
FILA Easy Guide
skrót do każdego rozwiązania

Wszystkie produkty 
w zasięgu ręki!

Czyszczenie i konserwacja 
gresu porcelanowego, klinkieru i 
kamienia naturalnego



SYSTEM FILA: ZWYCIĘSKI SCHEMAT POZWALAJĄCY 
WYDOBYĆ WSZYSTKIE ZALETY MATERIAŁÓW

Zalecane przez najlepszych na świecie producentów posadzek 
i okładzin, rozwiązania Fila to więcej niż zwykłe produkty:  
umożliwiają pełną pielęgnację, która, krok po kroku, dodaje 
wartości powierzchniom, dbając o ich naturalne właściwości.  
Począwszy od mycia po ułożeniu aż po konserwację, System 
Fila gwarantuje skuteczne i trwałe rozwiązania.

®

®

®

ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, 

ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, 

BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS , BOXER , BRIX S.R.L, BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO 

SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA  FIORANESE, CERAMICA  VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO, 

CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE’S, COEM, COMPAC, 

CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D’IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D’ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI 

BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE 

KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROTILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE, 

FONTANA BISMANTOVA , FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A, GRASSI PIETRE, 

GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, 

INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZ , KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA 

BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LAPITEC, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA, 

MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN , MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO 

DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, 

PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA , PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR , PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, 

POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON  RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-

GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, 

TAGINA, TALTOS, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANTICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA

®

®

®

4 proste kroki:
CZYSZCZENIE PO UŁOŻENIU - ma zasadnicze znaczenie, 
gdyż pozwala usunąć resztki cementu, zapraw klejowych i 
fugowych, co zapewni właściwe przeprowadzenie impregnacji 
i konserwacji.
IMPREGNACJA - uniemożliwia wnikanie zabrudzeń i 
powstawanie plam wodnych i olejowych. 
WYKAŃCZANIE - chroni materiał przed zużyciem, pozwalając 
również uzyskać odmienny efekt estetyczny. 
KONSERWACJA - codzienna operacja, która wzmacnia 
zabezpieczenie i usuwa powierzchniowe zabrudzenia.

NAJLEPSI PRODUCENCI 
POLECAJĄ FILA.



Fila Green Action to wielki projekt ekologiczny, poprzez który firma w 
konkretny sposób okazuje swoje zaangażowanie moralne i prawne 
na rzecz ochrony środowiska. Jest to szereg “zielonych działań”, w 
które włączone są wszystkie sektory:  począwszy od produkcji poprzez 
sposoby stosowania produktów aż po ich usuwanie. 

Jednym z działań jest gama Fila Green Line: produkty o niskim wpływie 
na środowisko, spełniające 10 zielonych zasad, wśród których wysoki 
stopień biodegradacji i zgodność z normami VOC, a także brak 
rozpuszczalników szkodliwych dla warstwy ozonowej. 

Pełna lista na: www.filagreenaction.com 

Ponadto, niektóre z produktów Fila Green line ubiegają się o certyfikat 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), przyznawany 
za tworzenie „zielonych” budynków i uznawany na poziomie 
międzynarodowym.

Fila jest członkiem Stowarzyszenia ds. Kontroli Emisji Materiałów 
Wykładzinowych, Klejowych oraz Produktów Budowlanych e.V. (GEV).  
Jedynie produkty spełniające najbardziej surowe kryteria mogą zostać 
zakwalifikowane jako produkty o „bardzo niskiej emisyjności” i zostać 
zaliczone do znakomitej klasy EMICODE® EC1 PLUS.

professional
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CLEANER CLEANER 
PROFESJONALNA KONSERWACJA POWIERZCHNI

GRES PORCELANOWY I 
CERAMIKA
CEMENT
DREWNO
MARMUR, GRANIT I 
KAMIEŃ NATURALNY
LAMINATY Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH I LVT
LINOLEUM, GUMA I PVC
COTTO I KLINKIER

 Delikatnie czyści wszystkie podłogi i okładziny.
 Nie powoduje uszkodzeń powierzchni delikatnych ani 
zabezpieczonych np. woskami ochronnymi.
 Jest niezbędnym produktem do mycia po ułożeniu posadzek 
z polerowanego kamienia naturalnego, wrażliwych na 
działanie silnych detergentów.

 Ulega biodegradacji
 Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
 Przy silnym rozcieńczeniu (1:200) nie ma konieczności 
spłukiwania go, ponieważ nie pozostawia resztek.
 Silnie skoncentrowany, może być stosowany w różnych 
stopniach rozcieńczenia.
 Idealny do konserwacji wszystkich powierzchni 
woskowanych.
 Można go stosować w szorowarce w dużym rozcieńczeniu 
(od 1:200).
 Idealny do laminatów.
 Przyjemny zapach.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Orientacyjna Wydajność I Rozcieńczenie (1 Litr):

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

Konserwacja 1:200: 1500 m2

Mycie początkowe kamieni 1:30: 50 m2

Wydajność jest orientacyjna

CR10CR10
PREPARAT DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI 
PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH

GRES PORCELANOWY
CERAMIKA SZKLIWIONA
MOZAIKA SZKLANA
KLINKIER SZKLIWIONY

 Detergent w płynie o dużej gęstości do czyszczenia 
powierzchni z resztek, plam i smug zaprawy epoksydowej.
 Idealny do stosowania na .materiałach nienasiąkliwych, takich 
jak gres porcelanowy, ceramika szkliwiona i mozaika szklana.

DO CZEGO SŁUŻY

 Dzięki swej lepkości usuwa z powierzchni plamy i smugi z 
zaprawy epoksydowej.
 Skuteczny w przypadku dużej ilości zaschniętych resztek.
 Nie niszczy materiału.
 Łatwy w użyciu.
 Przyjemny zapach migdałów.

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

1 litr: kartony po 12 sztuk.

do 10 m2

Wydajność jest orientacyjna (w zależności od ilość usuwanych resztek i stopnia ich 
wyschnięcia) 



8 9

DETERDEK DETERDEK 
MYCIE PO UŁOŻENIU PLACU BUDOWY

GRES PORCELANOWY
CERAMIKA SZKLIWIONA
KAMIENIE ODPORNE NA 
DZIAŁANIE KWASÓW
COTTO
KLINKIER

 Detergent do czyszczenia po ułożeniu
 Usuwa osady powstałe po ułożeniu oraz zabrudzenia budowlane.
 Usuwa wykwity solne z cotto, cegły i klinkieru.
 Usuwa osad wapienny z posadzek i okładzin oraz urządzeń 
sanitarnych (np. kabiny prysznicowe).
 Dogłębnie czyści posadzki zewnętrzne.
 Usuwa osad i czyści jednocześnie, ponieważ zawiera dużą ilość 
związków powierzchniowo czynnych.
 Skutecznie usuwa plamy rdzy.
 Pomaga usunąć ślady angoby na ceramice i gresie porcelanowym

 Kwas buforowany, niewytwarzający oparów szkodliwych dla 
użytkownika i środowiska: zastępuje kwas solny.
 Nie zmienia wyglądu ani barwy materiałów.
 Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
 Nie niszczy fug.
 Nie niszczy profili ani elementów z aluminium i stali (okapów, 
przewodów, itp.).
 Odpowiedni do różnych materiałów: cotto, gres porcelanowy, 
ceramika, kamienie odporne na działanie kwasów.
 Ma wiele zastosowań: w zależności od stopnia rozcieńczenia 
czyści i usuwa osady.
 Sprawdza się również przy usuwaniu pozostałości fug 
polimerowych z zawartością dodatków.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Orientacyjna Wydajność I Rozcieńczenie (1 Litr):

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

Cotto 1:5: 10-20 m2

Gres porcelanowy 1:5: 40 m2

Kamień naturalny 1:5-1:10: 20-35 m2

Wydajność jest orientacyjna

MARBLE RESTORER KITMARBLE RESTORER KIT
ZESTAW DO RENOWACJI MARMURU

MARMUR POLEROWANY
KONGLOMERATY 
MARMUROWE 
POLEROWANE

 Żółty pad metalowy Fila MarbleOne.  
 Biały pad żywicowy Fila MarbleTwo.
 Niebieski pad żywicowy Fila MarbleThree.
 Białą gąbkę nabłyszczającą Fila MarbleSponge.
 Fila MarbleShine, produkt nabłyszczający do marmuru - 200 ml.
 Fila Formula Marmo, produkt do polerowania marmuru - 250 ml.
 Rękawiczki.

 Do renowacji niewielkich powierzchni z marmuru, trawertynu 
lub polerowanych wapieni, uszkodzonych kwaśnymi 
substancjami lub czynnikami atmosferycznymi.
 Idealny do renowacji blatów kuchennych lub łazienkowych, 
stołów, schodów, progów, parapetów.
 Usuwa również matowość spowodowaną zużyciem.
 WYSOKA WYDAJNOŚĆ: wystarcza do usunięcia do 30 
zniszczeń o średnicy 6-7 cm na powierzchniach ok. 1,5 m2.

ZESTAW ZAWIERA

DO CZEGO SŁUŻY

OPAKOWANIA

Kartony po 4 sztuki.
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NORUSTNORUST
ODPLAMIACZ DO RDZY

MARMUR
GRANIT
KAMIEŃ NATURALNY
KONGLOMERATY
GRES PORCELANOWY
CERAMIKA
COTTO
CEMENT

 Usuwa plamy rdzy z powierzchni.  
 Dzięki niekwaśnej formule jest szczególnie zalecany do 
delikatnych powierzchni, jak polerowany marmur.

 Lepka konsystencja: umożliwia działanie bezpośrednio 
na plamę, zwiększając wydajność produktu i unikając 
marnotrawstwa.
 Działa w ciągu kilku minut: usuwa plamy zaledwie w ciągu 15 
minut od nałożenia.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 75 ml: kartony po 12 sztuk.

NOSPOTNOSPOT
ODPLAMIACZ DO COTTO, KLINKIERU 
I KAMIENIA NATURALNEGO

COTTO
KLINKIER
MARMUR, GRANIT I 
KAMIEŃ NATURALNY
KONGLOMERATY
CEMENT

 Usuwa tłuste i olejowe plamy z cotto, klinkieru, kamienia 
naturalnego, granitu, konglomeratów, marmuru antykowanego, 
kamieni lub otoczaków, cementu.

 Niezwykle praktyczny dzięki wygodnemu rozpylaczowi.
 Niezwykle skuteczny na posadzkach zewnętrznych z cotto 
niepoddanych działaniu żadnych produktów lub na których 
zastosowano produkti powlekające.
 Nie pozostawia śladów, jeśli plama jest świeża.
 Doskonale działa również na klinkierze, gresie czerwonym i 
kamieniu naturalnym.
 Czyści tam, gdzie zwykłe odplamiacze nie docierają.
 Gwarantuje doskonałe rezultaty również na powierzchniach 
niepoddanych działaniu produktów ochronnych.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 200 ml: kartony po 12 sztuk.
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PS87 PS87 
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
ODTŁUSZCZAJĄCE

GRES PORCELANOWY
KAMIEŃ I KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
CERAMIKA SZKLIWIONA
CEMENT
LINOLEUM I PVC
COTTO
KLINKIER

 Po rozcieńczeniu, czyści i odtłuszcza silnie zabrudzone 
posadzki z gresu porcelanowego, ceramiki, kamienia 
naturalnego, cotto i cementu.
 Nierozcieńczony, usuwa z gresu porcelanowego najtrudniejsze 
plamy.
 Doskonale nadaje się do mycia podstawowego posadzek z 
kamienia nieodpornego na działanie kwasów.
 Idealny do mycia podłoży cementowych.
 Usuwa woski wodne, metalizowane i nadające się do 
wielokrotnego polerowania.
 Usuwa resztki wosków ochronnych zabezpieczających gres 
polerowany.

 Ulega biodegradacji
 Jeden produkt, trzy funkcje: czyści, odplamia, usuwa wosk.
 To jedyny produkt usuwający najbardziej oporne plamy z 
gresu porcelanowego.
 Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
 Niezwykle prosty w użyciu.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

WYDAJNOŚĆ - Orientacyjna Wydajność I Rozcieńczenie (1 Litr):
Konserwacja 1:20: 200 m2

Usuwanie wosku 1:5: 20 m2

Mycie początkowe kamieni 1:5: 30 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

SR95SR95
ODPLAMIACZ

 Usuwa plamy organiczne, kolorowe: wino, kawa, napoje, 
herbata, itp.

 Dogłębnie odplamia tam, gdzie zwykłe produkty czyszczące 
nie przynoszą rezultatów.
 Przeznaczony specjalnie do usuwania plam z powierzchni z 
kamienia naturalnego (marmur, trawertyn, konglomeraty).
 Może być bez obaw stosowany na kamieniu naturalnym 
polerowanym, ponieważ nie niszczy wykończenia.
 Idealnie nadaje się do powierzchni ceramicznej o niskiej 
nasiąkliwości (gres porcelanowy, płytki jednokrotnie wypalane 
o chropowatej powierzchni).

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 75 ml: kartony po 12 sztuk.

GRES PORCELANOWY 
KAMIEŃ I 
KONGLOMERATY
CERAMIKA SZKLIWIONA 
CEMENT



1514

ZEROSILZEROSIL
ODPLAMIACZ SILIKON

GRES PORCELANOWY
CERAMIKA
MARMUR
SZKŁO
METAL

 Usuwa pozostałości silikonu, kleju, taśmy klejącej, starych 
naklejek i pianki poliuretanowej.
 Nadaje się również do usuwania pozostałości wosku, żywicy 
oraz tłustych i olejowych plam powierzchniowych.
 Dzięki praktycznej łopatce załączonej do opakowania, usuwanie 
pozostałości staje się łatwe i szybkie.
 Przydatny także do usuwania smoły i plam bitumicznych.

 Może być używany również do usuwania resztek z powierzchni 
z marmuru, kamienia, fug i innych materiałów chłonnych.
 Lepka konsystencja: działa bezpośrednio na pozostałość, 
zwiększając wydajność produktu i unikając marnotrawstwa.
 Szybkie działanie: rozpuszcza utwardzony silikon w ciągu 20 
minut od nałożenia.
 Ma przyjemny zapach owoców cytrusowych.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Puszka o poj. 250 ml: kartony po 12 sztuk.

FOB XTREMEFOB XTREME
PRODUKT CHRONIĄCY PRZED WODĄ I OLEJEM 

KAMIEŃ NATURALNY 
I KONGLOMERATY
MARMUR I GRANIT
CEMENT
TUF
WPC
COTTO
KLINKIER

 Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem: zabezpiecza 
przed powstawaniem plam tłustych i wodnych.
 Impregnat podstawowy, stosowany przed woskowaniem, 
do powierzchni wewnętrznych z wykończeniem rustykalnym 
bądź surowym.
 Idealny do impregnacji płytek lastrico i płytek cementowych.
 Ochrona z efektem naturalnej paroprzepuszczalności.

DO CZEGO SŁUŻY

 Nie powoduje zmian oryginalnego koloru ani wyglądu.
 Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
 Nie zmienia odporności na mróz.
 Wspaniale sprawdza się na szlifowanym cotto rustykalnym 
oraz marmurze antykowanym.
 Idealny do użycia w pobliżu kuchenek, grillów i podjazdów, 
gdzie parkowane są samochody.
 Idealna do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
 Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z 
żywnością.

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):
Kamień: 10/30 m2

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m2

Cotto ręcznie wytwarzane: do 10 m2

Cement: do 5 m2

Marmur/Granit polerowany: do 30 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 6 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.  
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HYDROREPHYDROREP
PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WODĄ

MARMUR I GRANIT 
NIEPOLEROWANY
KAMIEŃ I 
KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
CEMENT
KAMIEŃ 
REKONSTRUOWANY

 Chroni przed wodą i wilgocią posadzki zewnętrzne.
 Nadaje impregnowanej powierzchni właściwości 
hydrofobowe.
 Idealny do powierzchni poziomych i pionowych.
 Chroni fugi.
 Chroni przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych.

 Zapewnia paroprzepuszczalną, trwałą i odnawialną ochronę.
 Nie zmienia estetyki materiałów.
 Nie żółknie w żadnych warunkach otoczenia ani w wyniku 
starzenia.
 Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji 
impregnowanego materiału.
 Wysoka wydajność.
 Utrudnia powstawanie pleśni i mchów.
 Zapobiega powstawaniu wykwitów.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):
Kamień naturalny: 10-20 m2

Cement: 5 m2
„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

HYDROREP ECOHYDROREP ECO
EKOLOGICZNA OCHRONA HYDROFOB XTREMEOWA

KAMIEŃ I 
KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
CEMENT
COTTO
ODSŁONIĘTE CEGŁY
KLINKIER
TYNK
TUF

 produkt hydrofobowy o naturalnym efekcie.
 Dogłębnie impregnuje materiał, zachowując jego 
paroprzepuszczalność.
 Utrudnia rozwój alg, pleśni i porostów.
 Chroni przed degradacją spowodowaną działaniem 
czynników atmosferycznych.

DO CZEGO SŁUŻY

 Bariera przeciw algom i pleśniom potwierdzona testami 
przeprowadzonymi według metody UNI EN ISO 846: 1999.
 Idealny do zabezpieczenia pionowych powierzchni 
zewnętrznych.
 Odporny na działanie promieniowania UV.
 Nie zmienia odporności na mróz.
 Zapobiega powstawaniu wykwitów.
 produkt można nakładać również na podłoża z wilgocią 
resztkową: znacznie skrócony czas pracy.
 produkt utrzymuje stopień paroprzepuszczalności materiału 
przekraczający 90%.

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):
Cotto, odsłonięte cegły, klinkier, kamień, tynk: 10-20 m2

Cement: 8-10 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.
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MP90MP90
PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY 
PRZED WODĄ I OLEJEM

GRES PORCELANOWY 
POLEROWANY
MARMUR I GRANIT
KAMIEŃ I 
KONGLOMERATY

 Jest najlepszą ochroną przed plamami do gresu porcelanowego, 
marmuru i granitu.

 Jako ochrona “antygraffiti” do powierzchni pionowych z kamienia 
naturalnego.

 Idealnie nadaje się do ochrony stołów oraz blatów łazienkowych 
i kuchennych.

 Chroni przed zaplamieniem: zabezpiecza przed powstawaniem 
plam tłustych i wodnych.

 Nie zmienia naturalnych kolorów powierzchni.
 Nie tworzy powłoki.
 Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z 
żywnością.
 Doskonale nadaje się także do zabezpieczania stołów i 
parapetów.
 Impregnuje, chroni i ułatwia czyszczenie. 
 Idealny do zabezpieczania ceramiki zdobionej krakelurą.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

375 ml: kartony po 12 sztuk.
1 litr: kartony po 6 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):
Marmur/Granit: 30 m2

gres porcelanowy: 30-40 m2

Veneziana: 30 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME
EKOLOGICZNY PRODUKT CAŁKOWICIE 
ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WODĄ I OLEJEM

GRES PORCELANOWY 
POLEROWANY
MARMUR I GRANIT
KAMIEŃ NATURALNY I 
KONGLOMERATY
CEMENT

 Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem o naturalnym efekcie.
 Jest najlepszą ekologiczną ochroną przed plamami do gresu 
porcelanowego, kamienia naturalnego, marmuru i granitu z wykończeniem 
polerowanym, patynowanym, szczotkowanym, szlifowanym na matowo.

 Zmniejsza nasiąkliwość materiału nie powodując zmian w jego wyglądzie.
 Impregnuje, chroni i ułatwia czyszczenie.
 Doskonale nadaje się również do fug, ceramiki typu Craquelé, grysu, 
marmuru żywicowanego, nagrobków.

 Nadaje się również do pielęgnacji płytek cementowych i kamieni zrekonstruowanych.
 Ma właściwości usuwające graffiti: chroniąc powierzchnię, umożliwia łatwe 
usuwanie graffiti w fazie czyszczenia.
 Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem: zabezpiecza przed 
powstawaniem plam tłustych i wodnych.

 Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV i 
oznaczenie EC1Plus.

 Pozwala uzyskać punkty LEED.
 Nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych: ochrona ekologiczna.
 Jako że jest to produkt na bazie wody, jest on odporny na przenikanie 
wilgoci, więc aplikacja jest możliwa 24-48 godzin po zakończeniu mycia 
wstępnego, umożliwiając szybkie pokrycie.

 Nakładanie jednej warstwy produktu Nałożyć produkt i masować 
powierzchnię aż do całkowitego wchłonięcia. 

 Nie tworzy powłoki i nie żółknie.
 Idealnie nadaje się do ochrony stołów oraz blatów kuchennych i łazienkowych.
 Po powierzchni można chodzić po upływie zaledwie 2 godzin*.
 Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.

 *Sposób aplikacji:
 temperatura = 20°C
 wilgotność < lub = 60%
 Aplikacja zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na etykiecie.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

375 ml: kartony po 12 sztuk.
1 litr: kartony po 6 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):
Gres porcelanowy polerowany: 30-50 m2

Marmur/Granit polerowany: 20-30 m2

Kamień szlifowany matowy: 10-20 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”
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PRW200PRW200
IMPREGNAT DO STOSOWANIA PRZED 
FUGOWANIEM

KAMIEŃ I KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
COTTO
KLINKIER

 Impregnat impregnujący na bazie wody skutecznie chroniący 
przed zabrudzeniami podczas układania,  ułatwiający 
fugowanie oraz późniejsze czyszczenie, nie zmienia wyglądu 
materiału. 
 Idealny do materiałów nasiąkliwych, takich jak cotto, klinkier, 
kamień naturalny, rekonstruowany i konglomeraty.

 Chroni przed zabrudzeniami powstającymi podczas 
spoinowania.
 Nie zmniejsza przyczepności zaprawy fugowej do okładziny.
 Ułatwia czyszczenie po ułożeniu.
 Skraca czas wysychania, co pozwala na szybsze przejście 
do kolejnego etapu prac.
 Nie zmienia wyglądu podłoża.
 Nie usuwa się podczas mycia.
 Łatwy w użyciu.
 Po aplikacji możliwe jest zastosowanie wszelkich produktów 
ochronnych.
 Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat 
GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie 
punktów LEED.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

1 litr: kartony po 12 sztuk. 

Kamień: 10-20 m2

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m2

Cotto ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły: 7-10 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

PW10PW10
EKOLOGICZNY PRE-IMPREGNAT CHRONIĄCY 
PRZED WZNOSZENIEM SIĘ WODY

SPÓD KAMIENI 
NATURALNYCH
GRANIT
MARMUR
KONGLOMERATY
COTTO I MATERIAŁY 
NASIĄKLIWE

 Impregnat chroniący przed wnikaniem zanieczyszczeń, 
stosowany na spodniej części układanych płytek lub płyt z 
materiałów nasiąkliwych.
 Zapobiega przenikaniu substancji zanieczyszczających (soli, 
taniny, związków żelaza, itp.) z warstwy pod materiałem 
i ich wykwitowi na jego powierzchni , uniemożliwiając 
powstawanie smug i/lub plam.
 Impregnat stosowany przed ułożeniem, chroniący przed 
wnikaniem zanieczyszczeń.
 Przeznaczony specjalnie do kamieni naturalnych, granitu, 
marmuru, konglomeratów, cotto i materiałów nasiąkliwych.
 Ma właściwości konsolidujące i zabezpieczające przed wodą.

 Blokuje przenikanie substancji zanieczyszczających i 
zapobiega powstawaniu smug i/lub plam na powierzchni.
 Nie tworzy powłoki zewnętrznej i pozwala na oddychanie 
materiału.
 Zgodnie z UNI EN 1348-2009 i ASTM C482-02 R-2009 nie 
zmniejsza znacznie przyczepności kleju.
 Produkt na bazie wody - VOC free.
 Ochrona definitywna.
 Idealny do posadzek, schodów i okładzin.
 Użyty po ułożeniu na kamieniu naturalnym, cemencie i innych 
materiałach chłonnych, zapobiega tworzeniu się czernienia 
spowodowanego przez smog, zanieczyszczenia, procesy nasycania 
dwutlenkiem węgla i siarczanowania, ataki biochemiczne. 

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

5 litrów kartony po 4 sztuki.

10-15 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”
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STONEPLUSSTONEPLUS
IMPREGNAT OŻYWIAJĄCY KOLOR, CHRONIĄCY 
PRZED WODĄ I OLEJEM

KAMIEŃ I KONGLOMERATY
MARMUR
GRANIT

 Chroni i podkreśla oryginalny kolor kamieni naturalnych 
polerowanych, szlifowanych, surowych i antykowanych. 
 Penetruje w głąb materiału, chroniąc go przed plamami 
pochodzenia wodnego i oleistego.
 Idealny do parapetów, blatów, rozet oraz dekorów. 
 Doskonały do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 Działa wybarwiająco na wszystkie wykończenia.
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 Nie żółknie, jest odporny na działanie promieniowania UV, a 
jego działanie ochronne jest długotrwałe.
 Niezwykle wysoka wydajność.
 Usuwa mikropęknięcia granitu.
 Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
 Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z 
żywnością.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

375 ml: kartony po 12 sztuk.
1 litr: kartony po 6 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.  

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Kamienie polerowane: 30-50 m2

Kamienie surowe: 15-25 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

STONEPLUS ECOSTONEPLUS ECO
IMPREGNAT OŻYWIAJĄCY KOLOR

KAMIEŃ 
NATURALNY
MARMUR
GRANIT

 Impregnat z efektem ożywienia koloru. 
 Chroni i podkreśla oryginalny kolor kamieni naturalnych 
polerowanych, szlifowanych, surowych i antykowanych.
 Penetruje w głąb materiału, ograniczając wchłanianie brudu.

 Działa wybarwiająco na wszystkie wykończenia.
 Produkt o niskich emisjach VOC, pozwala uzyskać punty Leed 
zgodnie z protokołem amerykańskim i włoskim.
 Na bazie wody: ochrona ekologiczna
 Jako że jest to produkt na bazie wody, jest on odporny na 
przenikanie wilgoci, więc aplikacja jest możliwa po kilku dniach 
po zakończeniu mycia wstępnego, umożliwiając szybkie 
pokrycie.
 Ożywia kolor fugi, nie żółknie, nie powoduje tworzenia powłoki 
powierzchniowej oraz jest odporny na promieniowanie UV
 Nie tworzy powłoki.
 Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z 
żywnością.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Kamienie polerowane: 30-50 m2

Kamienie surowe: 15-25 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 6 sztuk. 
5 litrów: kartony po 4 sztuki. 
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STOP DIRTSTOP DIRT
OCHRONA PRZED BRUDEM

GRES 
STRUKTURALNY
GRES NATURALNY
GRES TYPU 
LAPPATO 
POLEROWANY

 Ułatwia i przyspiesza czyszczenie i dezynfekcję powierzchni 
 Poprawia stopień odporności materiału na brud
 Zachowuje oryginalny wygląd materiału

 Zabezpiecza na dłuższy czas
 Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
 Wysoka wydajność
 Nie zmienia oryginalnego stopnia śliskości materiału (próby 
przeprowadzono według metod B.C.R.A. i ASTMC 1028-2007).
 Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej
 Jest odporny na promieniowanie UV i nie żółknie

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Gres strukturalny, naturalny, typu Lappato polerowany: do 70 m2

Wydajność jest orientacyjna, odnosi się do jednej warstwy i zależy od charakterystyki 
materiału.

500ml: kartony po 12 sztuk.
  
  

W68W68
OCHRONA PRZED WODĄ I OLEJEM DO
POWIERZCHNI NIEPOLEROWANYCH

KAMIEŃ I KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
COTTO
KLINKIER
CEMENT

 Impregnuje i chroni przed zabrudzeniami pochodzenia 
oleistego materiały nasiąkliwe: surowy kamień naturalny, 
cotto i cement.
 Chroni przed zaplamieniem: zabezpiecza przed 
powstawaniem plam tłustych i wodnych.
 Zalecany zarówno do powierzchni wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych.
 Na posadzkach wewnętrznych jako impregnat podstawowy 
stosowany przed woskowaniem.
 Ma właściwości usuwające graffiti: chroniąc powierzchnię, 
umożliwia łatwe usuwanie graffiti w fazie czyszczenia.

 Naturalny efekt: nie zmienia oryginalnego wyglądu powierzchni.
 Produkt na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników 
węglowodorowych: bardziej ekologiczna pielęgnacja i 
drastycznie skrócony czas pracy, gdyż produkt można 
nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową.
 Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
 Nie zmienia odporności na mróz.
 Doskonały również do powierzchni z cementu.
 Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.
 Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat 
GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie 
punktów LEED.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m2

Cement, Cotto ręcznie wytwarzane, cegły, płytki, hiszpańskie: 7-10 m2

Kamień: 10-20 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.
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WETWET
IMPREGNAT Z EFEKTEM MOKREGO KAMIENIA

MARMUR I GRANIT 
NATURALNY
KAMIEŃ I 
KONGLOMERATY 
SUROWE
TUF 

 Nadaje przyjemny efekt mokrego podłoża powierzchniom 
o surowym wykończeniu (w wyniku obróbki rotościernej, 
płomieniowania, rozłupywania). 
 Chroni materiał przed wodą i olejem.
 Ma działanie konsolidujące.

 Nadaje stopniowo efekt mokrego podłoża, który wzrasta wraz z 
ilością nałożonych warstw.
 Nie żółknie w żadnych warunkach otoczenia ani w wyniku 
starzenia.
 Nie ulega łuszczeniu.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
10-20 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.  

WET ECOWET ECO
IMPREGNAT TONALIZUJĄCY Z EFEKTEM 
MOKREGO KAMIENIA

KAMIENIE 
NATURALNE 
NIEPOLEROWANE
KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
COTTO
TUF

 Impregnat chroniący przed plamami i brudem z efektem 
mokrego podłoża do powierzchni z kamienia naturalnego 
niepolerowanego, konglomeratów niepolerowanych i cotto. 
 Zapobiega wchłanianiu plam i ułatwia usuwanie brudu.
 Jest szczególnie zalecany do powierzchni zewnętrznych i 
nadaje się również do użycia wewnątrz.
 Chroni przed unoszeniem się pyłu.

 Powłoka ekologiczna na bazie wody
 Wysoka odporność na ciężki ruch pieszy.
 Odporny na czynniki atmosferyczne.
 Nie łuszczy się i nie żółknie.
 Ułatwia konserwację.
 Nie zmniejsza odporności na mróz powierzchni z cotto (UNI EN 
ISO 10545-12).
 Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV 
nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie punktów 
LEED.
 Produk t  ce r t y f i kowany  A+  zgodn ie  z  f r ancusk im 
rozporządzeniem VOC.
 Produkt zgodny z:
 - Francuskie komponenty CMR
 - AgBB
 - Rozporządzenie belgijskie

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Kamień i konglomeraty niepolerowane: 10/20 m²
Cotto: 7/20 m²
„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.  
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MATTMATT
WOSK OCHRONNY Z EFEKTEM NATURALNYM

COTTO
KLINKIER 
KAMIEŃ I KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
TUF
ŻYWICA

 Do konserwacji i matowego wykończenia posadzek z cotto, 
klinkieru, marmuru antykowanego, kamienia naturalnego. 
 To idealne wykończenie po impregnacji na bazie wody.
 Idealny do pionowych powierzchni wewnętrznych z cegieł i 
kamieni naturalnych, okładzin z gipsu, zrekonstruowanego 
kamienia i cementu, do ochrony przed kurzem i 
zabezpieczenia powierzchniowego.

 Nadaje powierzchni naturalny wygląd.
 Silnie skoncentrowany: może być stosowany rozcieńczony w 
różnych proporcjach w zależności od potrzeb.
 Spolerowany, umożliwia uzyskanie satynowego wygladu.
 Całkowicie usuwalny.
 Ma doskonałe właściwości samopoziomujące.
 Chroni przed osiadaniem brudu i kurzu.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk. 
5 litrów: kartony po 4 sztuki. 

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Cotto: 30 m2

Kamień: 30-40 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

SATINSATIN
WOSK OCHRONNY Z EFEKTEM SATYNOWYM

COTTO
KLINKIER
KAMIEŃ I 
KONGLOMERATY 
NIEPOLEROWANE
PŁYTKI CEMENTOWE

 Idealny do pielęgnacji i konserwacji. 
 Chroni kamienie naturalne niepolerowane (wapienie, łupki...), 
gres czerwony, klinkier nieszkliwiony i różne rodzaje cotto.
 Zalecana do pielęgnacji powierzchni z:  Slate (Łupek), kamienie 
zrekonstruowane i płytki cementowe.
 Idealnie nadaje się do konserwacji marmurów i kamieni 
naturalnych z wykończeniem szczotkowanym.

 Wosk samopolerujący, ale może być polerowany, w celu 
przywrócenia lub zwiększenia jego połysku.
 Trzy funkcje w jednym produkcie: chroni, konserwuje i nadaje 
wspaniały efekt wykończeniowy.
 Nowy, oryginalny efekt satynowy.
 Idealny do cennych posadzek: podkreśla piękno powierzchni.
 Łatwa aplikacja i maksymalna wydajność.
 Nie powoduje powstawania powłoki podczas konserwacji.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:
Cotto: 30 m2

Kamień: 30-40 m2

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.
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NO DROPSNO DROPS
PRODUKT „ANTY-KROPLA”

KABINA PRYSZNICOWA
SZKŁO
MOZAIKA SZKLANA
CERAMIKA SZKLIWIONA
LUSTRA

 Czyści i chroni powierzchnie szklane, nadając im właściwości 
hydrofilowe: woda spływa, nie zostawiając osadu z kamienia.  
 Idealny do kabin prysznicowych.

 Łatwy w aplikacji, nie wymaga spłukiwania, ponieważ nie 
pozostawia smug, jest ekologiczny
 Może być wykorzystywany do konserwacji armatury, 
elementów ze stali i pleksiglasu.
 Niekwaśna formuła produktu, pozwala na stosowanie go 
na materiałach wrażliwych na działanie kwasów oraz w ich 
pobliżu.
 Przy regularnym stosowaniu nie jest konieczne używanie 
innych produktów, zabezpieczających przed powstawaniem 
kamienia.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony 
po 6 sztuk.

FUGANETFUGANET
PRODUKT CZYSZCZĄCY DO FUG

 WSZYSTKIE RODZAJE FUG

 Dogłębnie czyści fugi posadzek i okładzin ceramicznych: 
płytki jednokrotnie i dwukrotnie wypalane, gres porcelanowy z 
wyłączeniem jedynie nasiąkliwych rodzajów tych materiałów, 
na które nałożono wosk.

 Ulega biodegradacji.
 Prosty w użyciu dzięki niezwykle praktycznemu opakowaniu z 
ergonomicznym uchwytem i dozownikiem z rozpylaczem.
 Nie działa agresywnie ani nie wytrawia płytki.
 Nie zawiera kwasów ani podchlorynu sodu.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony 
po 6 sztuk.
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VIABAGNOVIABAGNO
CZYSZCZENIE OSADU

GRES PORCELANOWY
CERAMIKA
MOZAIKI
SZKŁO
STAL NIERDZEWNA

 Dogłębnie czyści wszystkie powierzchnie w łazience.
 Usuwa osad wapienny.
 Sprawia, że wszystkie powierzchnie lśnią.

 Ulega biodegradacji.
 Od urządzeń sanitarnych po posadzki: jeden produkt do całej 
łazienki.
 Niezwykle prosty w użyciu: spryskać i przetrzeć.
 Idealny do mozaik.
 Nie niszczy wanien z metakrylanu.
 Nie niszczy stali nierdzewnej armatury sanitarnej.
 Czyści i odświeża.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony 
po 6 sztuk.

FUGAPROOFFUGAPROOF
PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY FUGI

WSZYSTKIE RODZAJE FUG

 Chroni i odświeża fugi cementowe
 Ułatwia usuwanie brudu i czyszczenie zwyczajne
 Nie dopuszcza do wchłaniania wody i plam na powierzchni

 Produkt ekologiczny: na bazie wody
 Gotowy do użycia i łatwy w użyciu
 Bezpieczny w użyciu z nakładaniem natryskowym
 VOC free: powłoka eco-friendly
 Nie zmienia oryginalnego koloru fug
 Bezzapachowy
 Technologia na bazie wody: znacznie ogranicza czas 
powlekania
 Produkt można nakładać również na podłoża z wilgocią 
resztkową.

DO CZEGO SŁUŻY

KORZYŚCI

OPAKOWANIA

WYDAJNOŚĆ - 750 ml produktu wystarcza na:
do 850 metrów bieżących
Wydajność jest orientacyjna, odnosi się do jednej warstwy i charakterystyki materiału

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony 
po 6 sztuk.
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W przypadku jakichkolwiek problemów z impregnacją czy utrzymaniem 
w czystości wszelkiego rodzaju podłoży, FILA ma zawsze najlepsze 
rozwiązania, ponieważ nasze produkty rekomendowane sa przez 
największych producentów okładzin ściennych i podłogowych. Zapytaj w 
najbliższym punkcie sprzedaży lub sprawdż na www.filasolutions.com

Autoryzowany dystrybutor

Produkty FILA znajdziesz tylko w najlepszych punktach 
sprzedaży.


