielskie,

okr¹g³e, pierœcieniowe, owalne, k¹towe)

Â wa³ki malarskie (poliuretanowe,

f lockowe ,  futrzane  natura lne ,  

oraz  z  tkanin  po l i e s t rowych

i poliamidowych, sznurkowe)

Â foliê malarsk¹, szczotki murarskie i do

smo³y oraz druciane, szpachle 

i skrobaki, szczotki do tapet oraz wiele

innych.

Produkcjê nagrodzonych Z³otym Medalem

narzêdzi firma rozpoczê³a, jako pierwsza

w Polsce, w 2004 roku. Wyroby te

prezentuj¹ wysoki poziom jakoœci i s¹

wynikiem nowoczesnych rozwi¹zañ

technologicznych.

Ergonomiczny kszta³t trzonków oraz

dwukomponentowe tworzywo z jakiego s¹

wykonane (polipropylen i guma

kauczukowa) nie powoduj¹ zmêczenia 

i pocenia siê rêki podczas malowania.

Dziêki temu nanoszone farby, lakiery czy

emulsje s¹ równomiernie rozprowadzane

po malowanej powierzchni. Estetyczny

wygl¹d oraz przejrzysty i funkcjonalny

podzia³ na trzy kategorie narzêdzi wed³ug

ich przeznaczenia oraz oznaczenie ich

trzema kolorami sprawia, ¿e s¹ one

wybierane spoœród innych narzêdzi

zarówno przez amatorów jak 

i profesjonalistów. Szczególnie tym

pierwszym u³atwia to samodzielny wybór 

z rega³u sklepowego. Narzêdzia malarskie 

w kolorze czerwonym  s¹ przeznaczone do

stosowania farb olejnych, w niebieskim do

farb akrylowych i w ¿ó³tym o zastosowaniu

uniwersalnym.

Nabywaj¹c wyroby firmy BEFASZCZOT

klienci przyczyniaj¹ siê nie tylko do

wzrostu gospodarczego polskiego

producenta, ale równie¿ utrzymuj¹ 

miejsca pracy dla kilkudziesiêciu

niepe³nosprawnych osób zatrudnionych

w bielskiej fabryce daj¹c im szansê na

rehabilitacjê i samorealizacjê. 

Spó³dzielnia Inwalidów

Bielska Fabryka Szczotek i Pêdzli

BEFASZCZOT

ul. Paderewskiego 7, 43-300 Bielsko-Bia³a

tel. 033 812 51 86, faks 033 815 16 05

www.befaszczot.com.pl

e-mail: befaszczot@befaszczot.com.pl

Spó³dzielnia Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pêdzli BEFASZCZOT

obchodzi³a w  2006 roku 130-lecie dzia³alnoœci. Przez wszystkie te lata

mottem towarzysz¹cym codziennej pracy by³o i jest nadal „Towar bez

zarzutu – Staranne wykonanie – Najni¿sze ceny”. W 2005 roku

narzêdzia malarskie z grupy PÊDZLE I WA£KI Z R¥CZKAMI

DWUKOMPONENTOWYMI otrzyma³y Z³oty Medal targów Budma.

Narzêdzia malarskie
BEFASZCZOT

130 LAT TRADYCJI – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
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