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VIDARON to dobrze zbudowana i "zaimpregnowana" marka, dla której drewno 

to pasja. 

 

Zajmujemy się drewnem kompleksowo, bo tylko w ten sposób możemy oddać 

należytą cześć materiałowi, na którym pracujemy. Jesteśmy ekspertami w jego 

ochronie i dekoracji, a wszystko po to by cieszyć się jego pięknem jak 

najdłużej, w atmosferze ciepła, bezpieczeństwa i naturalności. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych produktów, dzięki którym, 

możemy wspólnie zadbać o rzeczy nam bliskie! 

 



NASZA FILOZOFIA  

POLE DZIAŁANIA 

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji środków do ochrony 

i dekoracji drewna. Wiemy, że drewno podlega naturalnemu procesowi 

starzenia się i destrukcji, dlatego mamy różne linie produktów, 

by w zależności od potrzeb dopasować optymalny środek. 

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI? 

VIDARON to marka rozumiejąca materiał jakim jest drewno. 

Jako jedyna wykorzystuje technologię TeflonTM co powoduje, że ludzie 

czują się bezpieczniej – są pewni rezultatu końcowego, i jak każdy mistrz 

rzemiosła daje długoletnią gwarancję. 

DLA KOGO JEST VIDARON? 

Dla wszystkich chcących zadbać o jak najlepszy wygląd i kondycję swojego 

domu, mieszkania i elementów drewnianych, które otaczają ich na co dzień. 

Kompleksowa oferta oraz innowacyjność marki spełnia ich wysokie wymagania. 

 



Lakierobecja Ochronna Ultra Trwała 

KOMPLEKSOWA 

I DŁUGOTRWAŁA OCHRONA 

DLA WYMAGAJĄCYCH 

Renowacyjny Impregnat Do Drewna 

DO WCZEŚNIEJ MALOWANEGO 

DREWNA – SZYBKA I ŁATWA PRACA 

Olej Do Mebli oraz Olej Do Tarasów 

DLA OSÓB CENIĄCYCH ŁATWĄ 

APLIKACJĘ I SZLACHETNY 

WYGLĄD DREWNA 

NOWE PRODUKTY NA SEZON 2017 



NASZE NOWE PRODUKTY ODPOWIADAJĄ NA TRENDY – POTWIERDZENIEM SĄ BADANIA 

66% konsumentów maluje 

ponieważ chce odświeżyć 

wcześniej malowany przedmiot…* 

Oleje to rosnąca kategoria 

produktów, tuż po lakierobejcach 

oraz impregnatach…* 

Trwałość oraz długość ochrony – to 

ważne i priorytetowe kwestie dla 

konsumenta …* 

Żeby drewno wyglądało pięknie i 
wyglądało jak drewno…* 

* Źródło: Badanie użytkowników środków do ochrony i dekoracji drewna, SYNERGION, 2016 r. 



RENOWACYJNY IMPREGNAT DO DREWNA 



ROZUMIENIE IMPREGNACJI DREWNA – WYNIKI BADAŃ 

IMPREGNAT RENOWACYJNY IMPREGNAT POWŁOKOTWÓRCZY 

* Źródło: Badanie użytkowników środków do ochrony i dekoracji drewna, SYNERGION, 2016 r. 

Zastosowanie: 

Do wcześniej malowanego i poszarzałego drewna, 

które nie wygląda już dobrze 

 

Działanie: 

Idealny do szybkich renowacji. Wnika w drewno i jest 

odporny na warunki atmosferyczne 

dzięki Four Season Protection 

 

Korzyść: 

Drewno odnowione i zabezpieczone 

Zastosowanie: 

Nowe przedmioty drewniane wymagające 

kompleksowej ochrony 

 

Działanie: 

Wnika głęboko, usuwa zagrożenia i tworzy powłokę 

zawierającą TeflonTM chroniącą przed czynnikami 

atmosferycznymi oraz biologicznymi 

 

Korzyść: 

Kompleksowa ochrona i dekoracja na wiele lat 



ZASTOSOWANIE: 

 
 
 

IMPREGNAT STWORZONY Z MYŚLĄ O ODNAWIANIU WCZEŚNIEJ MALOWANYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH. 

IDEALNY DO PRZEPROWADZANIA SZYBKICH RENOWACJI. DLA OSÓB, KTÓRE W ŁATWY SPOSÓB CHCĄ 

ODNOWIĆ DANY ELEMENT SWOJEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ 

DO ODNAWIANIA MALOWANEGO 

WCZEŚNIEJ DREWNA 

CIEKAWA I WYRÓŻNIAJĄCA 

PALETA KOLORÓW 

PENETRUJE I WZMACNIA DREWNO 

NAZWA WSKAZUJĄCA NA KONKRETNE 

ZASTOSOWANIE – UŁATWIAJĄCA WYBÓR 

KONSUMENTOWI 

MOŻLIWOŚĆ PEPROWADZENIA SZYBKIEJ RENOWACJI – SZYBKO 

WYSYCHA 

KOMPLEKOSWA OCHRONA 

W PRZYSTĘPNEJ CENIE 



VIDARON Renowacyjny Impregnat Do Drewna to nowoczesny produkt wykorzystujący 

formułę FOUR-SEASON PROTECTION. Zapewnia ponadprzeciętne parametry odpornościowe 

na każde warunki pogodowe. Dodatkowo Impregnat Renowacyjny zawiera wosk, których 

odpycha wodę, chroniąc drewno przed niszczącym działaniem wilgoci. 

 

OCHRONA DREWNA W KAŻDYCH 
WARUNKACH POGODOWYCH 

 >>> ZAWIERA WOSK – CHRONI PRZED WODĄ >>> SZYBKO WYSYCHA – WCZESNA ODPORNOŚĆ NA DESZCZ >>> PENETRUJE 

I WZMACNIA DREWNO >>> DO ODNAWIANIA MALOWANEGO WCZEŚNIEJ DREWNA 



DANE TECHNICZNE 



LAKIEROBEJCA  OCHRONNA  ULTRA TRWAŁA 



DLACZEGO NOWA LAKIEROBEJCA OCHRONNA O ULTRA TRWAŁEJ ODPORNOŚCI?  

Głównym zmartwieniem są zagrożenia 

czynnikami, które są łatwo obserwowalne…* 

Najgorsza jest woda. 

Dlatego drewna się zabezpiecza …* 

Główne zagrożenia pochodzą z atmosfery. 

Respondenci w większości obawiają się zagrożeń 

atmosferycznych takich jak woda opady deszczu, 

śniegu, źródła wilgoci …* 

Gwarancja, trwałość, wodoodporność 

– to najważniejsze cechy dla respondentów …* 

Najbardziej istotny jest efekt i jego trwałość …* 

Podstawowym oczekiwaniem 

w kategorii jest zachowanie 

drewna na długi czas … * 

Na podstawie badań wiemy, że konsumenci oczekują produktów o wysokiej trwałości z długoletnią gwarancją. 

* Źródło:  Badanie użytkowników środków do ochrony i dekoracji drewna, SYNERGION, 2016 r., Badanie w kategorii środków do ochrony i dekoracji drewna, SYNERGION, 2015 r.  



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Lakierobejca o wyjątkowej odporności na niszczące warunki 

atmosferyczne. W swoim składzie zawiera m.in. żywicę 

silikonową, która gwarantuje elastyczność oraz wodoodporność 

powłoki. 

Dodatkowo Lakierobejca zawiera powłokowy biocyd, dzięki 

któremu utworzony film ochronny jest odporny na grzyby 

pleśniowe, siniznę i glony. 

 

Jedyna na rynku Lakierobejca z 10-letnią Gwarancją Skutecznej 

Ochrony oraz z unikalną technologią TeflonTM. 



PALETA KOLORÓW, DANE TECHNICZNE  

ZASTOSOWANIE KOLORY WYKOŃCZENIE WYDAJNOŚĆ APLIKACJA LICZBA WARSTW POJEMNOŚCI 

fasady 

podbitki 

altany 

okna, drzwi 

płoty 

11 

kolorów 
satynowy połysk 20 m2/L 

pędzel 

wałek 

natrysk 

tampon 

 

2 
750ml 

2.5L 

Lakierobejca Ultra Trwała będzie dostępna w sprzedaży w drugiej połowie kwietnia. 



OLEJ DO TARASÓW 

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH 



OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH ORAZ OLEJ DO TARASÓW    

Nowe Oleje VIDARON to odpowiedź na rosnącą popularność tego typu produktów. Doskonale wpisują się 

w trend "zrób to sam" ponieważ ich aplikacja jest dziecinnie prosta i można je stosować na większości 

rodzajów drewna. Dodatkowym atutem jest piękny efekt dekoracyjny, drewno olejowane jest "naturalne 

w dotyku" i posiada pięknie podkreślone słoje – estetyka wykończenia to jeden z głównych aspektów, na 

który zwracają uwagę obecni konsumenci. 

Słoje to całe piękno drewna, do tego są Oleje - 

respondent z Krakowa…* 

Oleje to grupa produktów, która zdobywa coraz 

większą popularność...* 

Efekt dekoracyjny w przypadku drewna to bardzo ważna 

kwestia. Składa się na nią odpowiedni kolor oraz 

widoczność struktury…* 

* Źródło:  Badanie użytkowników środków do ochrony i dekoracji drewna, SYNERGION, 2016 r., Badanie w kategorii środków do ochrony i dekoracji drewna, SYNERGION, 2015 r.  



CHARAKTERYSTYKA  PRODUKTÓW  

Nowe Oleje VIDARON zostały opracowane od podstaw jako zupełnie nowe wyroby. Ich receptura oparta jest na 

nowoczesnych komponentach, które pielęgnują i chronią drewno. Skutecznie zabezpieczają drewno przed warunkami 

atmosferycznymi, ograniczają pękanie i osadzanie się brudu na jego powierzchni. Dają półmatowe wykończenie 

podkreślające piękno drewna. 

GŁÓWNE BENEFITY 
 

Powłoka odporna na grzyby pleśniowe, siniznę i glony 

 

Głęboko wnikają i odżywiają drewno 

 

Chronią przed deszczem i wilgocią 

 

Wysoka zawartość filtrów UV 

 

Dzięki zawartości powłokowego biocydu 

drewno przed olejowaniem nie wymaga impregnacji 

 



ZASTOSOWANIE KOLORY WYKOŃCZENIE WYDAJNOŚĆ APLIKACJA LICZBA WARSTW POJEMNOŚCI 

tarasy 

meble ogrodowe 
6 kolorów półmat 

drewno twarde do 18 m²/L 

drewno miękkie do 12 m²/L 

pędzel 

tampon 

gąbka 

 

2 

400ml (wyłącznie Olej Do Mebli) 

750ml 

2.5L 

PALETA KOLORÓW, DANE TECHNICZNE  

• Kolor Dąb Bielony będzie dostępny wyłącznie w opcji Meble Ogrodowe. 

• Oleje będą dostępne w sprzedaży w drugiej połowie kwietnia. 

* 



INFORMACJE DOTYCZĄCE  EKSPOZYCJI ORAZ WZORNIKÓW 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ, 
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW! 

TeflonTM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Chemours używanym przez FFiL Śnieżka SA na podstawie licencji. 


