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Do producentów poruszających się na styku klasyki i nowoczesności
swą ofertę kieruje firma madrona.pl, dystrybutor na terenie Polski brytyjskiej firmy Fiddes and Son oraz czeskiej firmy Halen. W ofercie madrony znajdują się wysokogatunkowe woski meblowe, twarde olejowoski
do podłóg i mebli, oleje meblowe, politury szelakowe oraz barwniki. Ich
producentem jest wspomniane wcześniej przedsiębiorstwo Fiddes and
Son, od stu lat obsługujące wymagający rynek brytyjski. Drugą grupę produktów sycowskiej firmy stanowią stylowe okucia meblowe firmy
Halen. W jej ofercie odbiorcy znajdą zarówno stalowe okucia nawiązujące do dawnej stylistyki mebli chłopskich, jak też mosiężne okucia
w stylistyce kolonialnej czy repliki okuć z różnych okresów meblarstwa.
Swoje zastosowanie znajdują one zarówno wśród renowatorów mebli, jak
też wśród meblarzy wykonujących repliki dawnych mebli, ale też wśród
twórców nawiązujących do tychże stylów w meblach nowoczesnych.
Zdecydowanie najsilniejszym punktem oferty firmy są woski meblowe
Fiddes Supreme Wax. Wysokiej jakości mieszaniny naturalnych wosków
oraz barwników i rozcieńczalników tworzą łatwą do nanoszenia pastę,
stosowaną przez renowatorów mebli, jak też zakłady produkujące tradycyjne sosnowe meble chłopskie, dębowe meble stylowe czy nowoczesne
minimalistyczne produkty.
Łatwość nanoszenia wosków zwiększa fakt, że poza wersją standardową
firma dysponuje też woskami do nanoszenia metodą natryskową – na
zimno i na gorąco. Produkty te dostarczane są kontrahentom w wersji
bezbarwnej oraz w kilku wersjach barwionych, tradycyjnie stosowanych
na woskowanych gatunkach drewna. Pod wosk – w celu dodatkowego zabezpieczenia oraz podkreślenia usłojenia – można zastosować dostępne
w portfolio produktów firmy oleje meblowe.
Wśród olejów madrona.pl poleca przede wszystkim trzy produkty. Pierwszym z nich jest olej Fiddes Finishing Oil. Produkt ten – będąc mieszaniną
wielu gatunków olejów, rozcieńczalnika oraz żywic – cechuje się bardzo
szybkim czasem schnięcia oraz tworzeniem bogatej w ciała stałe powłoki
nieprzyciemniającej tak silnie jak tradycyjne produkty drewna. Drugim polecanym środkiem jest Fiddes Danish Oil – olej silnie wodoodporny, przeznaczony do uszlachetniania zarówno mebli wewnątrz pomieszczeń (głównie blaty, fronty), jak też do mebli ogrodowych. Zawartość żywic w produkcie
pozwala na uzyskanie silnie hydrofobowej, matowej powłoki znajdującej się

wewnątrz drewna, nie na jego powierzchni. Trzecim spośród polecanych
przez madronę olejów jest specjalny olej typu high solid do zastosowania na
zewnątrz – Fiddes Exterior Oil. Produkt ten zdobywa uznanie wśród producentów stolarki otworowej, ogrodów zimowych i wysokogatunkowych mebli ogrodowych, głównie dębowych. Coraz częściej też jest wykorzystywany
przez indywidualnych użytkowników pragnących zabezpieczyć i odświeżyć
stare pergole czy budynki drewniane. Olej Exterior – dzięki minimalnej zawartości VOC – głównie stosowany jest w przemyśle budowlanym. Jego zaletą jest pełna wodoodporność, odporność na warunki atmosferyczne oraz
zawartość filtrów UV, zapobiegających przebarwianiu drewna. W przeciwieństwie do tradycyjnych tego typu produktów, filtry UV znajdują się nie
tylko w wersjach kolorystycznych środka, ale też w podstawowej wersji bezbarwnej. Pozwala to trwale zabezpieczyć naturalne piękno drewna bez jego
barwienia. Olej ten od bieżącego roku dostępny jest też w ciekawej gamie
kolorystycznej, przygotowanej przede wszystkim do drewna dębowego.
Na styku olejów i wosków do drewna firma stworzyła uniwersalny produkt do drewna - twardy olejowosk Fiddes Hard Wax Oil. Produkt ten
– podobnie jak oleje – silnie penetruje drewno, ale też pozostawia na nim
bardzo odporną, naturalną powłokę woskową. Twardy olejowosk jest
środkiem przeznaczonym do uszlachetniania wszelkich gatunków drewna
wewnątrz pomieszczeń, przede wszystkim podłóg, blatów, frontów meblowych, mebli łazienkowych, ale też boazerii, drzwi, belek drewnianych czy
mebli gabinetowych. Produkt – poza odpornością mechaniczną – cechuje
się też odpornością na soki, colę, wino, piwo. Dodatkowo spełnia normę
EN 71,3, co pozwala na uszlachetnianie nim zabawek i mebli dziecięcych.
Poza podstawową wersją bezbarwną, pozwalającą uzyskać na drewnie
przepiękną satynową powłokę, Fiddes oferuje też transparentne wersje
kolorystyczne, pozwalające uzyskać ciekawe wybarwienia na drewnie
i umożliwiające wyeliminowanie z procesu produkcyjnego bejcowanie.
Ofertę firmy madrona zamykają naturalne politury szelakowe, podkłady pod politury na bazie naturalnego szelaku oraz tradycyjne barwniki
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