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Από το 1957, ο Γαλλικός όμιλος της V33 πρωτοπορεί στην ανάπτυξη προϊόντων 
περιποίησης και φροντίδας κάθε ξύλινης επιφάνειας. 

Καθαριστικά, διαβρωτικά, αστάρια και συντηρητικά, λάδια φυσικής προέ-
λευσης, βερνίκια εμποτισμού νερού και διαλύτου, βερνίκια κρούστας, κεριά 
και λούστρα, υλικά κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, για έπιπλα 
αλλά και δάπεδα: η V33 έχει τη λύση για κάθε εφαρμογή και κάθε επιφάνεια.

Μια οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή εμβέλεια και εργοστάσια παραγω-
γής σε διάφορες χώρες, βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων 
brand σε όλη την Ευρώπη. H V33 επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυ-
ξη, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις απαιτήσεις 
των καταναλωτών. Έχοντας ξεκάθαρα το προβάδισμα στην καινοτομία, δημι-
ουργεί τα καλύτερα υλικά ξυλοπροστασίας διαθέτοντας μια από τις πληρέστε-
ρες γκάμες προϊόντων στην αγορά.
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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
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ΛΑΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΣΤΑΡΙΑΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ

Αστάρια για εξωτικά ξύλα καθώς και για ανανέωση 
παλαιών και μαυρισμένων ξυλοκατασκευών. 

Ενισχύουν την απόδοση των βερνικιών εμποτισμού 
σε δύσκολα, ρητινούχα ξύλα και επιτρέπουν 
το χρωματισμό των επιφανειών ακόμα και σε 

ανοικτόχρωμες αποχρώσεις, καλύπτοντας τις όποιες 
ατέλειες. Ενισχύουν τη σκληρότητα του ξύλου και 
την αντοχή του φινιρίσματος. Ζεσταίνουν το χρώμα 

του ξύλου και αναδεικνύουν τα νερά του.

Άοσμα, εμποτιστικά συντηρητικά ξύλου, νερού 
και νανοτεχνολογίας. Με εντομοκτόνο και 

θεραπευτική δράση σε κάθε είδος ξυλείας, 
εσωτερικής ή εξωτερικής εφαρμογής (δάπεδα, 

σκάλες, έπιπλα, ξύλινες κατασκευές κλπ.). 
Παρέχουν προστασία από ξυλοφάγα έντομα και 

μύκητες και επαναβάφονται με οποιοδήποτε 
βερνίκι εμποτισμού της V33.

H μεγαλύτερη ποικιλία λαδιών φυσικής 
προέλευσης, για κάθε ξύλινη επιφάνεια. 

Danish Oil, Tung Oil, Λινέλαιο βρασμένο ή ωμό, 
αλλά και λάδια για δάπεδα, έπιπλα και επιφάνειες 

κουζίνας. Προστασία και φροντίδα με την πιο 
φυσική όψη και υφή του ξύλου. 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ

Διαβρωτικό με πανίσχυρη σύνθεση και βαθιά 
διεισδυτική δράση, για την αφαίρεση όλων των τελικών 

προϊόντων φινιρίσματος (χρώμα, βερνίκι κλπ.). 
Συμπυκνωμένα καθαριστικά για την τακτική 

συντήρηση και τον καθαρισμό ξύλινων επίπλων 
και δαπέδων εξωτερικής χρήσης. Με ειδική 

απορρυπαντική σύνθεση, κατάλληλη για ξύλινες 
επιφάνειες, απομακρύνουν λεκέδες, μύκητες και 

λίπη ώστε να ζωντανεύουν το ξύλο.
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IMPREGNANT PROTECTEURΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΔΙΑ DECK

Λάδια για ξύλινες βεράντες, αδιαβροχοποιούν και 
προστατεύουν μακροχρόνια το ξύλο από τον ήλιο, 
την βροχή, το χλωριωμένο νερό, τους λεκέδες και 
τη βρωμιά. Συντηρούν όλους τους τύπους ξύλου, 

λευκού ή εξωτικού σε βεράντες και εξώστες.

Σατινέ βερνίκια εμποτισμού, νερού ή διαλύτου σε 
πολλές αποχρώσεις, μοντέρνες και κλασσικές. 

Προστατεύουν, διακοσμούν και αδιαβροχοποιούν το 
ξύλο, επιτρέποντας τη διαπνοή του. Ιδανικά για όλα 
τα ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα και για κάθε είδους 

ξύλινες κατασκευές εσωτερικού ή εξωτερικού 
χώρου. Με φίλτρα antiUV για υψηλή προστασία από 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Εύκολα στην εφαρμογή 
χάρη στην anti-drip perfect σύνθεση για εξαιρετική 

πρόσφυση χωρίς να στάζουν.

Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού νερού, υψηλής 
διεισδυτικότητας  για εσωτερική και εξωτερική 

χρήση. Με ΜΑΤ φινίρισμα woodtouch® που διατηρεί 
τη φυσική αίσθηση της υφής του ξύλου. Το ξύλο 

χρωματίζεται και προστατεύεται χωρίς ορατό 
επιφανειακό φιλμ. Δεν ξεφλουδίζει. Aδιαβροχοποιεί το 
ξύλο και το προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Κατάλληλο για κάθε τύπο ξύλου, σε πλήθος από 
φυσικές και διακοσμητικές αποχρώσεις. Μεγάλη 
απόδοση και μακρόχρονη εγγυημένη προστασία.

ΛΑΔΙΑ ΤΕΑΚ

Φυσικά λάδια υψηλής αντοχής για εξωτικά ξύλα. 
Τρέφουν σε βάθος το ξύλο, αδιαβροχοποιούν και 
προστατεύουν από τους λεκέδες και τη βρωμιά, 

συντηρώντας τη φυσική ομορφιά του. Διεισδύουν 
σε βάθος και προσφέρουν μακρόχρονη προστασία 

για λιγότερο τακτική ανανέωση.
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Προϊόντα καθαρισμού, προετοιμασίας και 
αναζωογόνησης για δάπεδα εξωτερικής & 

εσωτερικής χρήσης. Απομακρύνουν λεκέδες, 
ρύπους και λιπαρότητα από κάθε δάπεδο, ξύλινο 
ή laminate, προετοιμάζοντας την επιφάνεια για 

εφαρμογή λαδιού, βερνικιού ή βαφής.

Ειδικά προϊόντα καθαρισμού, σφράγισης και 
προστασίας για δάπεδα από τερακότα, μάρμαρο, 

πλάκες καρύστου και κεραμικά πλακάκια. 
Καθαρίζουν σε βάθος, απομακρύνουν τη βρωμιά 

σφραγίζουν τους πόρους, διατηρώντας τη 
φυσική όψη των δαπέδων. Επαναφέρουν και 
προστατεύουν την απόχρωση του δαπέδου.

Βερνίκι διαλύτου εμπλουτισμένο με 
ειδικές ρητίνες και anti-UV πρόσθετα.

To βερνίκι πέτρας είναι διεισδυτικό, δεν 
ξεφλουδίζει, είναι αντιολισθητικό και 
κατάλληλο για κάθε είδους φυσική ή 

τεχνητή πέτρα (κεραμικά στοιχεία, τούβλα, 
πλάκες Καρύστου κλπ.).

Βερνίκια δαπέδου νερού, νέας τεχνολογίας και 
πρωτοποριακής σύνθεσης. Δημιουργούν ένα 

διάφανο και ανθεκτικό φιλμ, με σκληρότητα για 
αντοχή σε μακροχρόνια χρήση και ελαστικότητα 

για να μην σπάει στα χτυπήματα. Τεχνολογία 
DIRECT PROTECT® για απευθείας εφαρμογή 

σε δάπεδα παρκέ και laminate, χωρίς αστάρι ή 
βαθύ τρίψιμο.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥΠΡΟΕΤOΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ
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Βερνίκι διαλύτου εμπλουτισμένο με ειδικές 
ρητίνες και anti-UV πρόσθετα. Το βερνίκι 

θαλάσσης προσφέρει απόλυτη προστασία του 
ξύλου ακόμα και σε αλμυρό περιβάλλον με υψηλή 

υγρασία. Ανθεκτικό στην τριβή, αδιαβροχοποιεί 
και στεγανοποιεί.

Υγρά λούστρα σε λευκό και διάφορες 
αποχρώσεις, για όλους τους τύπους ξύλου αλλά 
και για μωσαϊκά. Καλύπτουν τα νερά του ξύλου, 

σκουραίνουν το φυσικό του χρώμα και δίνουν εφέ 
παλαίωσης και αντικέ φινίρισμα. 

Κρύσταλλοι Shillac Flakes για δημιουργία 
λούστρου σε άλλους χρωματισμούς. 

Σε πάστα ή υγρό, σε spray ή δοχείο, τα κεριά 
της Liberon/ V33 θρέφουν, γυαλίζουν και 

προστατεύουν το ξύλο με τον πιο φυσικό τρόπο. 
Σε διάφορες αποχρώσεις και συσκευασίες για 

μικρές ή μεγάλες επιφάνειες, δίνουν αντοχή και 
ομοιόμορφο φινίρισμα. 

Βάση – Κρέμα – Στικ και Βερνίκι για την 
επιχρύσωση κάθε επιφάνειας. Εύκολα στη 

χρήση, σε διάφορες αποχρώσεις. Είναι ιδανικά 
για συντήρηση υπάρχουσας επιχρύσωσης ή 

δημιουργία νέας. Επιδιορθώνουν μικροζημιές, 
καλύπτουν ρωγμές, γεμίζουν ενώσεις και αρμούς, 
πετυχαίνοντας ένα άριστο αποτέλεσμα ακόμα και 

στις λεπτομέρειες. 

ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ

ΛΟΥΣΤΡΑ

ΚΕΡΙΑ
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