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UAB Volonta salonuose rasite JAV, Vokietijos, Skandi-
navijos šalių, Slovėnijos, Prancūzijos geriausias sta-
tybines apdailos medžiagas. Tai statybiniai mišiniai, 
dažai, dekoratyvinės medžiagos, tapetai, medienos 
impregnantai, statybiniai įrankiai ir t.t. Dirbame, ver-
tindami lankstumą kiekvienoje pardavimo proceso 
dalyje. Stengiamės suteikti mūsų klientams geriausias 
sąlygas.

Mūsų vizija –  geriausia kokybė. 
Mūsų misija – siūlyti geriausią kokybės ir 
kainos santykį.



GJOCO MAXIMAL
FASHION 15

Fashion 15 yra vandens pagrin-
do silpno kvapo alyva praturtin-
ti dažai, skirti vidaus naudojimui. 
Pasižymi geru dengiamumu ir 
suteikia patvarią ir stilingą ap-
dailą. Naudojami dažyti plokš-
tes, MDP, duris, langus, rėmus, 
bagetus ir apvadus. Geriausi – 
medžio paviršiams. Naudojant 
ant medžio nereikia grunto.

GJOCO BATTLAKK Gjøco lako produktai yra ypač 
skaidrūs lakai uretano pagrindu. 
Suteikia kietą, patvarų paviršių, 
kurį lengva valyti. Produktas 
turi UV filtrą, kuris apsaugo me-
dieną nuo tamsėjimo. Skirtas 
naudoti valčių ir kitų medinių 
laivų paviršiams, esantiems tiek 
aukščiau vandens linijos tiek ir 
žemiau, (po vandeniu). Naudoti-
nas viduje ir išorėje. Tinka lauko 
terasoms.

GJOCO 
TERRASSEOLJE

Vandens pagrindo alyva skirta 
lauko ir vidaus mediniams pa-
viršiams apdoroti. Į kietmedį 
(maumedis, ąžuolas ir t.t.) geria-
si ne taip giliai todėl ir trumpiau 
išlaiko, todėl kietmedį geriausiai 
apdoroti Gjoco Kinesisk Traolja 
arba Gjoco Dekksolje. Pastaroji 
puikiai tinka impregnuoti bal-
kiams, kurie bus po vandeniu, 
laivų deniams ir t.t.

GJOCO
 PROTECTOL

Aukščiausiso kokybės grun-
tas-impregnantas visų tipų 
medienai  impregnuoti, (apsau-
goti). Pagrindiniai privalumai: 
naudojamas kaip gruntas prieš 
visų rūšių dažyves, ypač giliai 
įsiskverbia į visų tipų medieną, 
silpno kvapo, suteikia medienai 
visokeriopą apsaugą,(išskyrus 
UV). 

GJOCO 
GULVOLJE

Gjøco Gulvolje yra skaidri, pu-
siau blizgi skiediklinė grindų aly-
va. Naudojama dulkių surišimui 
ant betono, gruntuoto metalo ir 
t.t. Galima naudoti ir ant medie-
nos. Atlieka apsauginę funkciją. 
Dengiama 2 arba 3 sluoksniais 
ant grindų ir 1 arba 2 sluoksniais 
ant sienų. Labai atspari stipriai 
mechaninei trinčiai.

GJØCO 
OLJEGRUNNING

Šviesus tiksotropinis grun-
tas-impregnantas mediniams 
paviršiams naudojimui medie-
nos paviršiams lauke bei viduje, 
kurio sudėtyje yra skvarbių alki-
dų ir aliejų. Suteikia visapusišką 
apsaugą medienai. Apsaugo 
nuo UV, puvinio, pelėsio ir t.t.

Gjøco Klarlakk vantynnbar yra 
greitai džiūstantis vandens 
pagrindo poliuretaninis lakas, 
turintis UV filtrą. Skirtas naudoji-
mui patalpose ant parketo, laip-
tų ir turėklų.

GJØCO KLARLAKK 
VANNTYNNBAR

GJOCO HERREGÅRD 
MAXIMAL

Aukščiausios kokybės pilnai 
dengiantys dažai iš gryno akrilo. 
Sudaro antigrybelinę plėvelę, 
kuri apsaugo nuo spalvos blu-
kimo. HERREGÅRD MAXIMAL 
yra patvarūs ir stabilūs pusiau 
blizgūs dažai, apsaugantys me-
dinius paviršius nuo oro salygų 
ir saulės poveikio. 

THOMPSONS  WATERSEAL SOLID OIL STAIN

Apsaugo nuo vandens. Visiškai 
jo neįgeria. Padeda išlaikyti na-
tūralią medienos spalvą. Apsau-
go nuo puvinio, pelėsio ir UV 
poveikio. Gali būti naudojamas 
ant terasų, tvorų, lauko baldų ir 
kitai lauko medienai.

DECKSCAPES®
EXTERIOR STAIN

Ilgalaikė medienos apsauga 
nuo grybo, pelėsio, UV ir t.t. 
Ypač geras skvarbumas, (įsi-
geriamumas). Puikiai įsigeria 
į beveik visų rūšių medieną, 
(taip pat ir maumedį). Užtenka 
1 sluoksnio. Tinkamas visiems 
medienos paviršiams: lauko te-
rasoms, baldams, durimsir t.t.

GJOCO DEKKSOLJE Alyva, kuri geriasi į bet kokios 
rūšies mediena, (maumedį ir 
t.t.) kaip į kempinę. Tinka įvai-
rioms laivų medinėms deta-
lėms, (deniams ir t.t.), balkiams 
net ir tiems kurie visados bus 
po vandeniu, lieptams ir t.t. 
impregnuoti. Tinkama lauko 
terasoms.
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GJOCO HEREGÄRD 
TERRASEBEIS

GJØCO OLJEBEIS Vandens pagrindo alyva nau-
dojimui lauke terasoms ir lauko 
baldams. Sudėtyje yra pigmen-
tų, kurie apsaugo medieną nuo 
žalingo UV spindulių poveikio ir 
sudaro antigrybelinę ir antipe-
lėsinę plėvelę. Produktas labai 
gerai įsigeria į medieną ir ilgai 
išsilaiko. Suteikia apsauga apie 
5-10 metų vaikščiojamai daliai, 
(terasoms ir t.t.).

Gjøco Oljebeis yra tiksotropinis 
vandeninis impregnantas, pra-
turintas aliejais, kuris suteikia 
apsaugą nuo pelėsio, UV spin-
dulių, puvinio ir t.t. Gjøco Olje-
beis naudojama ir ant anksčiau 
dažytų medinių paviršių pries 
tai juos nuvalant ir pašiaušiant. 
Taip pat galima naudoti ant 
vakuminiu būdu impregnuotos 
medienos.

LINŲ SĖMENŲ 
ALIEJUS VIRINTAS 

(ŠVEDIJA)

Ekologiškas produktas skirtas 
tiek grindims, tiek baldams, tiek 
ir visoms kitoms medinėms 
konstrukcijoms viduje ar išorėje. 
Galima tepti ant lakuotų, dažy-
tų ar kitų paviršių. Taip pat ant 
plikos medienos. Šiuo produktu 
taip pat atnaujinami išblukę pa-
viršiai kurie buvo tepti kitais pro-
duktais. Gali būti naudojamas 
grindims vietoje lako, dažų ir t.t.

SPALVOTAS 
VAŠKAS MEDIENAI 

(ŠVEDIJA)

Tinka visiems mediniams pavir-
šiams, (baldams, grindims ir t.t.), 
tiek patalpų viduje, tiek išorėje. 
Paviršius gali būti apdorotas, im-
pregnuotas, dažytas arba neap-
dorotas niekuo. Spalvos: balta, 
pilka, ruda, juoda, raudona, rau-
donmedžio ir ąžuolo. Spalvotas 
Vaškas tinka grindims, baldams, 
medinėms luboms ir tt ). 

GJOCO KINESISK 
TRÄOLJA 

Kinesisk Traolja yra skaidrus 
bespalvis aliejus vidaus ir išorės 
darbams. Dėl savo unikalių sa-
vybių naudojama kaip impre-
gnavimo priemonė visų rūšių 
medienai, net tokioms sunkiai 
apdirbamoms rūšims kaip tikas 
ir maumedis. Juo taip pat gali-
ma apdailinti klinkerį, plytas ir 
panašias medžiagas. 

MEDŽIO DAŽYVĖ
RELIUS OLASSY WSL

Aukščiausios kokybės pusiau 
permatoma dažyvė skirta me-
dienai impregnuoti, (apsaugoti).
Tirpiklio pagrindu, giliai įsiskver-
bianti, nesilupa, netrūkinėja, 
pusiau blizgi, silpno kvapo tik-
sotropinė (nenutekanti) glazūra 
skirta visų tipų medienos impre-
gnavimui. Tai produktas, kuriuo 
nutepus medieną ši įgauna 
visokeriopą apsaugą, (nuo puvi-
nio, kirvarpų, medgraužų, UV, ...).

Medienai, visiems dažytiems 
paviršiams ir akmeniui viduje 
bei išorėje. Gaunamas paviršius 
tampa nepralaidus vandeniui 
bei tinkamas eksploatuoti, (bal-
dai, grindys ir t.t.). Norint išgauti 
atspalvį naudokite spalvotą linų 
sėmenų vašką.  Gali būti nau-
dojamas grindims vietoje lako, 
dažų ir t.t. Sudėtis: linų sėmenų 
aliejus + bičių vaškas. 

SĖMENŲ ALIEJAUS 
BESPALVIS VAŠKAS 

(ŠVEDIJA)


