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Dla piękna drewna
Dzisiejsze meblarstwo cechuje się wprawdzie zastosowaniem szerokiej gamy
komponentów i materiałów wykorzystywanych w produkcji, jednak nie da się nie
zauważyć rosnącego szacunku klientów do mebli, podłóg czy innych elementów
wystroju mieszkań wykonanych z drewna. Wynika to zarówno z mody na produkty
naturalne, jak też z potrzeby obcowania z przedmiotami niebanalnymi, gustownie
zaprojektowanymi i starannie wyprodukowanymi.
jednej strony daje to
pole do popisu fabrykom korzystającym
z usług kreatywnych
projektantów i wykwalifikowanej kadry, z drugiej natomiast
pozwala rozwinąć skrzydła
rzemieślnikom, niewielkim
zakładom stolarskim czy pracowniom, bardziej otwartym
na indywidualne pomysły
kontrahentów. Wspólnym
mianownikiem dla twórców
i projektantów staje się dbałość o ciekawe wzornictwo,
nowoczesną kolorystykę i zachowanie tego, co w drewnie
najbardziej wartościowe
– jego naturalnego piękna.
Oczekiwania te coraz częściej
kierują producentów do firmy madrona.pl – wyłącznego
importera brytyjskiej firmy
Fiddes & Sons.
Podstawowym produktem w ofercie firmy są twarde olejowoski. Produkty te to
mieszanina najwyższej klasy
olejów, naturalnych wosków
i żywic, tworząca bardzo natu-
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ralne, a jednocześnie odporne
i łatwe podczas renowacji wykończenie drewna. Olejowosk
Fiddes dostępny jest w wersji
bezbarwnej, która minimalnie
ingeruje w kolorystykę drewna, lecz podkreśla jego usłojenie, a także w kilkunastu
kolorach, w tym bieli i coraz
modniejszych szarościach.
Wersję bezbarwną producent
oferuje w czterech stopniach
połysku – głębokim macie,
macie, satynie oraz połysku.
Wersje barwione to wersje
satynowe, na które można następnie nanieść wersję
bezbarwną o oczekiwanym
stopniu połysku. Twardy olejowosk służy do wykończenia
niemal wszystkich przedmiotów drewnianych wewnątrz
pomieszczeń – podłóg, schodów, mebli, paneli ściennych
czy blatów roboczych. Co
ważne, spełnia on normę EN
71,3, co pozwala stosować go
na meblach dziecięcych i zabawkach. Produkt nanosi się
na drewno za pomocą pędz-
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la, aplikatora czy bawełnianej
szmatki. W większości przypadków stosuje się dwie warstwy nanoszone w odstępie
ok. 4-6 godzin. Produkt cechuje się doskonałą wydajnością
– przy pojedynczej aplikacji
litr wystarcza na pokrycie ok.
24 m2. Wersja barwiona produktu pozwala na uzyskanie
transparentnego koloru na
większości gatunków drewna,
doskonale też sprawdza się na
drewnie szczotkowanym bądź
piaskowanym.
W razie potrzeby intensywniejszego wybarwienia
drewna bądź chęci uzyskania
odmiennego efektu Fiddes
poleca szeroką gamę bejc
o ciekawej kolorystyce. Pod
olejowosk najczęściej stosuje się bejce wodne bądź bejce nitro-olejne, które z racji
dłuższego schnięcia idealnie nadają się do barwienia
większych powierzchni mebli
czy podłóg, nie blokują jednak przenikania oleju w głąb
drewna. Spośród dziesięciu
dostępnych kolorów aż trzy
to wariacje na temat naturalnego koloru drewna. Bejce nitro-olejne doskonale sprawdzą
się zarówno na dębie, jak też
na sośnie, buku czy brzozie.
Ich walorem jest – poza łatwą
aplikacją ręczną – zdolność
wyrównywania kolorystyki
drewna, co pozwala uzyskać
nowoczesne efekty. Z racji
coraz większej popularności
bardzo delikatnych barw producent oferuje też dedykowany rozcieńczalnik.
Dla wielbicieli silniej
podkreślonego usłojenia

i większej dynamiki Fiddes
proponuje bejce spirytusowe. Dostępne są one w kilkunastu kolorach typowych dla
różnych gatunków drewna
i znajdują zastosowanie przed
wykończeniem większością
produktów firmy. I tu – podobnie jak w wypadku bejc
nitro-olejnych – dostępny jest
dedykowany rozcieńczalnik.
Poza olejowoskiem i barwnikami madrona.pl posiada
też w ofercie znaczną ilość
produktów na bazie olejów
i wosków firmy Fiddes, w tym
niezwykle popularny Danish
Oil – tzw. olej duński. Produkt
ten, będący mieszaniną oleju
tungowego, rozcieńczalnika
i dedykowanych żywic, znajduje zastosowanie zarówno
wewnątrz pomieszczeń (meble, blaty, panele), jak i na
zewnątrz (meble ogrodowe).
Olej duński tworzy satynową,
lekko błyszczącą powłokę,
którą niezwykle cenią sobie
poza meblarzami miłośnicy
broni, instrumentów muzycznych, galanterii drewnianej.
Olej duński intensywniej niż
olejowosk ingeruje w kolorystykę drewna, silniej też podkreśla jego usłojenie.
Ostatnią dużą grupę produktów firmy Fiddes stanowią
woski do drewna i najwyższej
klasy politury szelakowe.
Woski Fiddes są łatwe w nanoszeniu, szybko schną, dostępne są w wersji bezbarwnej
i w kilku kolorach. Ich wartość
docenia wielu polskich meblarzy i renowatorów, choć coraz
liczniejsze staje się też grono
ich wielbicieli wśród miłośników DIY, ponieważ pozwalają
na łatwą pielęgnację drewna,
a ponadto doskonale spisują
się na coraz popularniejszych
farbach kredowych.
www.mmia.pl

