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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.

Naturalne środki do wykańczania drewna brytyjskiego przedsiębiorstwa Fiddes and Son, funkcjonującego na rynku od bez mała stu
lat, proponuje sycowska firma madrona.pl. Jej ofertę podzielić można na kilka segmentów, z których
kluczowym są środki dla renowatorów mebli i rzemieślników zajmujących się produkcją najwyższej klasy
mebli stylowych. Szczególnie ciekawie prezentuje się bogata grupa
naturalnych politur szelakowych,
wśród których odbiorcy znajdą zarówno produkty tradycyjne, jak też
podkłady wypełniające na bazie
szelaku oraz politury do natrysku. W
segmencie tym klienci firmy znajdą
też tradycyjne barwniki olejne, barwniki do politur i pasty woskowe.
Te ostatnie znajdują zastosowanie
zarówno wśród meblarzy zajmujących się renowacją, jak też wśród
twórców mebli stylowych i nowoczesnych.

meblowe itd. Pozwala to na kompleksową obsługę klientów.

Pasty woskowe Fiddes występują w wersji naturalnej i w kilku popularnych kolorach, dzięki czemu w
procesie uszlachetniania można pominąć bejcowanie drewna. Drewno woskowane cechuje się bardzo
przyjemną optycznie i w dotyku
powłoką pozwalającą drewnu oddychać i łatwą w konserwacji. Tę
grupę środków zamykają pałeczki woskowe, środki wzmacniające
powierzchnie woskowane i
środki do pielęgnacji mebli.

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

Madrona – chcąc stworzyć
uniwersalną ofertę dla grupy
kontrahentów, jakimi są renowatorzy i twórcy mebli stylowych – została ponadto dystrybutorem na terenie Polski
akcesoriów meblowych czeskiej firmy Halen. Uzupełniła tym samym portfolio produktów o wysokiej klasy mosiężne okucia, uchwyty, zamki
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blatów i zabawek. Zgodność produktu z wymogami dotyczącymi
zawartości Lotnych Związków Organicznych pozwala też na uszlachetnianie tymi środkami belek, boazerii, wszelkich elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń.
Twarde olejowoski cechuje szybki jak na tę grupę czas schnięcia (ok.
4-6 godzin), dzięki czemu pozwalają
one na szybsze przygotowanie elementów meblowych do pakowania,
czego nie są w stanie zapewnić oleje meblowe. Podobnie jak pasty woskowe olejowoski występują w bogatej gamie kolorystycznej, również
w modnym ostatnio kolorze białym
i szarym. Poza standardową wersją satynową produkty dostępne są
również w macie i półpołysku.

ju lnianym, tungowym, jak też mieszaniny wzbogacane żywicami, cechujące się szybkim czasem schnięcia i doskonałym wypełnieniem.
Szeroka gama produktów pozwala na uzyskanie na drewnie zarówno typowego dla olejów matu, jak
też półmatu i półpołysku. Połączenie bejcowania z olejami i barwionymi woskami meblowymi pozwala
na uzyskanie niezwykle ciekawych
efektów patynowania, przecierek
i postarzania drewna przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego
piękna drewna.
Ciekawym produktem bazującym na olejach są bejce olejnonaftowe. Oferują one intensywne,
lecz bardzo spokojne wybarwienie
o silnie rustykalnym charakterze.
Swe zastosowanie znajdują przede wszystkim przy barwieniu drewna pierścieniowonaczyniowego, ale
używane są też na drewnie iglastym

dla uzyskania silnego postarzenia.
Bejce te cechuje długi czas schnięcia, co szczególnie przydaje się
bądź przy dużych płaszczyznach,
bądź też przy elementach frezowanych. Silny efekt patynowania należy następnie utrwalić stosując szelak bądź lakier.
(mb)
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Trzecią grupę środków polecanych przez firmę stanowi bogata
oferta olejów meblowych, zarowno
do stosowania wewnątrz, jak też na
zewnątrz pomiesczeń. Klienci frmy
znajdą tu produkty bazujące na ole-
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