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Naturalne środki do wykańcza-
nia drewna brytyjskiego przedsię-
biorstwa Fiddes and Son, funkcjo-
nującego na rynku od bez mała stu 
lat, proponuje sycowska firma ma-
drona.pl. Jej ofertę podzielić moż-
na na kilka segmentów, z których 
kluczowym są środki dla renowato-
rów mebli i rzemieślników zajmują-
cych się produkcją najwyższej klasy 
mebli stylowych. Szczególnie cie-
kawie prezentuje się bogata grupa 
naturalnych politur szelakowych, 
wśród których odbiorcy znajdą za-
równo produkty tradycyjne, jak też 
podkłady wypełniające na bazie 
szelaku oraz politury do natrysku. W 
segmencie tym klienci firmy znajdą 
też tradycyjne barwniki olejne, bar-
wniki do politur i pasty woskowe. 
Te ostatnie znajdują zastosowanie 
zarówno wśród meblarzy zajmują-
cych się renowacją, jak też wśród 
twórców mebli stylowych i nowo-
czesnych.

Pasty woskowe Fiddes występu-
ją w wersji naturalnej i w kilku po-
pularnych kolorach, dzięki czemu w 
procesie uszlachetniania można po-
minąć bejcowanie drewna. Drew-
no woskowane cechuje się bardzo 
przyjemną optycznie i w dotyku 
powłoką pozwalającą drewnu od-
dychać i łatwą w konserwacji. Tę 
grupę środków zamykają pałecz-
ki woskowe, środki wzmacniające 

powierzchnie woskowane i 
środki do pielęgnacji mebli.

Madrona – chcąc stworzyć 
uniwersalną ofertę dla grupy 
kontrahentów, jakimi są reno-
watorzy i twórcy mebli stylo-
wych – została ponadto dys-
trybutorem na terenie Polski 
akcesoriów meblowych cze-
skiej firmy Halen. Uzupełni-
ła tym samym portfolio pro-
duktów o wysokiej klasy mo-
siężne okucia, uchwyty, zamki 

meblowe itd. Pozwala to na kom-
pleksową obsługę klientów.

Drugą grupę produktów, którą 
dysponuje firma, stanowią nowo-
czesne, twarde olejowoski do drew-
na. Produkty te, będące mieszaniną 
naturalnych wosków i olejów oraz 
twardych żywic, znajdują swe zasto-
sowanie przede wszystkim wśród 
producentów podłóg drewnianych 
i parkieciarzy. Jednak zalety pro-
duktu, takie jak wysoka odporność 
na wodę, soki, colę oraz zgodność z 
normą EN-71,3 powodują, że twar-
de olejowoski Hardwax Oil Fiddes 
stosowane są również przez produ-
centów mebli (w tym dziecięcych, 
kuchennych i łazienkowych) oraz 

Dla pięknego drewna
Rynek meblarski w Polsce – podobnie jak wcześniej na Zachodzie – ukierunkowuje się coraz 

bardziej na ekologiczne technologie uszlachetniania drewna. Wiąże się to z jednej strony z 

przepisami dotyczącymi redukcji emisji Lotnych Związków Organicznych, z drugiej natomiast staje 

się wymogiem w świetle rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów. Tak więc duże zakłady 

produkcyjne coraz powszechniej wykorzystują nowoczesne materiały lakiernicze, pozwalające na 

szybkie wykończenie mebla przy minimalnym wpływie na środowisko (lakiery wodne, lakiery UV), 

mniejsze natomiast częstokroć kierują się ku tradycyjnym środkom do uszlachetniania drewna, 

pozwalającym na uzyskanie szlachetnego produktu o naturalnym wyglądzie i najwyższej jakości.
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blatów i zabawek. Zgodność pro-
duktu z wymogami dotyczącymi 
zawartości Lotnych Związków Orga-
nicznych pozwala też na uszlachet-
nianie tymi środkami belek, boaze-
rii, wszelkich elementów drewnia-
nych wewnątrz pomieszczeń.

Twarde olejowoski cechuje szyb-
ki jak na tę grupę czas schnięcia (ok. 
4-6 godzin), dzięki czemu pozwalają 
one na szybsze przygotowanie ele-
mentów meblowych do pakowania, 
czego nie są w stanie zapewnić ole-
je meblowe. Podobnie jak pasty wo-
skowe olejowoski występują w bo-
gatej gamie kolorystycznej, również 
w modnym ostatnio kolorze białym 
i szarym. Poza standardową wer-
sją satynową produkty dostępne są 
również w macie i półpołysku.

Trzecią grupę środków poleca-
nych przez firmę stanowi bogata 
oferta olejów meblowych, zarówno 
do zastosowania wewnątrz, jak też 
na zewnątrz pomieszczeń. Spośród 
licznych produktów o rozmaitym 

zimowych i wysokiej klasy mebli 
ogrodowych, szczególnie z drew-
na dębowego. Tak jak w wypadku 
poprzednich produktów grupy olej 
Exterior dostępny jest w wersji bez-
barwnej i w ciekawej palecie kolo-
rystycznej, przeznaczonej przede 
wszystkim do drewna dębowego.
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zastosowaniu najciekawszym zdaje 
się być olej do zastosowania na ze-
wnątrz Fiddes Exterior Oil.

Produkt ten to olej typu high so-
lid o dużej zawartości ciał stałych i 
doskonałych parametrach odpor-
nościowych. W jego skład, poza na-
turalnymi olejami i żywicami, wcho-
dzą filtry UV, chroniące drewno 
przed przebarwieniami i degrada-
cją. Większość produktów na rynku 
zapewniających ochronę przed UV 
wykorzystuje w tym celu pigmenty. 
Tymczasem olej Fiddes Exterior Oil 
gwarantuje tę ochronę również w 
produkcie bezbarwnym. Pozwala to 
na zachowanie naturalnego piękna 
drewna bez konieczności jego bar-
wienia.

Exterior Oil zapewnia pełną od-
porność na warunki atmosferyczne, 
stąd też używany jest do zabezpie-
czania stolarki otworowej, ogrodów 


