
TIKKURILA MASTER SOLUTION

Odnowa dachów 
i elementów 
zewnętrznych 
budynków



TIKKURILA MASTER SOLUTION

Dołącz do zespołu Tikkurila i skorzystaj  
z jego doświadczeń

W Tikkurila szukamy wykonawców gotowych sprostać 

istniejącemu zapotrzebowaniu klientów na rozwiązanie 

Tikkurila Master Solution. Poszukujemy przedsiębiorców  

z pasją, którzy chcą rozwijać swój biznes i odkrywać nowe 

możliwości z wiodącą marką na rynku.

Tikkurila to skandynawska firma specjalizująca się w zakresie 

farb i powłok malarskich, której produkty wytwarzane są ze 

starannie wybranych surowców najwyższej jakości. Nasze 

produkty są dostępne w ponad 40 krajach.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajduje się  

w „ Przewodniku po produktach” i w broszurach.

W rzeczywistości jest to nie tylko inwestycja na przyszłość, 

ale także szansa dla lokalnych wykonawców poszukujących 

możliwości biznesowych. Dzięki ofercie Tikkurila Master 

Solution możesz pomóc właścicielom domów i innych 

nieruchomości odnowić ich dachy uzyskując doskonałe 

rezultaty w ciągu zaledwie kilku dni.

Niemal w każdym otoczeniu znajdą się domy, którym można 

przywrócić ich świetność i sprawić, by ich podniszczone dachy 

przetrwały kolejne lata. Oferta Tikkurila Master Solution jest 

doskonałą alternatywą do wymiany całego dachu. Mniejsze 

zużycie czasu i zasobów sprawia, że jest to atrakcyjna oferta 

dla właścicieli domów poszukujących sprawnego procesu 

przeprowadzenia prac, konkurencyjnej ceny i  zmniejszenia 

negatywnego wpływu na środowisko.

Piękny dach to 
zadbany dach, który 
chroni dom każdego 
dnia



Gdy Twoi klienci tną 
koszty, ty robisz na 
tym biznes

Dach to najbardziej odsłonięty i narażony na czynniki 

zewnętrzne element każdego budynku, dlatego też 

najważniejsza jest jego ochrona i konserwacja. Rozwiązanie 

Tikkurila Master Solution to inteligentny i ekonomiczny sposób 

na nadanie mu nowego, świeżego wyglądu i wydłużenie okresu 

jego użytkowania.

Jest to mocny argument przemawiający za uzyskaniem  

przez Ciebie satysfakcjonujących efektów sprzedażowych.  

Aby je osiągnąć, można zaprezentować piękny efekt końcowy  

– dobrze chroniony przed wszystkimi warunkami 

atmosferycznymi oraz zapewnić płynny proces remontu, który 

pozwala klientowi mieszkać w swoim domu bez zbędnych 

kłopotów.

Podsumowując, jest to uzasadniona inwestycja, która zwiększa 

wartość domu za rozsądną cenę.

Oto rozwiązanie Tikkurila 
Master Solution
 Rozwiązanie to obejmuje wysokiej jakości procesy 
i technologie pokrywania dachów oraz ofertę 
produktów, które przedłużają ich żywotność.

 Procesy te rozwijane są w oparciu o nasze 
doświadczenia na bazie wielu projektów 
zakończonych z sukcesem u naszych klientów.

 Nasze produkty i rozwiązania bazują na badaniach 
naukowych zorientowanych na praktyczne 
zastosowania.

 Z dumą rozwijamy, optymalizujemy i testujemy 
naszą ofertę.



Tikkurila Isonit 20

Wodorozcieńczalna farba, która 
sprawi, że Twój dach będzie wyglądał 
jak nowy. Nadaje się do pokryć 
dachowych wykonanych z betonu 
i blachy. Więcej informacji można 
znaleźć w naszym przewodniku 
„Ochrona dachów wykonanych z 
dachówek betonowych i gontów oraz 
pap bitumicznych”.

Tikkurila Rubber

Wodorozcieńczalna farba  
dachowa o wysokiej wytrzymałości 
i elastyczności, która nadaje się 
szczególnie do starszych dachów. 
Więcej informacji można znaleźć 
w naszym przewodniku „ Ochrona 
dachów wykonanych z dachówek 
betonowych i gontów oraz pap 
bitumicznych”.

Tikkurila Isoxyde

Może być stosowany na 
powierzchniach wykonanych  
z metalu, aluminium oraz 
powierzchniach ocynkowanych, 
płytach zabezpieczonych 
plastizolem, poliestrem czy żywicą 
alkidową. Tikkurila Isoxyde może być 
również stosowany jako podkład, 
który następnie można zamalować 
farbą nawierzchniową np. Tikkurila 
Isonit 20.



Wszystko, czego 
potrzebujesz, by zacząć

2.
Po zatwierdzeniu wyceny, można 

rozpocząć prace, czyli fizyczne  

i antybiologiczne czyszczenie oraz 

ochronne pokrywanie powierzchni  

w wybranym przez klienta kolorze  

i połysku. Tikkurila zapewnia produkty  

i technologie, Ty – sprzęt niezbędny  

do wykonania prac.

1.
Produkty Tikkurila Master Solution 

to oferta skierowana do właścicieli 

domów i innych nieruchomości krytych 

dachami betonowymi, bitumicznymi 

lub metalowymi. Na pierwszym etapie 

lokalny przedstawiciel handlowy 

odwiedza klienta w celu sprawdzenia czy 

dany dach nadaje się do zastosowania 

określonych produktów. Dodatkowo 

jego zadaniem jest przedstawienie 

najlepszego rozwiązania dostosowanego 

do warunków obiektu podlegającego 

oględzinom.

3.
Wkrótce po kontroli i zatwierdzeniu 

prac, zyskujesz zadowolonego klienta 

otwartego na dalszą współpracę  

i chętnego do korzystania z kolejnych 

usług. Na przykład, prac czyszczenia  

co dwa lub trzy lata, aby zapewnić trwały 

efekt, z którego można być dumnym.
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TIKKURILA POLSKA S.A.  
ul. Ignacego Mościckiego 23  
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Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55  
www.tikkurila.pl

Czas opanować rynek 
lokalny?

Rozpoczynasz swój biznes czy planujesz rozszerzyć istniejący? 

Tikkurila Master Solution jest ofertą o dużym potencjale 

skierowaną do Ciebie i wartą rozważenia.

Skontaktuj się z nami, a my opowiemy Ci więcej na temat 

korzyści płynących ze współpracy z Tikkurila, jedną  

z najsilniejszych firm i marek w krajach skandynawskich 

oferujących produkty w zakresie farb i powłok malarskich.


