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Милена Груева  и   дипл.инж.арх.  Матей Станчев     

“Фартт ООД”, основана през 2001 г., предлага  продукти  на  утвърдени  фирми Wacker, ARALDITЕ, Evonik – 

Degussa,  Lanxess, BASF, C.T.S. , SUN  FIX,  Muylle – Facon,  Dr.Kremer Pigmente и др. : 

     -   Материали за мокро и сухо почистване  на  камък, стенописи, мазилки  
     -   Материали  за премахване  на  плесени,  гъби,  лишеи 

     -   Материали  за  заздравяване  / консервация на  камък,  мазилки, тухли 

     -   Материали за  компреси, лапи за  отстраняване на соли, ефлоресценция и  ръжда   

     -   Материали  за  укрепване  и  запълване  на  фуги  и  пукнатини 

     -   Материали  за  хидрофобиране 

     -   Инжекционни  разтвори  срещу  капилярната  влага  в  основи, темели, зидове от тухла, камък и бетон 

     -   Абразивни материали  за  пясъкоструйки, пясъкоструйки, борчета,  телени четки – от месинг и стомана 

     -   Работни пособия – маски, ръкавици, четки  

     -   Материали  за  археологията 

 

      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       

или  на  телефон :    

02 -  8663656   и  тел/факс  02 - 9634093   

GSM :   

+359 897 807 120 (  Милена  Груева )        
+359 897 807 121  (  Матей Станчев ) 

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

 

      Продажба  на  едро  и   дребно 

Всички  цени  са  с  включено  20 %  ДДС 

Промени  в  цените  съответно  производителя / доставчика.       
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