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10л. 33 721,05 683,1 660,33

5л. 54 388,55 368,1 355,83

10л. 33 474,05 449,1 434,13

5л. 54 265,05 251,1 242,73

10л. 33 426,55 404,1 390,63

5л. 54 227,05 215,1 207,93

10л. 33 740,05 701,1 677,73

5л. 54 384,75 364,5 352,35

10л. 33 683,05 647,1 625,53

5л. 54 350,55 332,1 321,03

10л. 33 854,05 809,1 782,13

5л. 54 464,55 440,1 425,43

25кг. 24 854,05 809,1 782,13

15кг. 33 531,05 503,1 486,33
7,5 54 284,05 269,1 260,13

ФАСАДНІ ФАРБИ

СИЛОКСАНОВІ ФАСАДНІ ФАРБИ

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

Ціни на продукцію TM "FEROMAL Innovation acryl linie" за 1 упаковку в гривнях в т.ч. ПДВ (дійсний з 21.03.2016 р.)

Назва товару Фасовка
К-сть на 
палеті/ в 

ящику

Дрібний 
гурт

Гурт для 
дилера

Машино-
норма з 
заводу

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.
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. 
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. 

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

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

СИЛІКОНОВІ ФАСАДНІ ФАРБИ

УНІВЕРСАЛЬНА СТРУКТУРНА ФАРБА
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 

Прайс ФЕРОМАЛ



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. 24 740,05 701,1 677,73

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. 24 702,05 665,1 642,93

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. 24 721,05 683,1 660,33

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. 24 683,05 647,1 625,53

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. 24 949,05 899,1 869,13

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. 24 911,05 863,1 834,33

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. 24 939,55 890,1 860,43

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. 24 901,55 854,1 825,63

25кг. 24 939,55 890,1 860,43

5кг. 60 236,55 224,1 216,63

25кг. 24 1044,05 989,1 956,13

5кг. 60 255,55 242,1 234,03

14кг. 33 379,05 359,1 347,13

8кг. 33 284,05 269,1 260,13
2,5кг. 100 90,25 85,5 82,65

Грунтувальна фарба ТМ "FEROMAL"

СИЛОКСАНОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

МОЗАЇЧНІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

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» 

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» 

PUTZGRUND Адгезійна грунтувальна фарба з кварцевим 
наповнювачем грунтувальна фарба на основі акрилової дисперсії з 
кварцовим наповнювачем для підготовки основ  перед нанесенням 
акрилових та мінеральних декоративних штукатурок

АКРИЛОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ



10л. 33 322,05 305,1 294,93

3л. 54 107,35 101,7 98,31

10л. 33 455,05 431,1 416,73

5л. 54 236,55 224,1 216,63

10л. 33 350,55 332,1 321,03

5л. 54 189,05 179,1 173,13

10л. 33 341,05 323,1 312,33

5л. 54 179,55 170,1 164,43

10л. 33 312,55 296,1 286,23

5л. 54 179,55 170,1 164,43

16кг. 33 284,05 269,1 260,13
8кг. 33 151,05 143,1 138,33
5кг. 54 97,85 92,7 89,61

1,4кг. /12 32,3 30,6 29,58

10л. 40 151,91 143,91 139,11

5л. 90 85,5 81 78,3
1л. /15 22,99 21,78 21,05

10л. 40 151,05 143,1 138,33

5л. 90 82,65 78,3 75,69
1л. /15 22,8 21,6 20,88

5л. 90 341,05 323,1 312,33

1л. /15 94,05 89,1 86,13

СИЛІКАТНА ГРУНТОВКА

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.

СИЛІКОНОВА ГРУНТОВКА
SILICON GRUND Грунтовка гідрофобізуюча   Атмосферостійка, 
УФ –стійка, паропроникна, водовідштовхуюча однокомпонентна 
грунтовка для обробки пористих мінеральних поверхонь: силікатна 
цегла, природний камінь, відкриті цегляні кладки, мінеральні 
штукатурки, пористий і легкий бетон. Придатна для обробки 
поверхонь, виконаних мінеральними фарбами.  Для зовнішніх робіт.

ШПАКЛІВКИ АКРИЛОВІ ФІНІШНІ

SUPERACRYL FEINSPACHTEL Білосніжна фінішна інтерєрна 
акрилова шпаклівка високоякісна, готова до використання акрилова 
шпаклівка для отримання ідеально гладкої поверхні стін та стель

АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ГРУНТОВКА
TIEFEN GRUND  Універсальна акрилова грунтовка                                                                       
глибокого проникнення для обробки поверхонь перед їх                                                        
шпаклюванням, фарбуванням та наклеюванням шпалер                                                                    
для вирівнювання водопоглинання, покращення адгезії,                                                                 
зменшення витрат оздоблюваних матеріалів, підвищення 
атмосферостійкості покриття

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.

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».

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».

ВНУТРІШНІ ВАПНЯНІ ФАРБИ
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. Ззабезпечує                                                            
дихання стін, стійка до біологічних забруднень

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

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».



10л. 33 1006,05 953,1 921,33

1л. /12 113,05 107,1 103,53
* Дані продукти кольоруються згідно каталогів NCS, Color Harmony, Feromal Color System.

ДЕКОРАТИВНА ЛАЗУР
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.


