
видрукований 27.07.2022

15 кг. 33 1923,90 1749,00

7,5 кг. 54 1076,90 979,00

13 кг. 33 1263,90 1149,00

6,5 кг. 54 757,90 689,00

13 кг. 33 1208,90 1099,00

6,5 кг. 54 680,90 619,00

13 кг. 33 1923,90 1749,00

6,5 кг. 54 1087,90 989,00

13 кг. 33 1868,90 1699,00

6,5 кг. 54 988,90 899,00

13 кг. 33 2198,90 1999,00

6,5 кг. 54 1318,90 1199,00

STRUKTURFARBE Універсальна структурна фарба*  атмосферостійка, готова до 

використання структурна  фарба на основі акрилової дисперсії. Призначена для                                                                   

отримання тонкошарового декоративного рельєфного покриття. Приховує дрібні дефекти та 

нерівності поверхні 

15 кг. 33 1373,90 1249,00

KRATZPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Шуба" (База АВ) * зерно 1,5 мм; 2,0мм;

2,5мм;  атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі

акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для

отримання тонкошарового декоративного покриття типу «шуба» 

25кг. 24 1813,90 1649,00

KRATZPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Шуба" (База С) * зерно 1,5 мм; 2,0мм;

2,5мм;  атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі

акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для

отримання тонкошарового декоративного покриття типу «шуба» 

25кг. 24 1703,90 1549,00

REIBEPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Короїд" (База АВ) * зерно 2,0 мм; 2,5мм;

3,0мм; атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі

акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для

отримання тонкошарового декоративного покриття типу «короїд» 

25кг. 24 1813,90 1649,00

REIBEPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Короїд" (База С) * зерно 2,0 мм; 2,5мм;

3,0мм; атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі

акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для

отримання тонкошарового декоративного покриття типу «короїд» 

25кг. 24 1703,90 1549,00

ГУРТ 1 

Ціни на продукцію TM "FEROMAL Innovation acryl linie" за 1 упаковку в гривнях в т.ч. ПДВ (дійсний з 01.08.2022 р.)

Назва товару Фасовка

К-сть на

палеті/ в

ящику

Дрібний

гурт

FASSADENFARBE Професійна фасадна акрилова фарба для декоративно-захисного

фарбування фасадів будинків. Придатна до використання на різноманітних мінеральних

поверхнях: цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни та ін.

Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими

адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання та миття,

забезпечує «дихання стін». Стійка до дії атмосферних впливів. Виготовляється білого кольору.

SILOXAN FASSADENFARBE Професійна силоксанова фасадна фарба (база А) * 

високопаропроникна, стійка до промислового забруднення  та впливу мікроорганізмів,

ультрафіолетових променів, водовідштовхувальна фасадна фарба на основі комбінації

силоксанових та, акрилових смол мінеральних наповнювачів, пігментів та модифікуючих

добавок

SILOXAN FASSADENFARBE Професійна силоксанова фасадна фарба (база C) * 

високопаропроникна, стійка до промислового забруднення  та впливу мікроорганізмів,

ультрафіолетових променів, водовідштовхувальна фасадна фарба на основі комбінації

силоксанових та, акрилових смол, мінеральних наповнювачів, пігментів та модифікуючих

добавок

FASSADENFARBE COLOR Професійна фасадна акрилова фарба (база С) * 

водовідштовхувальна, паропроникна, стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетових

променів, водорозчинна матова акрилова фасадна фарба з високою покривною здатністю та

зносостійкістю. 

ФАСАДНІ ФАРБИ

FASSADENFARBE COLOR Професійна фасадна акрилова фарба (база А) * 

водовідштовхувальна, паропроникна, стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетових

променів, водорозчинна матова акрилова фасадна фарба з високою покривною здатністю та

зносостійкістю. 

УНІВЕРСАЛЬНА СТРУКТУРНА ФАРБА

СИЛОКСАНОВІ ФАСАДНІ ФАРБИ

АКРИЛОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

СИЛІКОНОВІ ФАСАДНІ ФАРБИ

SILІКON FASSADENFARBE Професійна силіконова фасадна фарба (база А) * 

високопаропроникна, гідрофобна, стійка до промислового забруднення  та впливу мікро-

організмів, ультрафіолетових променів, водовідштовхувальна фасадна фарба на основі

силіконових смол, мінеральних наповнювачів, пігментів та модифікуючих добавок

Stamp



SILOXAN KRATZPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Шуба" (База АВ) * зерно 

1,5 мм; 2,0мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання 

декоративно-захисна штукатурка,  на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними 

наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання 

фактури типу «шуба»

25кг. 24 2198,90 1999,00

SILOXAN KRATZPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Шуба" (База С) * зерно 

1,5 мм; 2,0мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання 

декоративно-захисна штукатурка,  на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними 

наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання 

фактури типу «шуба»

25кг. 24 2143,90 1949,00

SILOXAN REIBEPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Короїд" (База АВ) *  зерно 

2,0 мм; 2,5мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання 

декоративно-захисна штукатурка,  на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними 

наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання 

фактури типу «короїд»

25кг. 24 2143,90 1949,00

SILOXAN REIBEPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Короїд" (База С) *  зерно 

2,0 мм; 2,5мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання 

декоративно-захисна штукатурка,  на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними 

наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання 

фактури типу «короїд»

25кг. 24 2121,90 1929,00

SILICON KRATZPUTZ Силіконова декоративна штукатурка "Шуба" (База АВ) * зерно 1,5 

мм; 2,0мм; високопаропроникна,  гідрофобна, стійка до забруднення, готова до використання 

декоративно-захисна штукатурка, на основі силіконових та акрилових смол, з мінеральними 

наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками.  Характеризується високою 

адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. 

Мікропориста, забезпечує «дихання стін». Призначена для отримання фактури типу «шуба»

25кг. 24 2748,90 2499,00

SILICON  REIBEPUTZ Силіконова декоративна штукатурка "Короїд" (База АВ) * зерно 

1,5 мм; 2,0мм; високопаропроникна,  гідрофобна, стійка до забруднення, готова до 

використання декоративно-захисна штукатурка, на основі силіконових та акрилових смол, з 

мінеральними наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками.  Характеризується 

високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. 

Мікропориста, забезпечує «дихання стін». Призначена для отримання фактури типу «короїд»

25кг. 24 2638,90 2399,00

25кг. 24 2858,90 2599,00

5кг. 60 856,90 779,00

25кг. 24 2858,90 2599,00

5кг. 60 768,90 699,00

25кг. 24 2528,90 2299,00

5кг. 60 724,90 659,00

25кг. 24 2858,90 2599,00

5кг. 60 768,90 699,00

14кг. 33 834,90 759,00

8кг. 33 724,90 659,00

2,5кг. 100 262,90 239,00

14кг. 33 1098,90 999,00

8кг. 33 878,90 799,00

PUTZGRUND Адгезійна грунтувальна фарба з кварцевим наповнювачем  фарба на основі 

акрилової дисперсії з кварцовим наповнювачем для підготовки основ  перед нанесенням 

акрилових та мінеральних декоративних штукатурок

MOSAIKPUTZ BLICK EFEKT Акрилова декоративна штукатурка "МОЗАЇКА" зерно 1-1,6 

мм, ОРИГІНАЛЬНИЙ ЕФЕКТ атмосферостійка, ударо- та тріщиностійка, готова до 

використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії  з додатком природньої 

слюди. Призначена для отримання тонкошарового                                                                                

декоративного покриття типу «мозаїка» 

SILIСON PUTZGRUND - Силіконова адгезійна грунтувальна фарба з кварцовим 

наповнювачем грунтувальна фарба на основі силіконової дисперсії з кварцовим наповню-вачем 

для підготовки основ  перед нанесенням усіх типів декоративних штукатурок та структурних 

шпаклівок. Рекомендовано для використання в системах теплоізоляції будівель з використанням 

мінераловатних плит та теплозберігаючих штукатурок. Покращує адгезію та перешкоджає 

появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює 

міцне, паропроникне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Тонується на 

колорстудіях. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

MOSAIKPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "МОЗАЇКА" ЕКСКЛЮЗИВ зерно      1-

1,6 мм, 1,4-2,0 мм, (Індивідуальний підбір кольорових композицій); атмосферостійка, 

ударо- та тріщиностійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі 

акрилової дисперсії. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу 

«мозаїка» 

СИЛІКОНОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

МОЗАЇЧНІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА

PERLAMUTR MOSAIKPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "МОЗАЇКА" зерно 1-1,6 

мм, ОРИГІНАЛЬНЕ ПЕРЛАМУТРОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ; атмосферостійка, ударо- та 

тріщиностійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової 

дисперсії  з оригінальним забарвленням наповнювача. Призначена для отримання 

тонкошарового декоративного покриття типу «мозаїка» 

MOSAIKPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "МОЗАЇКА" зерно 1-1,6 мм (ТОП-40 

готових композицій); атмосферостійка, ударо- та тріщиностійка, готова до використання 

декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії. Призначена для отримання 

тонкошарового  декоративного покриття типу «мозаїка» 

СИЛОКСАНОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ



14 кг. 33 878,90 799,00

4,2 кг. 54 306,90 279,00

15 кг. 33 1263,90 1149,00

7,5 кг. 54 658,90 599,00

13 кг. 33 856,90 779,00

6,5 кг. 54 515,90 469,00

13 кг. 33 856,90 779,00

6,5 кг. 54 504,90 459,00

14 кг. 33 834,90 759,00

7 кг. 54 493,90 449,00

16кг. 33 658,90 599,00

5кг. 54 229,90 209,00

1,4кг. /12 86,90 79,00

10л. 40 379,50 345,00

5л. 90 225,50 205,00

1л. /15 62,70 57,00

10л. 33 3298,90 2999,00

1л. /12 383,90 349,00

12,5 кг. 33 361,90 329,00

6,25 кг. 54 203,50 185,00

12 кг. 33 269,50 245,00

6 кг. 54 148,50 135,00

ACRYLCOLOR Внутрішня водоемульсійна фарба (база С) * високоякісна акрилова фарба 

водно-дисперсійна для професійного декоративно-захисного фарбування стін та стель. 

Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та 

цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. 

Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими 

адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує 

«дихання стін».

WEISSFARBE Внутрішня акрилова водоемульсійна фарба для декоративно-захисного 

фарбування стін та стель. Придатна до використання на різноманітних мінеральних 

поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, 

гіпсокартонні плити та ін. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, 

стійкістю до стирання, забезпечує “дихання стін”. Виготовляється білого кольору. Придатна 

для тонування універсальними водорозчинними барвниками.

ACRYLCOLOR Внутрішня водоемульсійна фарба (база А) * високоякісна акрилова фарба 

водно-дисперсійна для професійного декоративно-захисного фарбування стін та стель. 

Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та 

цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. 

Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими 

адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує 

«дихання стін».

KALKTÜNCHE  – супербіла, екологічна, водно-дисперсійна готова до використання побілка. 

Призначена для декоративно-захисного пофарбування поверхонь стін та стель всередині 

складських, господарських, підвальних приміщень, у сільському господарстві - для захисту 

плодових дерев. 

Феромал ВАПНО гашене (готове до застосування)

DEKOLAZUR (CLASSIC, GOLD, SILVER, ULTRA) Інтерєрна декоративна лазур глянцева 

на основі 100 % акрилової дисперсії для створення декоративних акцентів у інтер’єрі. 

Придатна до використання на різноманітних рельєфних поверхнях: структурних фарбах; 

шпалерах під пофарбування; декоративних штукатурках. Володіє високими адгезією до основи, 

стійкістю до стирання.

ДЕКОРАТИВНА ЛАЗУР

ВАПНЯНІ МАТЕРІАЛИ

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

ВНУТРІШНІ ВАПНЯНІ ФАРБИ

ШПАКЛІВКИ АКРИЛОВІ ФІНІШНІ

KALKFARBE Білосніжна вапняна фарба мінеральна вапняна фарба на основі гідратного 

вапна, мінеральних наповнювачів та функціональних добавок для декоративно-захисного 

фарбування стін та стель всередині приміщень. Забезпечує                                                            

дихання стін, стійка до біологічних забруднень

SILIKAT GRUND Грунтовка силікатна універсальна на основі рідкого скла з органічними 

добавками. Паропроникна, володіє високими адгезією до основи та проникаючою здатністю. 

Особливо ефективна для закріплення бетонних основ, цементних, цементно-вапняних, вапняних 

штукатурок перед нанесенням вапняних та силікатних фарб.

SUPERACRYL FEINSPACHTEL Білосніжна фінішна інтерєрна акрилова шпаклівка 

високоякісна, готова до використання акрилова шпаклівка для отримання ідеально гладкої 

поверхні стін та стель

СИЛІКАТНА ГРУНТОВКА

ACRYLWEISS Внутрішня водоемульсійна фарба високоякісна фарба акрилова водно-

дисперсійна для професійного декоративно-захисного фарбування стін та стель . Придатна до 

використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні 

штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Придатна для 

фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до 

основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує «дихання стін».


