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Avantaje și beneficii Vitex: 
RETAIL:
Bannere și fațade de magazine, casete luminoase, steaguri 
etc.

Rafturi personalizate pe tipuri de magazine, headere, afișe, 
șorțuri pentru paleți, stickere auto și de pardoseală etc.

Materiale promoționale și de promovare: salopete de 
lucru, halate, tricouri, șepci, veste, raclete de mixare a 
pigmenților etc.

Cursuri și demonstrații pentru angajații din magazine și 
pentru aplicatori – clienți ai magazinelor. 

Marketing dedicat 
tipului de client:

Soluții profesionale și personalizate pentru rezolvarea celor mai variate 
probleme în finisarea suprafețelor: amorse speciale pentru acoperirea 
petelor, amorse ce stabilizează huma și varul, amorse ce se pot colora, 
amorse pentru suprafețe lucioase neabsorbante etc.

Baze de colorare cu texturi variate, cu caracteristici tehnice specifice, 
de ex. Acrylan Elastic, Acrylan Siliconic, Acrylan Thermo Block, Vitex 
Satin, Aquavit Gloss etc. Cel mai mare număr de nuanțe inspirate din 
noile tendințe internaționale moderne de decorare pentru zonele 
interioare și pentru zonele exterioare.

Sistem complet de hidroizolare 

Sortiment complet de vopsele (lavabile, amorse, emailuri, lacuri, 
vopsele speciale, etc.)

Durabilitate ridicată. 

Grad de alb peste 90%  (produsele concurente nu au specificat gradul 
de alb al produselor)

Acoperire /mp peste media produselor similare existente pe piață.

Rezistența la abraziune/ lavabilitatea – majoritatea produselor Vitex 
sunt clasificate Clasa 1 (din total 5 clase). 

Întreaga gamă de coloranți este prietenoasă mediului înconjurător 
având valori VOC scăzute până la zero. 

Coloranții sunt certificați „ECO Label”, ceea ce permite reproducerea 
unui număr mai mare de nuanțe ecologice  
(de exemplu, folosind o bază transparentă).

Ambalaje și împachetări multiple pentru satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor finali (>180ml). 

Domenii de utilizare: casnic, profesional, DIY și industrial.

TEMADCO

UTILIZATORI PROFESIONIȘTI:
Consiliere și training în alegerea produsului potrivit.

Cursuri și demonstrații pentru aplicatori.

Plase pentru schele, salopete de lucru, tricouri și sepci.

Posibilitatea de a achiziționa produse complementare: 
unelte și scule necesare aplicării produselor.



De ce Vitex?
• Este unul dintre producătorii de vopsele arhitecturale de top din Grecia, 

cu o experiență de peste 80 ani în domeniul vopselelor și lacurilor.

• Deține una dintre cele mai moderne fabrici din Europa de  
Sud-Est – producția este complet automatizată, fără pierderi de 
materiale și zero deșeuri rezultate în urma procesului de producție.

• Oferă produse inovative atât din punct de vedere tehnologic cât și din 
punct de vedere al respectului și al grijii pentru mediul înconjurător.

• Prezentă în peste 17 țări din Europa și Asia.

Gama de produse Vitex cuprinde peste 
1000 articole
• Soluții pentru pregătirea pereților: Chituri de reparații,  

gleturi de reparații și finisaj, grunduri și amorse speciale

• Vopsele emulsionate pentru pereți de interior și plafoane

• Vopsele acrilice pentru exterior și vopsele pentru  
protecția betonului

• Vopsele pentru suprafețe metalice și din lemn

• Soluții pentru protecția lemnului și a pietrei

• Soluții pentru hidroizolații

Vitex Cercetare & Dezvoltare 
• Vopsele Ecologice

• Vopsele cu rezistență ridicată la spălarea umedă

• Vopsele potrivite pentru jucării

• Vopsele neutre pentru climat/ambianță

• Vopsele antimicrobiene & hipoalergenice & antibacteriene

• Vopsele Anti-alge

• Vopsele Anti-fungice

• Vopsele termoizolante

• Vopsele rezistente la foc

Cataloage și paletare de culori
• Ghid tehnic - Oferă informații tehnice despre produse 

• Vitex Global Collection – Inspirat din tendințele de decorare din 
întreaga lume, prin colaborare strategică cu Color Guild (Autoritatea 
Globală în Vopsele și Culori)

• Vitex NCS Collection – În colaborare cu NCS (The Natural Color System)

• Vitex Colorfull Collection – Inspirat din culorile Greciei

• Vitex RAL Based Collection – Instrumente de decorare recunoscute în 
domeniul tehnic

• Paletar de culori cu noile tendințe pentru anul 2019 - Noul Trend

Fidelitate și precizie în crearea nuanțelor 
Durabilitate mare – culorile Vitex au extra durabilitate pentru utilizarea în 
exterior, protecție la radiațiile UV, sunt îmbogățite cu pigmenți și oxizi pentru 
a conferi rezistență la condiții alcaline și acide.
Sistem de nuanțare cu 24 coloranți care oferă caracteristici speciale privind 
durabilitatea și acuratețea din cardurile de culori, o gamă mare de nuanțare: 
5.700 de culori proprii și posibilitatea de a replica nuanțele majorității 
furnizorilor, precizie în identificarea și repetarea nuanței alese (peste 1 mil de 
nuanțe și tonuri).

Inovație și creativitate
Vitex lansează an de an produse noi: Amorsă PreColor, Vopsea pentru 
pardoseli FLOORGUARD etc.

COOL
PAINT

Rezistență ridicată 
la curățare umedă 

frecventă

Vopsele ecologice

Vopsele anti-alge

Fără amoniac

Vopsele reci

Vopsele neutre la 
condițiile meteo

Vopsele antifungice

Durabilitate 
sporită cu răşini 

poliuretanice

Vopsele potrivite 
pentru jucăriile 

copiilor

Vopsele 
antimicrobiene  şi 

hipoalergenice

Vopsele rezistente 
la foc

Protecție față de 
radiația solară cu 

filtre UV

Certificări

Soluții integrate 

SISTEME DE HIDROIZOLAȚIE 
ȘI PROTECȚIE A 
SUPRAFEȚELOR DIN BETON

PRODUSE COMPLEMENTARE 
PENTRU CONSTRUCȚII ȘI 
AMENAJĂRI INTERIOARE

Vitex Classic
Vopsea emulsionată lavabilă  de 

calitate superioară cu grad de 
dispersie şi putere de acoperire 

excepționale. Durabilitate 
maximă Clasă 1 la spălare 

frecventă.

Vitex Eco
Vopsea emulsionată lavabilă

certificată ecologic şi 
antimicrobiană cu grad mare de 

alb şi putere de acoperire 
excelentă. Durabilitate maximă 

Clasă 1 la spălare frecventă.

Acrylan
Vopsea acrilică 100% premium Vitex, 
cu rezistență excepțională la spălare 

frecventă și condiții 
meteorologice nefavorabile.

HyRoof Hybrid PU
Sistem integrat de izolare a 

acoperișului cu grund hibrid și 
armătură. Oferă protecție  

până la 10 ani.

Vitex Metallico
Vopsea emulsionată lavabilă cu 
finisaj metalic pentru finisaje și 
stiluri impresionante pe pereți. 

Potrivită pentru utilizare în 
interior.

Aquavit Eco
Email pentru lemn pe bază de apă 
certificat ecologic şi antimicrobian 

cu grad superior de alb. Pentru 
utilizare în interior şi în exterior, 

cu răşini poliuretanice (PU) şi 
filtre UV. 

Verolac
Email rezistent cu luciu de înaltă 
calitate şi foarte durabil pentru 

suprafețe metalice şi alte 
suprafețe

Heavy Metal Silicon
Email alchidic rezistent cu silicon 
cu duritate ridicată fără adaos de 

întăritor.

Diaxyl Plus 
Lac de penetrare poliuretanic 
protector şi decorativ pentru 

suprafețe din lemn la interior şi 
exterior cu filtre speciale UV.

Pool Paint
Vopsea epoxidică pe bază 

de solvent cu două compo-
nente pentru piscine.

Tencuială decorativă
Cu o mare varietate de 

culori în diferite granulații  
și texturi.

CIMENTOL
Vopsea acrilică pe bază de 

solvent. Durabilitate ridicată 
la condiții climatice extreme 

și poluare atmosferică.

Accesorii de zugrăvit:
Pensule, bidinele, trafaleți, folii de 
protectie, gratar, benzi de mascare.

FLOORGUARD
Vopsea hibrid pe bază de acril și poliuretan, 

rezistentă la substanțe chimice, condiții 
climatice nefavorabile, trafic ușor.  
Finisaj satinat. Poate fi nuanțată.

Bitumol
Lac asfaltic.

ÎNTREȚINERE ŞI 
DECORARE

Echipamente de protecție: 
pantaloni, veste de lucru, tricouri, 
salopete, mănuși, pantofi și 
bocanci de protecție, cizme etc.

Vopsele tip spray:  
vopsele decorative,  
vopsele de marcaj forestier, 
vopsele de marcaj industrial etc.

Accesorii pentru termoizolație: 
dibluri polistiren, dibluri cu cui 
metalic pentru vată bazaltică, 
colțare Al, profile tencuială, 
profile etanșare etc

Articole pentru etanșare: 
spumă PU, silicon, masticuri, 
adezivi de polistiren etc.

Scule pentru construcții și finisaj: 
ciocan, clește, patent, surubelniță, 
chei reglabile, perii de sârmă, gletieră, 
drișcă, mistrie, șpaclu, amestecător 
vopsea, discuri de tăiere, discuri de 
șlefuire, role abrazive etc.

www.vitex.ro


