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PREZENTACJA

Flügger Sp. z o.o. oddział handlowy

w Polsce, ma siedzibę w Sopocie. Posiada

sklepy w Sopocie, Gdańsku, Gdyni, War-

szawie i Poznaniu. W ciągu najbliższych

lat zaplanowany jest rozwój sieci sklepów

Flügger farby w Polsce.

GŁÓWNY  ASORTYMENT

FLÜGGER TO:

Farby elewacyjne – emulsje ze 100% spo-

iwem akrylowym oraz fungicidami o róż-

nych stopniach połysku (od głębokiego

matu do półpołysku), do wybarwienia na

miejscu na żądany kolor, o różnym pozio-

mie cen, a także farby silikatowe, siliko-

nowe, emulsje olejne.

Farby do wnętrz – szeroka gama dekora-

cyjnych emulsji akrylowych oraz emalii

akrylowych i alkidowych na sufity, ścia-

ny, drewno, metal, również o różnych

stopniach połysku od głębokiego matu,

poprzez satyny, półmaty, półpołyski do

pełnych połysków), do wybarwienia na

miejscu na żądany kolor.

Asortyment farb dyspersyjnych do

wnętrz jest wyjątkowo szeroki. Obejmuje

6 rodzajów farb emulsyjnych na bazie wo-

dy. Farby te różnią się parametrami tech-

nicznymi. Dlatego też bardzo ważna

i istotna jest dokładna znajomość potrzeb

i wymagań klienta. Każdy klient znajdzie

produkt nie tylko w wymarzonym kolo-

rze, czy odcieniu, lecz również w oczeki-

wanej jakości i cenie.

Oprócz farb do salonów, pokojów miesz-

kalnych, Flügger oferuje farby do po-

mieszczeń o specjalnych wymaganiach, jak

łazienki, kuchnie, hole, korytarze, po-

mieszczenia użyteczności publicznej,  za-

kłady przemysłu spożywczego itp. Farby

do tych pomieszczeń charakteryzują się

zwiększoną wytrzymałością na tarcie, do-

tyk, szorowanie, są odporne na zabrudze-

nia, niektóre nawet wytrzymują mycie pod

ciśnieniem, zawierają środki grzybobójcze.

Dla klientów preferujących niestandardo-

we wykończenia powierzchni znajdują się

produkty, takie jak farby z piaskiem, farby

strukturalne, farby do lazurów itp.

Produkty dekoracyjno-pomocnicze do

uzyskania dekoracyjnych efektów, do re-

alizacji niestandardowych wystrojów

wnętrz, jak szablony, lazury, stiuki, płatki

dekoracyjne, struktury, tynk antyczny.

Lazury i impregnaty do drewna –

wszystkie produkty również do wybar-

wienia na miejscu na żądany kolor,

sprawdzone jakościowo w okresie ponad

100 – letniego istnienia producenta na

rynku skandynawskim.

Lakiery do podłóg, boazerii – wodne

i rozpuszczalnikowe, od matów do poły-

sków.

Oleje do podłóg i do drewna, mydła kon-

serwujące do drewna, w tym z efektem

„white wash”.

Tapety – do malowania, nadające po-

wierzchni różnorodne, eleganckie struk-

tury jednocześnie wzmacniające tynki

przed pękaniem, jak tapety z włókna

szklanego, tapety celulozowo-akrylowe

(strukturalne) oraz tapety papierowe

o podkładzie z włókniny Fiona o nowo-

czesnym duńskim wzornictwie.

Narzędzia malarskie Flügger – do re-

alizacji wszystkich profesjonalnych prac

malarskich.

W specjalistycznych sklepach Flügger

farby klient ma całkowitą gwarancję na

zakup wszystkich niezbędnych artykułów

do renowacji, remontu czy wykończenia

budynków i pomieszczeń. 

Wszystkie produkty, jak farby emulsyjne

czy emalie, akrylowe, alkidowe, silikono-

we, silikatowe, impregnaty do drewna, za-

równo wodorozcieńczalne, jak i rozpusz-

czalnikowe, farby uretanowe dostępne są

w systemie kolorowania w maszynach

barwiących. System oparty jest na wła-

snych pastach pigmentowych Flügger,

doskonalony w ponad 35-letnim okresie

istnienia na rynku skandynawskim.

Sprawdzone receptury barwienia pro-

duktów obejmują takie wzorniki jak

NCS (w tym nowa edycja), RAL, własne

wzorniki producenta Flügger 900, Flügger

Interior, Flügger Exterior i inne. Wzorniki

i receptury są opracowywane zgodnie z wy-

maganiami jakościowo-technologicznymi

oraz najnowszymi trendami mody.

Flügger Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 692/694

81-853 Sopot

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

www.flugger.pl

e-mail: flugger@flugger.pl

Koncepcja duńskiego producenta, Flügger A/S, to produkcja 

i marketing szerokiego, skoordynowanego asortymentu farb 

dekoracyjnych, impregnatów do drewna, okładzin ściennych, 

narzędzi malarskich o dobrej, profesjonalnej jakości. Najważniejszy

priorytet dla Flügger to produkty przyjazne dla środowiska, 

produkty do uzyskania pięknej, trwałej  powierzchni.

Najwyższa jakość, 

fachowe doradztwo
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