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Naturalne piękno drewna
Firma Madrona.pl z Sycowa jest dystrybutorem na polskim rynku wyso−
kogatunkowych środków uszlachetniających do drewna wytwarzanych
przez brytyjską firmę Fiddes & Son. W jej ofercie znajdują się woski me−
blowe, oleje, twarde olejowoski, politury szelakowe oraz barwniki. Wszyst−
kie te produkty mają jedną cechą wspólną – pozwalają uwypuklić natural−
ny wygląd drewna i podkreślić jego piękno.
Monika Bryłka z firmy Madro−
na.pl mówi: „Dopiero od kilku lat ob−
serwujemy na polskim rynku zwięk−
szenie sprzedaży interesujących wzor−
niczo i wysokogatunkowych mebli.
Produkty takie, mimo niemałej ich
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produkcji w kraju, trafiały dotąd nie−
mal w 100% na wymagające rynki za−
chodnioeuropejskie, omijając, głów−
nie z powodów ekonomicznych, sa−
lony meblowe naszych miast. Popra−
wa sytuacji gospodarczej w Polsce,
przy jednoczesnym spad−
ku kursu walut w ciągu
ostatnich lat, doprowa−
dziła do stanu, w którym
polscy producenci mebli
zaczęli baczniej przyglą−
dać się rodzimemu ryn−
kowi i szukać na nim
swego miejsca z produk−
tami z wyższej półki, wy−
konanymi przy zastoso−
waniu ciekawych tech−
nologii. Dobry design
musi iść w parze z wy−
soką jakością produktu,
co wymusza zastosowa−
nie lepszych komponen−
tów do produkcji mebli.
Na takim właśnie rynku
swoje miejsce znajduje
Madrona”.
Oferowane środki
są wykorzystywane w
głównej mierze przez
małe i średnie zakłady
wytwarzające wysokiej
klasy meble – głównie
stylowe i rustykalne,
przede wszystkim z dębu
i sosny oraz w stylu skan−
dynawskim, choć także i
ogrodowe. Poza tym do−
ceniają je firmy zajmują−
ce się renowacją mebli,
a także producenci pod−
łóg i parkietów oraz inne
przedsiębiorstwa wytwa−
rzające produkty z drew−
na.
W obrębie poszcze−
gólnych grup produkto−

wych Fiddes & Son proponuje swym
kontrahentom wiele rozwiązań opty−
malizujących proces produkcyjny i za−
pewniających najwyższą jakość koń−
cowego wyrobu.
Sztandarowym produktem firmy
są pasty woskowe Supreme Wax, bę−
dące rozwiązaniem alternatywnym w
stosunku do lakierów. Cechują się one
bardzo krótkim czasem schnięcia oraz
wysoką jakością uzyskiwanej powło−
ki. Ich skład to mieszanina natural−
nych wosków, rozcieńczalnika i pig−
mentów.
Są one dostępne w formie bez−
barwnej oraz w kilku wersjach kolo−
rystycznych, co pozwala stosować je
na drewnie bez wcześniejszej aplika−
cji bejc.
Woski te można nakładać ręcz−
nie, ale także natryskiem, na zimno i
na gorąco, dzięki czemu mogą je sto−
sować duże zakłady przemysłowe,
wymagające krótkiego czasu wykoń−
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czenia mebla.
Przy użyciu Supreme Wax uzy−
skujemy bardzo przyjemną w dotyku,
aksamitną powłokę, która ma wiele
zalet. Pozwala drewnu „oddychać”, a
jednocześnie nie żółknie. Jest łatwa w
konserwacji oraz w obróbce. Ta ostat−
nia wygląda w ten sposób, że na suro−
we bądź zagruntowane drewno nano−
simy maksymalnie dwie warstwy
środka, bez międzyszlifowania. Po
kilku minutach powłokę polerujemy
dla uzyskania właściwego połysku, tę
czynność można wykonać także przy
pomocy specjalnych szczotek moco−
wanych na wiertarkach.
Jak mówi Monika Bryłka z fir−
my Madrona: „Past woskowych nie
należy mylić z olejami, które zawie−
rają niewielkie ilości wosku. Czas
schnięcia past jest znacznie krótszy,
powłoka bardziej obfita, drewno na−
tomiast nie ulega tak silnemu przy−
ciemnieniu jak przy zastosowaniu ole−
ju”.

Hard Wax Oils dostępne są w
wersjach: bezbarwnej, białej – wciąż
modnej, pozwalającej otrzymać efekt
white wash oraz w wersjach barwio−
nych transparentnych, pozwala to na
dobranie produktu do oczekiwań in−
dywidualnego odbiorcy.
Olejowoski nanosi się ręcznie.
Należy położyć dwie warstwy, w od−
stępie 4−6 godzin. Producent zaleca
ich delikatne polerowanie w celu uzy−
skania satynowego połysku.

wytwarzanie produktów o parame−
trach określonych przez klienta.
Realizacja standardowych zamó−
wień, które składa się bezpośrednio w
siedzibie firmy, trwa około 2−3 dni.

Asortyment firmy uzupełniają
wysokogatunkowe oleje wodoodpor−
ne oraz wszelkiego typu politury sze−
lakowe, w tym politury przeznaczo−
ne do natrysku.

(z)

Poza produktami Fiddes & Son
firma Madrona.pl od września tego
roku zajmuje się sprzedażą na polskim
rynku stylowych oraz rustykalnych
okuć meblowych czeskiej firmy Ha−
len.

Poza standardową ofertą – dzię−
ki ścisłej współpracy z laboratorium
Fiddes & Son – możliwe jest także

Mocną stroną oferty firmy są tak−
że twarde olejowoski – Hard Wax
Oils, będące mieszaniną olejów oraz
twardych wosków. Łączą one w so−
bie zalety oleju, podobnie jak on głę−
boko penetrują drewno oraz jak wosk
tworzą powłokę.
Środki te są atrakcyjne dla pro−
ducentów mebli. Wysoka odporność
na wodę, soki, coca−colę i inne płyny,
przy zachowaniu właściwości oddy−
chających drewna, predestynują je do
stosowania na blatach stołów, po−
wierzchniach roboczych oraz meblach
łazienkowych. Zgodność z normą
EN71 pozwala z kolei uszlachetniać
nimi meble dziecięce oraz zabawki.
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