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60010

60030

60050

60045

60046

Woodboy 4000/32, Ø 400 mm, 150 obr / min,
wielofunkcyjna, obrotowa maszyna jednotarczowa
m.in. do szlifowania, polerowania, wcierania oleju na
parkiety i deski podłogowe.

Floorboy XL 480, Ø 305 mm, 
bardzo przyjazna dla użytkownika, maszyna 
oscylacyjna m.in. do woskowania, polerowania, 
czyszczenia i konserwacji wszystkich rodzajów 
podłóg.

Mopp 300mm,  „mop” odpowiedni do równo-
miernego nakładania twardego wosku olejnego.

T-Halter, uchwyt do „mopa”.

Regał duży

Regał mały

Pady do czyszczenia, polerowania oleju w 
różnych rozmiarach i grubościach.

Ölbürste 200x32 mm, szczotka odpowiednia do 
równomiernego nakładania twardego wosku 
olejnego.

Ölbürste Silberspitze 200x32mm, szczotka 
odpowiednia do równomiernego nakładania 
twardego wosku olejnego.

 Uchwyt teleskopowy z aluminium 200cm

Pytania dotyczące naszych pro-
duktów prosimy kierować do 
naszych dystrybutorów lub do  
Overmat Industries BV.
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Hartwachsöl Classic

Twarde woski olejne Floorservice® mają 
doskonałą renomę. Nadają każdemu 
rodzajowi drewnianych podłóg trwały, 
naturalny wygląd. Dzięki wyjątkowym 
składnikom, oleje wnikają głęboko w pory 
drewna, jednocześnie nie zamykając ich. 
Oleje Floorservice®  nie tworzą powłoki, 
drewno może nadal oddychać i zachowu-
je naturalną strukturę i barwę. Każda 
podłoga która została zabezpieczona 
Floorservice® Hartwachsöl Classic gwa-
rantuje najwyższy komfort użytkowania, 
a zawartość kwasu krzemowego dodat-
kowo zwiększa odporność na zarysowa-
nia i działanie wody. Jest też odporna na 
działanie takich substancji, jak wino, piwo, 
cola, kawa, herbata, soki owocowe, mleko 
i wodę (zgodnie z normą DIN 68861, 1A). 
Ponadto twarde woski olejne Floorser-
vice® są odporne na działanie śliny i potu 
(zgodnie z wymogami normy DIN 53160) 
. Podłogi są przyjazne dziecku ponieważ 
spełniają one wymogi bezpieczeństwa 
dla zabawek (EN 71). Poza tym twarde wo-
ski olejne Floorservice® spełniają normę 
antypoślizgową R9.

Floorservice®  Hartwachsöl Classic 
spełnia wymogi normy EU, VOC  2010.

Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Art. nr. Opis:
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Stosowanie produktów
Floorservice®

Prawidłowe stosowanie produktów 
Floorservice® jest równie ważne, jak sama 
jakość materiałów. Pod hasłem "One stop 
shop" oferujemy pełen wybór środków
do wykończenia i konserwacji wszelkiego 
rodzaju parkietów i desek podłogowych.
Począwszy od prostych w obsłudze mas-
zyn, do „mopów” używanych przy codzi-
ennej  konserwacji. 
Produkty Floorservice® są z powodze-
niem produkowane od ponad 25 lat  
przez firmę Overmat Industries BV.

Overmat Industries BV dostarcza również 
kompletną gamę produktów i maszyn 
do obróbki, wykańczania i utrzymywania 
wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych. 
Od szlifowania podłóg drewnianych, be-
tonu i kamienia naturalnego, poprzez fre-
zowanie betonu do usuwania wykładzin 
dywanowych. Aby uzyskać więcej infor-
macji prosimy o kontakt z nami.

Art. nr. Pojemność  

33301

33303

33305

33242

do

33312

1000ml

2500ml

5000ml

Twardy wosk olejny dla wszystkich
rodzajów parkietów i desek podłogowych, na bazie  
olejów roślinnych i wosków. Niskie zużycie: 1 litr 
wystarcza na 12 - 25m ² przy 2 warstwach.

Kolorowy twardy wosk olejny dla wszystkich rodza-
jów parkietów i desek podłogowych, na bazie olejów 
roślinnych i wosków. Niskie zużycie: 1 litr wystarcza 
na 12 - 25m ² przy dwóch warstwach.

1000ml

Floorservice® Hartwachsöl Classic 
jest dostępny w 24 poniżej
pokazanych kolorach, pakowany po 
1000ml. Szeroka gama kolorów, od
nowoczesnych do tradycyjnych,
zadowoli każdy gust.

Gobi
720

Naturio
001

Polar
101

Stirling
759

Nevada
800

Nomad
806

Narvik
120

Isanti
007

Arctic
100

Brasil
811

Siena
307

Maori
304

Havana
810

Kapora
816

Canyon
801

Etowah
802

Balmoral
902

Aztec
812

Opis:

Kemi
207

Ypsos
501

Skagen
507

Norra
308

Delfino
407

Bunyoro
990

* Salto
  M700

* Tanami
  M113

* Merapi
  M900

Prezentowane kolory przedstawiają zastosowanie twardego wosku olejnego na dębie rustykalnym. Wygląd, a tym samym efekt końcowy jest ściśle uzależniony 
od rodzaju drewna, sortowania oraz szlifowania, jakiemu poddano powierzchnię. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, efekt kolorystyczny w każdym 
przypadku może być inny, dlatego zawsze zalecamy  przeprowadzenie prób.
* Dostępny tylko w Floorservice ® Profiline.

Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Floorservice® Color Hartwachsöl 

Classic

Floorservice® Hartwachsöl Classic

• 100% naturalny i wolny od aromatów.
• Wysokiej jakości twardy wosk olejny.
• Łatwy do nakładania przy pomocy
  „mopa” lub szczotki, przez to przyjazny
  w pracy.
• Spełnia wymogi normy VOC UE ,2010.
• Niskie zużycie: jeden litr wystarcza na
  12 - 25m ² przy dwóch warstwach.
• Łatwe czyszczenie i pielęgnacja.
• Wzmocniony kwasem krzemowym,
   dzięki któremu jest odporny na
   zarysowania i wodę.
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Floorservice® Terrassen-Holzöl

Floorservice® Teak- und

Gartenmöbelöl

Floorservice® Holzentgrauer

33101

33103

33111

33113

39095

1000ml

2500ml

• Doskonała ochrona przed wodą i
   brudem.
• Zachowuje naturalny wygląd.
• Odporny na ślinę i pot (zgodnie z
  wymogami normy DIN EN 71, część 3).
• Drewno pozostaje zdrowe i nie
   wysusza się dzięki  zawartości natu-
   ralnych olejów.
• Do ochrony nowych powierzchni
   drewnianych i  odświeżenia zabezpi-
   eczonych olejem powierzchni dre-
   wnianych na zewnątrz.

• Doskonały, uniwersalny środek
   czyszczący do mycia miękkich i
   twardych gatunków drewna.
• Usuwa szary nalot i przywraca
   drewnu ogrodowemu  pierwotny
   wygląd.

1000ml

2500ml

1000ml

Wysokiej jakości olej do pielęgnacji i zabezpiec-
zenia tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i 
pergoli. Nadaje się również do drewna egzotycz-
nego.
1 litr wystarcza na 15 do 25m².

Wysokiej jakości olej do pielęgnacji i zabezpiec-
zenia, tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i 
pergoli.  Nadaje się również do drewna egzoty-
cznego.
1 litr wystarcza na 15 do 25m².

Intensywny środek do czyszczenia mebli
ogrodowych, tarasów, płotów i pergoli.
Czyści i usuwa patynę.

Hartwachsöl Pro 

Floorservice ® Hartwachsöl Pro zostałst-
worzony specjalnie  dla profesjonalistów.

Floorservice ® Hartwachsöl Pro spełnia
wymogi normy UE VOC 2010.

Każda podłoga która została zabezpi-
eczona Floorservice® Hartwachsöl Pro
gwarantuje najwyższy komfort użytko-
wania, a zawartość kwasu krzemowego
dodatkowo zwiększa odporność na zary-
sowania i działanie wody.   Jest też od-
porna na działanie takich substancji, 
jak wino, piwo, cola, kawa, herbata, soki 
owocowe, mleko i oczywiście wodę 
(zgodnie z wymogami normy DIN 68861, 
1A). Ponadto Floorservice® Hartwachsöl 
Pro jest odporne na działanie śliny i potu 
(zgodnie z wymogami normy DIN 53160). 
Podłogi są przyjazne dziecku ponieważ 
spełniają one wymogi bezpieczeństwa 
zabawek (EN 71). Poza tym Floorser-
vice® Hartwachsöl Pro spełniają normę 
antypkoślizgową R9.

Hartwachsöl Profiline 

Floorservice ®    Hartwachsöl Profiline jest
przemysłowym olejem, do zastosowania
maszynowego, utwardzającym się przy 
pomocy tlenu. Jest to system jedno-
warstwowy, który gwarantuje najwyższy 
komfort użytkowania, a zawartość kwa-
su krzemowego dodatkowo zwiększa 
odporność na zarysowania
i działanie wody.
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Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Art. nr. Pojemność  Opis:
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Floorservice® Olej na zewnątrz   

Ogród staje sie w sposób coraz bardziej 
widoczny powiększeniem wnętrza. Wys-
trój wnętrza, który tak starannie został do-
brany dla Państwa domu już nie kończy 
się tylko na drzwiach wyjściowych. Drew-
niane tarasy wraz z towarzyszącymi im 
meblami ogrodowymi harmonizują  się z 
wystrojem wnętrza mieszkania.
Podobnie jak drewno w domu, także 
drewno na tarasie wymaga poświęcenia 
czasu na konserwację, aby zachować 
przez długi czas naturalny wygląd.

Aby drewno w twoim ogrodzie zachować
w optymalnym stanie stworzyliśmy olej
Floorservice® Terrassenöl. Olej ten wnika
głęboko w strukturę drewna i zapewnia
doskonałą ochronę przed wodą i brudem.
Delikatnie pachnie, nie pozostawia filmu,
za to daje drewnu jednolitą powierzchnię.
Twoje nowe drewno ogrodowe zachowu-
je żywy ciepły wygląd, a stare odzyskuje
swój naturalny, pierwotny blask, na który
zasługuje.

Floorservice® Hartwachsöl Pro 

• Nie zawiera rozpuszczalników.

• Jednowarstwowy.

• 100% naturalny i wolny od aromatów.

• Wysokiej jakości twardy wosk olejny.

• Łatwy do nakładania przy pomocy „mopa” 

   lub szczotki, przez to przyjazny w pracy.

• Spełnia wymogi normy VOC UE, 2010.

• Przy jednej warstwie, litr wystarcza na

   30-40m².

• Łatwe czyszczenie i pielęgnacja.

• Wzmocniony kwasem krzemowym, dzięki 

   któremu jest odporny na zarysowania i    

   wodę.

• Nie zawiera rozpuszczalników.

• Jednowarstwowy.

• Niski koszt na m².

• Niskie zużycie: 1 litr wystarcza na 40-50 m².

550012

550014

1000ml

5000ml

Przemysłowy twardy wosk olejny,  specjalnie 
opracowany do maszynowego nanoszenia na 
parkiety i deski połogowe. 
Dostępny w 27 standardowych kolorach.

Nie zawierający rozpuszczalnika twardy wosk 
olejny dla wszystkich rodzajów parkietów i desek 
podłogowych, wyprodukowany z roślinnych ole-
jów i wosków.

Kolorowy, nie zawierający rozpuszczalnika 
twardy wosk olejny dla wszystkich rodzajów par-
kietów i desek podłogowych, wyprodukowany z 
roślinnych olejów i wosków.

Floorservice® Color Hartwachsöl 

Pro 

Hartwachsöl Profiline

Floorservice® Hartwachsöl Pro 
został stworzony specjalnie dla
profesjonalistów i jest dostępny w
szerokiej palecie 24 kolorów
w 1000ml opakowaniach.

550071

do

559902

500011

do

539915

1000ml

10 L / 30 L
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Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Art. nr. Pojemność  Opis:
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Floorservice® Parkettreiniger

Floorservice® Pflegeöl 

Floorservice® Pflegeöl weiss

Floorservice® Wachspflege

Podłoga
zabezpieczona
olejem

Czyszczenie
codzienne

Czyszczenie
okresowe

Pielęgnacja  przy
normalnym

użytkowaniu podłogi

Pielęgnacja przy
intensywnym

użytkowaniu podłogi

Podłoga zabezpieczona
olejem białym

Podłoga zabezpieczona
Olejem UV

39121

33321

33327

39261

1000ml Środek czyszczący do czyszczenia wszystkich 
polakierowanych i zabezpieczonych olejem 
parkietów i desek podłogowych.

Olej pielęgnujący do konserwacji i ochrony 
wszystkich zabezpieczonych olejem parkietów i 
desek podłogowych.
1 litr wystarcza na ok. 70 - 100m ².

Olej pielęgnujący do konserwacji i ochrony 
wszystkich białych zabezpieczonych olejem par-
kietów i desek podłogowych.
1 litr wystarcza na ok. 70 - 100m ².

Wosk do pielęgnacji i ochrony zabezpieczonych 
olejem UV  parkietów i desek podłogowych.

1000ml

1000ml

1000ml

Floorservice® 
Parkettreiniger

1-2 razy w roku
Floorservice®

Pflegeöl

3-4 razy w roku
Floorservice®

Pflegeöl

1-2 razy w roku
Floorservice®

Pflegeöl (biały)

1-2 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl

(antyczny biały)

3-4 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl 

(Bialy)

3-4 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl 

(antyczny biały)

1-2 razy w roku
Floorservice®
Wachspflege

3-4 razy w roku
Floorservice®
Wachspflege

Floorservice® 
Parkettreiniger

Floorservice® 
Parkettreiniger

Floorservice® 
Parkettreiniger

Czyszczenie i konserwacja zabezpieczonych olejem parkietów i desek podłogowych

Czyszczenie

Pielęgnacja

Pielęgnuj swoje podłogi tak, 
jak na to zasługują!

Aby podłogi drewniane po zastosowaniu 
Floorservice ® Hartwachsöl Classic, Pro lub 
Profiline można było utrzymywać długo  
w najlepszym stanie,  stworzyliśmy środki 
do czyszczenia  i oleje konserwujące, 
które doskonale zabezpieczą podłogę i 
zagwarantują Państwa spokój.
 
Floorservice ® Woski Twarde i Oleje do 
konserwacji dają podłogom najlepszą 
możliwą ochronę, niezależnie od rodzaju 
drewna lub wzoru podłogi.
Naturalne oleje do konserwacji  Floorser-
vice ® utrzymają Państwa podłogi w do-
brej formie. Środki te są używane na mili-
onach metrów kwadratowych parkietów 
i desek podłogowych, przez zadowolo-
nych użytkowników.

Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Art. nr. Pojemność  Opis:

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Podłoga wędzona
zabezpieczona
olejem białym
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Floorservice® Parkettreiniger

Floorservice® Pflegeöl 

Floorservice® Pflegeöl weiss

Floorservice® Wachspflege

Podłoga
zabezpieczona
olejem

Czyszczenie
codzienne

Czyszczenie
okresowe

Pielęgnacja  przy
normalnym

użytkowaniu podłogi

Pielęgnacja przy
intensywnym

użytkowaniu podłogi

Podłoga zabezpieczona
olejem białym

Podłoga zabezpieczona
Olejem UV

39121

33321

33327

39261

1000ml Środek czyszczący do czyszczenia wszystkich 
polakierowanych i zabezpieczonych olejem 
parkietów i desek podłogowych.

Olej pielęgnujący do konserwacji i ochrony 
wszystkich zabezpieczonych olejem parkietów i 
desek podłogowych.
1 litr wystarcza na ok. 70 - 100m ².

Olej pielęgnujący do konserwacji i ochrony 
wszystkich białych zabezpieczonych olejem par-
kietów i desek podłogowych.
1 litr wystarcza na ok. 70 - 100m ².

Wosk do pielęgnacji i ochrony zabezpieczonych 
olejem UV  parkietów i desek podłogowych.

1000ml

1000ml

1000ml

Floorservice® 
Parkettreiniger

1-2 razy w roku
Floorservice®

Pflegeöl

3-4 razy w roku
Floorservice®

Pflegeöl

1-2 razy w roku
Floorservice®

Pflegeöl (biały)

1-2 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl

(antyczny biały)

3-4 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl 

(Bialy)

3-4 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl 

(antyczny biały)

1-2 razy w roku
Floorservice®
Wachspflege

3-4 razy w roku
Floorservice®
Wachspflege

Floorservice® 
Parkettreiniger

Floorservice® 
Parkettreiniger

Floorservice® 
Parkettreiniger

Czyszczenie i konserwacja zabezpieczonych olejem parkietów i desek podłogowych

Czyszczenie

Pielęgnacja

Pielęgnuj swoje podłogi tak, 
jak na to zasługują!

Aby podłogi drewniane po zastosowaniu 
Floorservice ® Hartwachsöl Classic, Pro lub 
Profiline można było utrzymywać długo  
w najlepszym stanie,  stworzyliśmy środki 
do czyszczenia  i oleje konserwujące, 
które doskonale zabezpieczą podłogę i 
zagwarantują Państwa spokój.
 
Floorservice ® Woski Twarde i Oleje do 
konserwacji dają podłogom najlepszą 
możliwą ochronę, niezależnie od rodzaju 
drewna lub wzoru podłogi.
Naturalne oleje do konserwacji  Floorser-
vice ® utrzymają Państwa podłogi w do-
brej formie. Środki te są używane na mili-
onach metrów kwadratowych parkietów 
i desek podłogowych, przez zadowolo-
nych użytkowników.

Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Art. nr. Pojemność  Opis:

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia 

podłóg na sucho

Podłoga wędzona
zabezpieczona
olejem białym
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Floorservice® Olej na zewnątrz   

Ogród staje sie w sposób coraz bardziej 
widoczny powiększeniem wnętrza. Wys-
trój wnętrza, który tak starannie został do-
brany dla Państwa domu już nie kończy 
się tylko na drzwiach wyjściowych. Drew-
niane tarasy wraz z towarzyszącymi im 
meblami ogrodowymi harmonizują  się z 
wystrojem wnętrza mieszkania.
Podobnie jak drewno w domu, także 
drewno na tarasie wymaga poświęcenia 
czasu na konserwację, aby zachować 
przez długi czas naturalny wygląd.

Aby drewno w twoim ogrodzie zachować
w optymalnym stanie stworzyliśmy olej
Floorservice® Terrassenöl. Olej ten wnika
głęboko w strukturę drewna i zapewnia
doskonałą ochronę przed wodą i brudem.
Delikatnie pachnie, nie pozostawia filmu,
za to daje drewnu jednolitą powierzchnię.
Twoje nowe drewno ogrodowe zachowu-
je żywy ciepły wygląd, a stare odzyskuje
swój naturalny, pierwotny blask, na który
zasługuje.

Floorservice® Hartwachsöl Pro 

• Nie zawiera rozpuszczalników.

• Jednowarstwowy.

• 100% naturalny i wolny od aromatów.

• Wysokiej jakości twardy wosk olejny.

• Łatwy do nakładania przy pomocy „mopa” 

   lub szczotki, przez to przyjazny w pracy.

• Spełnia wymogi normy VOC UE, 2010.

• Przy jednej warstwie, litr wystarcza na

   30-40m².

• Łatwe czyszczenie i pielęgnacja.

• Wzmocniony kwasem krzemowym, dzięki 

   któremu jest odporny na zarysowania i    

   wodę.

• Nie zawiera rozpuszczalników.

• Jednowarstwowy.

• Niski koszt na m².

• Niskie zużycie: 1 litr wystarcza na 40-50 m².

550012

550014

1000ml

5000ml

Przemysłowy twardy wosk olejny,  specjalnie 
opracowany do maszynowego nanoszenia na 
parkiety i deski połogowe. 
Dostępny w 27 standardowych kolorach.

Nie zawierający rozpuszczalnika twardy wosk 
olejny dla wszystkich rodzajów parkietów i desek 
podłogowych, wyprodukowany z roślinnych ole-
jów i wosków.

Kolorowy, nie zawierający rozpuszczalnika 
twardy wosk olejny dla wszystkich rodzajów par-
kietów i desek podłogowych, wyprodukowany z 
roślinnych olejów i wosków.

Floorservice® Color Hartwachsöl 

Pro 

Hartwachsöl Profiline

Floorservice® Hartwachsöl Pro 
został stworzony specjalnie dla
profesjonalistów i jest dostępny w
szerokiej palecie 24 kolorów
w 1000ml opakowaniach.

550071

do

559902

500011

do

539915

1000ml

10 L / 30 L
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Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!
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Floorservice® Terrassen-Holzöl

Floorservice® Teak- und

Gartenmöbelöl

Floorservice® Holzentgrauer

33101

33103

33111

33113

39095

1000ml

2500ml

• Doskonała ochrona przed wodą i
   brudem.
• Zachowuje naturalny wygląd.
• Odporny na ślinę i pot (zgodnie z
  wymogami normy DIN EN 71, część 3).
• Drewno pozostaje zdrowe i nie
   wysusza się dzięki  zawartości natu-
   ralnych olejów.
• Do ochrony nowych powierzchni
   drewnianych i  odświeżenia zabezpi-
   eczonych olejem powierzchni dre-
   wnianych na zewnątrz.

• Doskonały, uniwersalny środek
   czyszczący do mycia miękkich i
   twardych gatunków drewna.
• Usuwa szary nalot i przywraca
   drewnu ogrodowemu  pierwotny
   wygląd.

1000ml

2500ml

1000ml

Wysokiej jakości olej do pielęgnacji i zabezpiec-
zenia tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i 
pergoli. Nadaje się również do drewna egzotycz-
nego.
1 litr wystarcza na 15 do 25m².

Wysokiej jakości olej do pielęgnacji i zabezpiec-
zenia, tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i 
pergoli.  Nadaje się również do drewna egzoty-
cznego.
1 litr wystarcza na 15 do 25m².

Intensywny środek do czyszczenia mebli
ogrodowych, tarasów, płotów i pergoli.
Czyści i usuwa patynę.

Hartwachsöl Pro 

Floorservice ® Hartwachsöl Pro zostałst-
worzony specjalnie  dla profesjonalistów.

Floorservice ® Hartwachsöl Pro spełnia
wymogi normy UE VOC 2010.

Każda podłoga która została zabezpi-
eczona Floorservice® Hartwachsöl Pro
gwarantuje najwyższy komfort użytko-
wania, a zawartość kwasu krzemowego
dodatkowo zwiększa odporność na zary-
sowania i działanie wody.   Jest też od-
porna na działanie takich substancji, 
jak wino, piwo, cola, kawa, herbata, soki 
owocowe, mleko i oczywiście wodę 
(zgodnie z wymogami normy DIN 68861, 
1A). Ponadto Floorservice® Hartwachsöl 
Pro jest odporne na działanie śliny i potu 
(zgodnie z wymogami normy DIN 53160). 
Podłogi są przyjazne dziecku ponieważ 
spełniają one wymogi bezpieczeństwa 
zabawek (EN 71). Poza tym Floorser-
vice® Hartwachsöl Pro spełniają normę 
antypkoślizgową R9.

Hartwachsöl Profiline 

Floorservice ®    Hartwachsöl Profiline jest
przemysłowym olejem, do zastosowania
maszynowego, utwardzającym się przy 
pomocy tlenu. Jest to system jedno-
warstwowy, który gwarantuje najwyższy 
komfort użytkowania, a zawartość kwa-
su krzemowego dodatkowo zwiększa 
odporność na zarysowania
i działanie wody.
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Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!
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Stosowanie produktów
Floorservice®

Prawidłowe stosowanie produktów 
Floorservice® jest równie ważne, jak sama 
jakość materiałów. Pod hasłem "One stop 
shop" oferujemy pełen wybór środków
do wykończenia i konserwacji wszelkiego 
rodzaju parkietów i desek podłogowych.
Począwszy od prostych w obsłudze mas-
zyn, do „mopów” używanych przy codzi-
ennej  konserwacji. 
Produkty Floorservice® są z powodze-
niem produkowane od ponad 25 lat  
przez firmę Overmat Industries BV.

Overmat Industries BV dostarcza również 
kompletną gamę produktów i maszyn 
do obróbki, wykańczania i utrzymywania 
wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych. 
Od szlifowania podłóg drewnianych, be-
tonu i kamienia naturalnego, poprzez fre-
zowanie betonu do usuwania wykładzin 
dywanowych. Aby uzyskać więcej infor-
macji prosimy o kontakt z nami.

Art. nr. Pojemność  

33301

33303

33305

33242

do

33312

1000ml

2500ml

5000ml

Twardy wosk olejny dla wszystkich
rodzajów parkietów i desek podłogowych, na bazie  
olejów roślinnych i wosków. Niskie zużycie: 1 litr 
wystarcza na 12 - 25m ² przy 2 warstwach.

Kolorowy twardy wosk olejny dla wszystkich rodza-
jów parkietów i desek podłogowych, na bazie olejów 
roślinnych i wosków. Niskie zużycie: 1 litr wystarcza 
na 12 - 25m ² przy dwóch warstwach.

1000ml

Floorservice® Hartwachsöl Classic 
jest dostępny w 24 poniżej
pokazanych kolorach, pakowany po 
1000ml. Szeroka gama kolorów, od
nowoczesnych do tradycyjnych,
zadowoli każdy gust.

Gobi
720

Naturio
001

Polar
101

Stirling
759

Nevada
800

Nomad
806

Narvik
120

Isanti
007

Arctic
100

Brasil
811

Siena
307

Maori
304

Havana
810

Kapora
816

Canyon
801

Etowah
802

Balmoral
902

Aztec
812

Opis:

Kemi
207

Ypsos
501

Skagen
507

Norra
308

Delfino
407

Bunyoro
990

* Salto
  M700

* Tanami
  M113

* Merapi
  M900

Prezentowane kolory przedstawiają zastosowanie twardego wosku olejnego na dębie rustykalnym. Wygląd, a tym samym efekt końcowy jest ściśle uzależniony 
od rodzaju drewna, sortowania oraz szlifowania, jakiemu poddano powierzchnię. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, efekt kolorystyczny w każdym 
przypadku może być inny, dlatego zawsze zalecamy  przeprowadzenie prób.
* Dostępny tylko w Floorservice ® Profiline.

Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Floorservice® Color Hartwachsöl 

Classic

Floorservice® Hartwachsöl Classic

• 100% naturalny i wolny od aromatów.
• Wysokiej jakości twardy wosk olejny.
• Łatwy do nakładania przy pomocy
  „mopa” lub szczotki, przez to przyjazny
  w pracy.
• Spełnia wymogi normy VOC UE ,2010.
• Niskie zużycie: jeden litr wystarcza na
  12 - 25m ² przy dwóch warstwach.
• Łatwe czyszczenie i pielęgnacja.
• Wzmocniony kwasem krzemowym,
   dzięki któremu jest odporny na
   zarysowania i wodę.
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10000

17150

60010

60030

60050

60045

60046

Woodboy 4000/32, Ø 400 mm, 150 obr / min,
wielofunkcyjna, obrotowa maszyna jednotarczowa
m.in. do szlifowania, polerowania, wcierania oleju na
parkiety i deski podłogowe.

Floorboy XL 480, Ø 305 mm, 
bardzo przyjazna dla użytkownika, maszyna 
oscylacyjna m.in. do woskowania, polerowania, 
czyszczenia i konserwacji wszystkich rodzajów 
podłóg.

Mopp 300mm,  „mop” odpowiedni do równo-
miernego nakładania twardego wosku olejnego.

T-Halter, uchwyt do „mopa”.

Regał duży

Regał mały

Pady do czyszczenia, polerowania oleju w 
różnych rozmiarach i grubościach.

Ölbürste 200x32 mm, szczotka odpowiednia do 
równomiernego nakładania twardego wosku 
olejnego.

Ölbürste Silberspitze 200x32mm, szczotka 
odpowiednia do równomiernego nakładania 
twardego wosku olejnego.

 Uchwyt teleskopowy z aluminium 200cm

Pytania dotyczące naszych pro-
duktów prosimy kierować do 
naszych dystrybutorów lub do  
Overmat Industries BV.
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Hartwachsöl Classic

Twarde woski olejne Floorservice® mają 
doskonałą renomę. Nadają każdemu 
rodzajowi drewnianych podłóg trwały, 
naturalny wygląd. Dzięki wyjątkowym 
składnikom, oleje wnikają głęboko w pory 
drewna, jednocześnie nie zamykając ich. 
Oleje Floorservice®  nie tworzą powłoki, 
drewno może nadal oddychać i zachowu-
je naturalną strukturę i barwę. Każda 
podłoga która została zabezpieczona 
Floorservice® Hartwachsöl Classic gwa-
rantuje najwyższy komfort użytkowania, 
a zawartość kwasu krzemowego dodat-
kowo zwiększa odporność na zarysowa-
nia i działanie wody. Jest też odporna na 
działanie takich substancji, jak wino, piwo, 
cola, kawa, herbata, soki owocowe, mleko 
i wodę (zgodnie z normą DIN 68861, 1A). 
Ponadto twarde woski olejne Floorser-
vice® są odporne na działanie śliny i potu 
(zgodnie z wymogami normy DIN 53160) 
. Podłogi są przyjazne dziecku ponieważ 
spełniają one wymogi bezpieczeństwa 
dla zabawek (EN 71). Poza tym twarde wo-
ski olejne Floorservice® spełniają normę 
antypoślizgową R9.

Floorservice®  Hartwachsöl Classic 
spełnia wymogi normy EU, VOC  2010.

Floorservice ®, naturalny wybór dla drewna!

Art. nr. Opis:
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Produced by Produced by

Overmat Industries b.v. 
Scharlo 11
5165 NG Waspik
Holandia
Tel. +31 (0) 416 31 77 88
Fax +31 (0) 416 31 35 61
Internet: www.overmat.nl
E-mail: info@overmat.nl

Naturalny
wybór dla
drewna

Importer w Polsce:
Euro-Nova S.C.
ul. Powstańców Wlkp. 2A
62-030 Luboń
Tel./Fax +48 61 899 12 26
www.euro-nova.pl
E-mail: biuro@euro-nova.pl
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