
Flügger to profesjonalizm i jakość

produktów do wykańczania powierzch-

ni oraz  doradztwo  –  to czego szuka

klient XXI wieku!

Koncern Flügger jest jednym z naj-

większych skandynawskich producentów,

farb dekoracyjnych, barwników, impre-

gnatów do drewna, okładzin ściennych,

narzędzi malarskich, preparatów czysz-

czących oraz papierów ściernych. Naj-

ważniejszy priorytet to produkty przyja-

zne dla środowiska, pozwalające uzyskać

piękną, trwałą powierzchnię. 

Flügger Sp. z o.o. jest oddziałem han-

dlowym duńskiego producenta, koncernu

Flügger A/S. Firma Flügger istnieje na

rynku w Danii od 1890 r., ma własne za-

kłady produkcyjne. Produkty są udosko-

nalane technologicznie i tak przygotowy-

wane, aby spełnić wymagania profesjo-

nalnych malarzy, jak również prywatnych

konsumentów. 

PRODUKTY FLÜGGER

Główne grupy asortymentowe Flügger

to: farby elewacyjne, farby do wnętrz, pro-

dukty do uzyskania dekoracyjnych efek-

tów, lazury i impregnaty do drewna, lakie-

ry do podłóg, boazerii i stolarki budowla-

nej, oleje do podłóg i do drewna, tapety do

malowania, tapety Fiona oraz narzędzia

malarskie Flügger do wykonania wszyst-

kich niezbędnych prac malarskich.

Farby różnią się parametrami tech-

nicznymi. Dlatego też bardzo ważna

i istotna jest dokładna znajomość potrzeb

i wymagań klienta. Każdy Klient znaj-

dzie produkt nie tylko w wymarzonym

kolorze, czy odcieniu, lecz również

w oczekiwanej jakości i cenie.

Oprócz farb do salonów, pokojów

mieszkalnych, są farby do pomieszczeń

o specjalnych wymaganiach, jak po-

mieszczenia użyteczności publicznej, ła-

zienki, kuchnie, hole, korytarze, zakła-

dy przemysłu spożywczego itp. Farby do

tych pomieszczeń charakteryzują się

zwiększoną wytrzymałością na tarcie,

dotyk, szorowanie, są odporne na zabru-

dzenia, niektóre nawet wytrzymują my-

cie pod ciśnieniem, zawierają środki

grzybobójcze.

Dla klientów prefe-

rujących niestandardo-

we wykończenia po-

wierzchni znajdują się

produkty takie, jak farby

z piaskiem, farby struk-

turalne, farby do lazu-

rów itp.

Wszystkie impre-

gnaty do drewna są od-

porne na trudne warun-

ki atmosferyczne, za-

pewniają bardzo mocne

i trwałe powłoki, a także zabezpieczają

drewno przed pleśnią i glonami. 

Zapraszamy do obejrzenia katalogów

z kolekcjami tapet Fiona. Charakteryzu-

ją się skandynawskimi wzorami połączo-

nymi z nowoczesną stylistyką. Okładziny

z włókna szklanego nadają powierzchni

ścian efekt dekoracyjny, jednocześnie za-

pobiegając pęknięciom.

Oferujemy kleje do włókna szklane-

go, tapet strukturalnych i celulozowych

oraz wodoodporne kleje do włókna. 

Narzędzia, które oferujemy w naszych

sklepach to najwyższej jakości produkty,

które pozwolą osiągać najlepsze efekty. 

Wszystkie produkty, jak farby emulsyj-

ne czy emalie, akrylowe, alkidowe, siliko-

nowe, silikatowe, impregnaty do drewna,

zarówno wodorozcieńczalne, jak i rozpusz-

czalnikowe, farby uretanowe dostępne są

w systemie kolorowania w maszynach

barwiących. System oparty jest na wła-

snych pastach pigmentowych Flügger, do-

skonalony w ponad 30-letnim okresie ist-

nienia na rynku skandynawskim. Spraw-

dzone receptury barwienia produktów

obejmują takie wzorniki jak, NCS, RAL,

własne wzorniki producenta: Flügger 900,

Flügger 696, Flügger Interior, Flügger

Exterior i inne. Wzorniki i receptury są

opracowywane zgodnie z wymaganiami ja-

kościowo-technologicznymi oraz najnow-

szymi trendami mody.

PROFESJONALNE 

DORADZTWO, PRZYJAZNE

KAŻDEMU KLIENTOWI

Wybrana strategia sprzedaży w skle-

pach firmowych Flügger farby, pozwala

na uzyskanie pewności fachowej, profe-

sjonalnej obsługi klienta oraz przygoto-

wania kompleksowej oferty. Odpowiednia

porada dotyczy zarówno doboru odpo-

wiedniego produktu pod względem prze-

znaczenia, oczekiwanego rezultatu czy

właściwości produktu, jak również wszel-

kich oczekiwań klienta. 

Sklepy Flügger farby zapewniają

�Kompletny, szeroki asortyment pro-

duktów do wykończenia powierzchni

o wysokiej jakości

�Produkty do nabycia od ręki

�Ceny nie wyższe niż poziom rynkowy

�Profesjonalne doradztwo i obsługę

�Zawodową wiarygodność

�Przyjazną atmosferę, indywidualne po-

dejście do klienta i jego potrzeb, klient

nie jest anonimowy

�Czyste, estetyczne sklepy.

W specjalistycznych sklepach Flügger

farby klient ma gwarancję zakupu wszyst-

kich niezbędnych artykułów do renowacji,

remontu czy wykończenia budynków i po-

mieszczeń wraz ze stosowną, profesjonalną

poradą. 

Zapraszamy do sklepów Flügger

farby na rozmowę przy kawie o renowacji

lub wykończeniu ścian, mebli, podłóg!

FLÜGGER Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 692/694

81-853 Sopot

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

e-mail: flugger@flugger.pl, www.flugger.pl
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Flügger – produkty do wykańczania powierzchni

Najwyższa jakość, 

profesjonalne doradztwo
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