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ФФ  АА  РР  ТТ  ТТ            ОО  ОО  ДД  
CCOOLLOOUURRSS    &&    RREESSTTAAUURROO  

Продажба  на  едро  и   дребно 
Всички  цени  са  с  включено  20 %  ДДС 

 

КК    АА    ТТ    АА    ЛЛ    ОО    ГГ  
Офис 

1164 София - Лозенец,   бул.  “Христо Смирненски”  № 4 
                               тел.:      02/ 866 36 56                 тел/факс :      02/ 963 40 93                               

                                                                                                   

fartt.ltd@abv.bg 

info@fartt.com 

www.fartt.com 

 

Милена Груева управител 
+359 897 807 120 

Марлен  Станчева  офис и продажби 
+359 893 516 393 

 

Консултант 
арх. инж. Матей Станчев 

+359 897 807 121 

“Фартт ООД”, основана през 2001 г., предлага изключително обширна  гама от материали  за  позлата, 

консервация и реставрация  на  утвърдени производители,  като  Noris Blattgold, Dr.Kremer Pigmente, Neschen, 

Klug Conservation, Gabi Kleindorfer, Kolibri Pinsel, CEIBA, Lascaux, Lukas,  CTS Italia, Bresciani, Muylle-Facon, 

Flamex, Hahnemühle  и  др. 

      Доставяме  материали  за  цялата  страна  чрез  куриер  ! 

      Всички  поръчки  за  материали  се  предплащат  в  пълен  размер ! 

      Срок  на  доставка  на  материали,  които  не  са  налични  -  до  30  работни  дни ! 
      За  спешни  доставки  -  до  15  дни  се  доплаща ! 

       Фирмата  се  ангажира  да  достави  всички желани от Вас материали,  дори те да са извън каталога ни,  цените се 

       определят  съответно  нашите  доставчици.  

       Запитвания  и поръчки   по е-mail :     fartt.ltd@abv.bg      info@fartt.com           

или  на  телефон :   02 -  8663656   и  тел/факс  02 - 9634093   

GSM :  +359 897 807 120 (  Милена  Груева )    и     +359 893 516 393  (  Марлен Станчева ) 

 Качеството  на  материалите  е  гарантирано ! 
Евентуални  рекламации  се  приемат  в  срок  до  14 дни  след  датата  на  доставката. 

       
СЪДЪРЖАНИЕ  НА  КАТАЛОГА : 
000 – 000  Материали  за позлата  на NORIS  BLATTGOLD  –  златен варак, капки, прах, сребро, шлагметал 

                  полименти, миксиони, четки за полагане на злато, ножове и възглавнички  и  т.н. 

                  Ароматно злато за гастрономията 

                  Kölner -  техника и материали за позлата  

                  Beauty Gold 
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                  Ахати  

003 – 000  Печатарски  златни фолиа 

100 – 000  Балсами и восъци, разтворители,  масла, почистващи продукти и препарати, сухо почистване 

101 – 000  Естествени смоли, лакове и фирнизи 

102 – 000  Изкуствени смоли 

 103 – 000  Туткали,  целулози, акварелни  свързватели  и  лепила 

 105 – 000  Оригинални продукти на “Lascaux” и  BEVA на проф. Густав  Бергер 

 106 – 000  Ленени, памучни  и  изкуствени  канаваци  -  естествени  и  грундирани , за  дублаж,  фолиа 

 109 – 000  Акрилни, винилацетатни и други дисперсии 

 110 – 000  Добавки за естествени  смоли,  дисперсии, разтворители и пигменти 
 111 – 000  Бои за коприна 

 112 – 000  Биоциди,  фунгициди  за  обработка  на  камък, мазилки, дърво,  плувни басейни  и др. 

 112.01       Консервиращи  и  укрепващи  материали  за  камък, стени, стенописи, основи, мозайки, мазилки,  

                   зидове,  бетон, гипс, теракота,  фасади, цокли,  керамика , хидрофобиране 

 113 – 000  Креди, гипсове, стъклени брашна и метални прахове 

 114 – 000  Hahnemühle – хартии за акварел, рисунка, графика, акрил 

 115 – 000  Работни пособия за скулптура, керамика, реставрация 

 116 -  000  Материали  за  консервация  на  метал, патини за метал 

                   Материали  за  витражи, Tiffany  и  art – стъкло  в  отделен каталог 

                   Материали  за  реставрация  на  хартия, книги – подлепващи  ленти  и  яп.хартии, 

                   препарати  за  почистване  -  в отделен  каталог 
 118 -  000  Материали  за  почистване  и  реставрация  на  кожи  и  текстил 

 120 – 000  Оборудване на ателиета и лаборатории за реставрация и иконопис : 

                   каутери, обзавеждане на галерии и музеи, . хидрометри, ултразвук 

                   микроскопи, рентгенови апарати,  алу. пчелни пити , метални  огнеупорни  шкафове, 

                   работни  маси  с  климатизация, лазери   и  др. 

 120.01       Помощни пособия за художници, графици, дизайнери, реставратори 

 121-   000  Песъкоструйки  -  подвижни  и  стационарни, кабини  и  абразиви 

 123 -  000  Ателие  лампи  - с  лупа,  с  UV  -  за  ателие  и  работна  маса 

 124 -  000  Фрези,  четки,  борчета  за  почистване 

 126 -  000  Сечива  за разкопки, археология  

 127 – 000  Средства против мишки, плъхове, бълхи, дървеници 
 130 – 000  Препарати  и  други  материали  за дърво,  дърводелци,  мебелисти  и  лютиери  

                   профилактика, защита, покрития и  укрепване на  дървесината ( на водна и  

                   органична основа )  противопожарна  защита  на  дървесината,  лакове, байцове  и  фирнизи, 

                   обгазяване на цели обекти 

 131 – 000  Обработка на дървото с естествени материали 

 135 -  000  Индиго, хартии за рисуване, акварел, темпера и др.  

 140 – 000  MAIMERI   “ ретуш-бои “   за  реставратори и  други материали 

 200 – 000  Бои на прах, пигменти, растителни оцветители, байцове и други 

 201 – 000  Бои за свещи 

 202 – 000  Бои за восък 

 210 -  000  Маслени  и  акварелни  бои  на  ф –ма  “ Dr. Kremer Pigmente “ 

 300 -  000  Четки  за  акрил, масло, акварел, ретуш   и  реставрация  на  фирмите KOLIBRI, Kremer 
                   Виж  отделен каталог  

 

Предлагаме  отделно : 

Каталог  NESCHEN -  продукти  за  реставрация  и  поправка  на  книги, хартия, карти, чертежи. 

Каталог  Book and Paper   -  архивни  и музейни хартии, кутии и  папки,  паспарту картони, некиселинни 

                                                   картони и велпапе,  пчелни пити, реставрация  на  книги, хартия  и 

                                                   оборудване  на  съответни специализирани  ателиета др. 

Каталог  Защита от птици 

Каталог  Камък 

Каталог  Метал 

Каталог Витражи 

Каталог  Археология  

Каталог Четки 
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Царският дворец, София,  интериор -  злато от NORIS 
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