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Fiddes – dla piękna drewna
Uszlachetnianie drewna środkami alternatywnymi
wobec lakierów stało się już w Polsce normą.
Jeszcze kilka lat temu olejowane czy woskowane
meble bądź podłogi, nawet jeśli produkowane były
w naszym kraju, trafiały przede wszystkim na rynki
zachodnie. Wraz ze zmianą mody na wystrój wnętrz
również u nas oleje i woski stały się równoprawnymi
produktami do ochrony drewna. Jedną z marek,
które dzięki najwyższej jakości swoich produktów
pomogły wielbicielom drewna zaufać nowoczesnym
produktom olejowym, jest brytyjski Fiddes, którego
importerem jest sycowska firma MADRONA.PL.

Fiddes Supreme Wax.
Historia Fiddesa to sto lat
produkcji najwyższej klasy
środków do uszlachetniania
drewna. Początkowo oferta tej
rodzinnej firmy obejmowała
politury szelakowe i oleje do
drewna, jednak przełomem
stało się stworzenie wosku
Fiddes Supreme Wax. Ten
szybkoschnący, dający się natychmiast polerować do żądanego połysku wosk stał się
w latach osiemdziesiątych
jednym z najpopularniejszych
produktów do wykańczania zarówno drewna sosnowego, jak
i innych gatunków. Dostępny
w kilku dających rustykalny
efekt kolorach, niezawierający
toluenu, aksamitny wosk wciąż
jest jednym z najpopularniejszych produktów do uszlachet-

niania drewna wszędzie tam,
gdzie nie wymaga się zwiększonej odporności, a priorytetem jest naturalny i pięknie
postarzony wygląd drewna.
Woski Fiddes Supreme Wax
można nanosić zarówno na
surowe, jak też zagruntowane, bejcowane czy malowane
farbami meble, drzwi, wnętrza drewnianych domów czy
ozdobne elementy z drewna.

Fiddes Hard Wax Oil
W międzyczasie firma opracowała gamę najwyższej klasy
olejów i bejc do drewna, które
na stałe zadomowiły się zarówno w małych warsztatach, jak
też w dużych fabrykach mebli
czy podłóg. Produktem, który stał się prawdziwym przebojem w branży, jest Fiddes
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Hard Wax Oil – twardy olejowosk. Łączy on w sobie zalety olejów i wosków – pozwala
na uzyskanie pięknej powłoki,
przypominającej woskową, ale
o doskonałych parametrach
odpornościowych. Twardy
olejowosk powstawał przede
wszystkim z myślą o uszlachetnianiu drewnianych podłóg,
ale łatwość nanoszenia, czas
schnięcia, estetyka i doskonała
odporność sprawiły, że równie
popularny jest jako środek do
ochrony mebli, blatów stołów,
drzwi i wszystkich elementów
drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Twardy olejowosk
dostępny jest w wersji bezbarwnej w czterech stopniach
połysku – od silnego matu do
półpołysku. Ponadto produkt
oferowany w kilkunastu kolorach, które nanosi się bądź na
drewno surowe, bądź też bejco-

wane dedykowanymi bejcami.
Większość kolorów to barwy
klasyczne, sprawdzające się
zarówno w tradycyjnych pomieszczeniach, jak też – dla
kontrastu – we wnętrzach nowoczesnych. Poza tym producent oferuje kilka wersji bieli
i szarości. Można stosować je
zarówno na surowe drewno,
jak i na dedykowane bejce,
dzięki czemu uzyskuje się niepowtarzalne efekty, podkreślające usłojenie bądź nadające
drewnu rustykalny charakter.
Warto dodać, że olejowosk
spełnia normę EN 71,3, co pozwala stosować go na meble
i zabawki dziecięce.
Dostawca zaprasza na stronę madrona.pl, gdzie zapoznać
się z pełną ofertą i uzyskać niezbędne informacje na temat
produktów firmy Fiddes i ich
zastosowań.
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