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МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПОКРЫТИЯ

PAINT TECHNOLOGY
НОВИЙ БРЕНД НА РИНКУ ЛФП УКРАЇНИ!
ТОВ «Технології фарб» вивело на ринок України новий бренд високоякісних лакофарбових матеріалів — 
Paint Technology. Їхнє виробництво засноване на Hi-Tech технологіях і строгому контролі якості. У даний 
момент випускається три лінійки продукції — Metal Line, Wood Line та Building Line

Основними критеріями при виборі 
фарб і лаків є їхня довговічність, ес-
тетичність і екологічність. Відповід-

ність цим вимогам надає виробам прива-
бливість, збільшує їх вартість і тривалість 
експлуатації. Адже якість і зовнішній ви-
гляд є візитівкою будь-якого виробника, 
який використовує при фінішній оброб-
ці своєї продукції лакофарбові покриття 
(ЛФП).

Купуючи фарбу або лак, споживачі 
в основному йдуть двома шляхами. На пер-
шому вибирають матеріали відомої компа-
нії, вважаючи, що якість гарантована брен-
дом. Хоча, на нашу думку, це не завжди так. 
У другому випадку — заощаджують на фар-
бі, не цікавлячись результатом і подальшою 
долею пофарбованого нею виробу.
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 � Коротко про Paint Technology
Paint Technology  — це синтез уже існу-

ючих у  світі технологій виробництва сучас-
них і конкурентоспроможних лакофарбо-
вих матеріалів (ЛФМ). Це креативний підхід 
до  розв’язку поставлених завдань і багато-
річна успішна діяльність на території України. 
Головна мета  — випуск високоякісної про-
дукції, що максимально відповідає потребам 
домашнього господарства та промислового 
виробництва. Немаловажне й те, що завдя-
ки оптимізації технологічних процесів ЛФМ 
Paint Technology дуже економічні.

Paint Technology — це:
 виробництво фарб і лаків із сирови-

ни, що поставляється провідними європей-
ськими компаніями;

 обов’язкове тестування всієї продук-
ції для підтвердження високого рівня якості;

 постійний зворотний зв’язок зі спо-
живачами продукції для того, щоб якість 
ЛФМ завжди відповідала поставленим за-
вданням.

 � Асортименти Paint Technology
У даний момент фарби, лаки, ґрунтов-

ки, шпаклівки, текстурні покриття, анти-
септики й інші продукти Paint Technology 
випускаються в трьох основних лінійках.

Metal Line  — системи антикорозій-
ного захисту  — розроблені відповідно 
до міжнародного стандарту ISO 12499. Вони 
призначені для використання на поверхнях 
різноманітних виробів і конструкцій з мета-
лу, експлуатованих у  різних умовах, — як 
у стандартному неагресивному середовищі, 
так і під впливом різних кліматичних факто-
рів, особливих умов і т. п. Дані ЛФМ успішно 
застосовують:

 при виробництві та ремонті сільсько-
господарської, будівельної, вантажної техні-
ки та її компонентів;

 для покриття поверхні вентиляцій-
них, водопровідних систем, зерносховищ, 
резервуарів і т. п.;

 при виготовленні металоконструкцій;
 на станціях технічного обслуговуван-

ня та ремонту автотранспорту;
 при виробництві металевих меблів.

Wood Line  — системи ЛФП, призна-
чені для захисту та декоративної обробки 
поверхонь виробів з деревини, деревинно-
стружкових матеріалів і композитів. Wood 
Line — це повний спектр ґрунтовок, просо-
чень, шпаклівок для масиву деревини, ком-
позитних матеріалів, плит МДФ: самоґрунтів-
ні прозорі лаки, кольорові емалі, епоксидні 
смоли, спеціальні покриття з унікальними 
декоративними ефектами, антисептики, мас-
ло-воски та лазурі.
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Building Line — системи ЛФП, призна-
чені для захисту та фарбування поверхні 
конструкцій з бетону, поверхонь із мінераль-
них матеріалів різної площі й умов експлуа-
тації. Різноманітний асортимент продукції та 
постійна її наявність на складі дозволяє при-
дбати оптимальний варіант для покриття як 
стелі в житловій кімнаті або стін у лікарні, так 
і тисяч квадратних метрів поверхонь про-
мислових складських майданчиків і цехів, 
а  також провести реставрацію будь-якого 
приміщення, улаштувати гідроізоляцію то-
що. Захоплює й різноманітність колірних від-
тінків. Завдяки цьому, наприклад, для рес-
таврації можна підібрати колір один-в-один. 
Професіонали й аматори знайдуть широку 
лінійку матеріалів для декору приміщень.

 � Екологічність
PAINT TECHNOLOGY дотримується всіх 

екологічних норм, використовує інновації 
для збереження навколишнього середови-
ща та природних ресурсів. Усі ЛФМ від ТОВ 
«Технології фарб» випускаються з низьким 
вмістом розчинників. У планах — створення 
водорозчинних аналогів усіх ЛФМ лінійок 
METAL LINE та WOOD LINE як з низьким вміс-
том розчинників, так і взагалі без них.

 � Сервісне обслуговування
Основні виробничі потужності підпри-

ємства знаходяться в  Житомирі. А  сервісні 
центри розташовані в  Києві, Рівному, Луць-
ку та Тернополі. У  них від фахівців компанії 
можна одержати докладну інформацію про 
продукцію, ознайомитися з конкретними 
зразками та протестувати їх. Також там до-
поможуть підібрати оптимальне для кожно-
го конкретного випадку ЛФП, порекоменду-
ють метод його нанесення, дадуть відповідь 
на всі питання, що виникають. 

З питань співробітництва  
та для консультацій телефонуйте:

м. Житомир, вул. Фастівська, 11 
+380965670447

Телефони торгових представництв:
Північ і Захід України:  

+380964462123; +380674112680 
Центр, Схід і Південь України: 

+380988320671, +380671999297 

www.flp.org.ua 

www.painttechnology.com.ua 


