
Mamy to czego szukasz

• produkty do drewna i MDF
• papiery, folie i taśmy maskujące
• materiały ścierne
• produkty polerskie
• czyściwa przemysłowe, środki ochrony osobistej
• narzędzia lakiernicze - szlifierki, polerki, pistolety,

sprężarki i wiele innych
• doradztwo i wsparcie techniczne
• wszystko do perfekcyjnej aplikacji

Kompleksowe zaopatrzenie

GRUPA CSV
DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

Grupa CSV gwarantuje jakość i innowacyjność 
rozwiązań, które zapewnią optymalizację 
procesów technologicznych oraz spełnienie norm 
ekologicznych.

Od 1991 roku dostarczamy kompletne technologie 
wspierające wszystkie etapy renowacji powłok 
lakierowych oraz wymalowań przemysłowych. 
W naszej ofercie poza profesjonalnymi produktami 
otrzymujesz pełne wsparcie i doradztwo techniczne
na każdym etapie. Postaw na komfort, skorzystaj z usług 
od jednego dostawcy. 

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą produktów 
do drewna i MDF, skontaktuj się z naszym 
handlowcem.

www.csv.pl

Zapewniamy 
dobór pełnej technologii 

oraz doradztwo techniczne 
w trakcie współpracy.

Posiadamy w ofercie pełną gamę 
produktów dedykowanych
dla meblarzy i stolarzy.

Doradzamy, dobieramy 
i szkolimy - skorzystaj 

z naszej wiedzy. PONAD 

SKLEPÓW 
W CAŁEJ POLSCE!

Kupuj jak chcesz i kiedy chcesz

www.sklep.csv.pl

Znajdź najbliższy sklep na www.csv.pl

50
OFERTA DLA
PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

PARTNER TWOJEJ LAKIERNI



seria CTE5000 (opcjonalnie)                        

-

OPU280 bezbarwny 
wielowarstwowy 
(stopień połysku 10-30 Gloss)

seria CTE5000 (opcjonalnie)

FPU35 bezbarwny

OPU60 bezbarwny                        
(stopień połysku 30 Gloss); produkt może 
być użyty jako lakier wielowarstwowy

DREWNO

BEZBARWNY MAT

PODŁOŻE

CYKL

BEJCA

PODKŁAD

LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

seria CTE5000 (opcjonalnie)                        

-

OPU280 bezbarwny 
wielowarstwowy 
(stopień połysku 10-30 Gloss)

seria CTE5000 (opcjonalnie) 

FPU35 bezbarwny

OPU60 bezbarwny (stopień połysku 
30 Gloss); produkt może być użyty 
jako lakier wielowarstwowy

DREWNO

BEZBARWNY MAT

MDF

KRYJĄCY

-

FPP021 biały

emalia w dowolnie 
wybranym kolorze

PODŁOŻE

CYKL

BEJCA

PODKŁAD

LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

Drewno

BEZBARWNY

seria CTE5000 (opcjonalnie)

FPU35 bezbarwny

OPU60 bezbarwny 
(stopień połysku 30, 65 Gloss)

PODŁOŻE

CYKL

BEJCA

PODKŁAD

LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

Produkty Sirca doskonale zabezpieczą powierzchnie 
drewniane i MDF, nadając im pożądany efekt dekoracyjny

• Kompleksowa oferta produktów zapewni 
doskonałą ochronę drewna  

• Prosta i szybka aplikacja oraz łatwa obróbka 
zapewnią optymalizację czasu pracy

• Kolory bez kompromisów – dzięki bogatej palecie kolorów 
i stopni połysku uzyskasz efekty jakich oczekujesz  

• Wysoka odporność na zarysowania, 
uszkodzenia mechaniczne i środki chemiczne 
oraz łatwa pielęgnacja gwarantują satysfakcję użytkownika

Profesjonalne produkty

• lakiery poliuretanowe

• lakiery akrylowe

• lakiery nitrocelulozowe

• lakiery poliestrowe

• lakiery wodne

• podkłady i izolatory

• bejce

• oleje

• szeroka kolorystyka
RAL, NCS, Pantone 
- dobieramy każdy kolor

Z nami polakierujesz:

PODŁOGI I PARKIETY

Cykl poliuretanowy

KRZESŁA

Cykl poliuretanowy

STOŁY, BLATY

Cykl poliuretanowy / poliuretanowy na bazie żywicy akrylowej

SCHODY

Cykl poliuretanowy / poliuretanowy na bazie żywicy akrylowej

MEBLE

Cykl poliuretanowy

DRZWI WEWNĘTRZNE

Cykl poliuretanowy

MEBLE Z MDF I DREWNA STOŁY KRZESŁASCHODYPODŁOGI / PARKIETYDRZWI WEWNĘTRZNE

www.sklep.csv.pl

Kupuj kiedy chcesz i jak chcesz!
Sklep internetowy stworzony 
z myślą o lakiernikach!

MDF

KRYJĄCY

-

FPP021 biały

OPP053 biały (stopień 
połysku 10-30 Gloss) 
lub LPP030 biały (stopień 
połysku 100 Gloss) 
lub emalia w dowolnie 
wybranym kolorze

Drewno lub płyta fornirowana

BEZBARWNY MAT

seria CTE5000 (opcjonalnie)

FPU158 bezbarwny

OPU58 bezbarwny (stopień 
połysku 20-30 Gloss) 
lub OPU77s15 bezbarwny 
(stopień połysku 10-30 Gloss)

BEZBARWNY POŁYSK

seria CTE5000 (opcjonalnie)

PCV2019 bezbarwny poliestrowy

LPU132 bezbarwny (stopień 
połysku 100 Gloss)

KRYJĄCY

-

FPP021 biały

OPP053 biały (stopień 
połysku 10-30 Gloss) 
lub LPP030 biały (stopień 
połysku 100 Gloss) 
lub emalia w dowolnie 
wybranym kolorze

PODŁOŻE

CYKL

BEJCA

PODKŁAD

LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

MDF

KRYJĄCY

-

FPP021 biały

OPP053 biały (stopień 
połysku 10-30 Gloss) 
lub LPP030 biały (stopień 
połysku 100 Gloss) 
lub emalia w dowolnie 
wybranym kolorze

Drewno lub płyta fornirowana

BEZBARWNY MAT

seria CTE5000 (opcjonalnie)

FPU158 bezbarwny

OPU58 bezbarwny (stopień 
połysku 20-30 Gloss) 
lub OPU77s15 bezbarwny 
(stopień połysku 10-30 Gloss)

BEZBARWNY POŁYSK

seria CTE5000 (opcjonalnie)

PCV2019 bezbarwny poliestrowy

LPU132 bezbarwny (stopień 
połysku 100 Gloss)

KRYJĄCY

-

FPP021 biały

OPP053 biały (stopień 
połysku 10-30 Gloss) 
lub LPP030 biały (stopień 
połysku 100 Gloss) 
lub emalia w dowolnie 
wybranym kolorze

PODŁOŻE

CYKL

BEJCA

PODKŁAD

LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

Drewno

KRYJĄCY

FPP021 biały

OPP053 biały (stopień 
połysku 10-30 Gloss) 
lub emalia w dowolnie 
wybranym kolorze

Drewno

BEZBARWNY MAT

FPU42TIXs05 bezbarwny

OPU77TIXg.30 bezbarwny 
(stopień połysku 30 Gloss)

PODŁOŻE

CYKL

PODKŁAD

LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

Zapytaj o szkolenia lakiernicze 
dla siebie i pracowników.
Zorganizujemy je w wygodnym dla Ciebie miejscu!


