
Technologia w ochronie drewna

Industrial Wood



Rozwiązania firmy Teknos 
w zakresie powłok 
Ochrona zewnętrznych elementów stolarki 
przed czynnikami atmosferycznymi

Jeśli jest ktokolwiek w Europie, kto zna się na drewnie oraz metodach jego 
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, to jest to firma Teknos.

Filozofia naszej firmy jest prosta. Wierzymy, że kluczowymi w ulepszaniu 
parametrów i przedłużaniu żywotności produktu są optymalne wybory do-
tyczące wzornictwa stolarki, gatunku drewna, systemu powłok oraz prawi-
dłowa kontrola procesu produkcyjnego. Projektując nasze produkty dbali-
śmy o to, aby spełniały one wymogi ostatecznego użytkownika, były łatwe 
w utrzymaniu, uzupełniały funkcje i styl stolarki zewnętrznej oraz współpra-
cowały w systemach powłok ochronnych zabezpieczających przed działa-
niem deszczu, słońca, upałów i mrozów.

Zewnętrzne powłoki do drewna firmy 
Teknos zapewniają doskonałą ochronę.

Łatwość nakładania i szybkie wysycha-
nie ułatwiają produkcję. 
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Receptura powłok Teknos została tak skonstruowana, aby 
utrzymać atrakcyjny wygląd i wartość elementów drewnianych 
mimo upływu czasu i szkodliwego działania czynników pogo-
dowych. Dodatkowo zaprojektowano je z myślą o łatwej aplika-
cji i wydajności – by proces produkcyjny był łatwy i szybki, bez 
względu na zastosowaną metodę nakładania. 

Powłoki Teknos są świetne do zastosowań na drewniane  
i drewniano-aluminiowe okna i drzwi, drewniane deski elewa-
cyjne, meble ogrodowe, balkony, place zabaw. Dostępne są 
w szerokim asortymencie kolorów transparentnych i w prawie 
nieograniczonej liczbie kolorów kryjących, wszystkie w formie 
jednoskładnikowych produktów na bazie wody. Nasze produk-
ty i systemy powłok spełniają normy EN, odpowiednie europej-
skie standardy ochrony środowiska i  mają wsparcie jednego 
z najbardziej doświadczonego w Europie serwisu techniczne-
go. Uważamy, że wniosek może być tylko jeden… Teknos Cię 
ochroni! 

Impregnacja jest sprawą zasadniczą dla drewna bieli, a także 
stanowi istotny aspekt zasadniczej ochrony drewna twardzieli, 
biorąc pod uwagę jego zróżnicowaną jakość.

Porównanie w jasny sposób uwidacz-
nia różnice między drewnem zakon-
serwowanym a nie poddanym obróbce 
ochronnej przeciwko pleśni i grzybom.

DĄB – twardziel SOSNA – drewno bieli Drewno chronione

Drewno niechronione
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Naturalna odporność masywnego drewna 
(wg normy EN 350-2) 

Świerk  X   4  4-5
Choina  X   4  4-5
Sosna X   3-4  4-5
Modrzew X   3  4-5
Sosna oregońska  X   3  4-5
Mahoń    X  2  4-5
Dąb   X  2  4-5
Meranti ciemnoczerwone  X  2-3  4-5
Meranti jasnoczerwone  X  3-4  4-5
Tek Afzelia    X  1  4-5
Framire   X  2-3  4-5
Iroko   X  1-2  4-5
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1 = Bardzo odporne 
2 = Standardowo odporne 
3 = Umiarkowanie odporne 
4 = Mało odporne 
5 = Nieodporne



Zobowiązanie, do którego stosujemy 
się w całej firmie

Jakość zaczyna się głęboko pod powierzchnią. Stosując najnowo- 
cześniejsze technologie, udało nam się stopniowo zmniejszyć rozmiary 
cząsteczek pigmentów i spoiw, często do rozmiaru mniejszego niż 100 
nanometrów (100 nanometrów = 0,1 mikrona). Osiągnięty w ten sposób 
efekt głębszej penetracji i nasycania podłoża powoduje, że jakość produktu 
końcowego została wyniesiona na nowy poziom.

W Teknos podjęliśmy zobowiązanie dotyczące odpowiedzialności za  
środowisko naturalne. Przepisy środowiskowe UE odegrały rolę swoistego  
kamienia węgielnego w procesie rozwoju produktów i firmy. Wszystkie powłoki  
Teknos na zewnętrzne elementy drewniane spełniają obecnie znane wy-
mogi rozporządzenia REACH, a  także dyrektywy VOC. Wszystkie środki 
ochrony drewna posiadają aprobaty zgodnie z Dyrektywą BPD. Aby unik-
nąć problemów w przyszłości, nie stosujemy już surowców, które mogą 
zostać zakazane w momencie pełnego wejścia w życie przepisów REACH.  

Powłoki do drewna produkowane przez Teknos oznaczają jakość i odpo-
wiedzialność za środowisko w każdym parametrze. 

Skuteczna ochrona przed wilgocią
Systemy powłok Teknos są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić 
Państwa produktom ochronę przed wilgocią. Zarówno podczas obróbki 
próżniowej jak i powierzchniowej drewno jest pokrywane warstwą konser-
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Jakość i środowisko



wującą. Każda warstwa w systemie, od impregnującej po nawierzchniową, 
zawiera wysoce skuteczne środki grzybobójcze. Produkty Teknos mają wy-
magane atesty EN, a systemy konserwacji oraz kombi-podkłady są zazwy-
czaj atestowane zgodnie z EN 152 (ochrona przeciwko siniźnie) oraz EN 113 
(ochrona przeciwko gniciu). 

Doskonała przyczepność 
Systemy powłok Teknos zapewniają wspaniałą przyczepność. Receptury 
podkładów, warstw pośrednich i warstw nawierzchniowych oparte są 
na doborze odpowiednich spoiw najwyższej jakości, co w finalnym syste-
mie powłok zapewnia wysoki stopień synergii.

Redukcja odbarwiania powierzchni 
Specjalnie opracowane produkty Teknos zapewniają doskonałe rezultaty 
na wszystkich gatunkach drewna zwyczajowo stosowanych w produkcji 
stolarki zewnętrznej. W przypadku twardych gatunków drewna produkty 
redukują zjawisko powstawania przebarwień w warstwie nawierzchniowej 
spowodowanych oddziaływaniem substancji garbnikowych. W przypad-
ku iglastych gatunków drewna produkty minimalizują odbarwienia będą-
ce następstwem reakcji z kwasami żywicznymi, najczęściej w okolicach 
sęków. Nasze wodorozcieńczalne produkty potrafią blokować substancje 
wymywalne, co w znacznym stopniu zmniejsza dekoloryzację kryjących 
powłok nawierzchniowych. 

Płyn impregnujący zawiera 
substancje aktywne, które 
przenikają do drewna. 

Płyn paruje, lecz aktywne 
cząsteczki pozostają, aby 
chronić drewno przed grzy-
bami i gniciem.

Optymalna ochrona i przyczepność są osiągane 
dzięki recepturze umożliwiającej nanocząsteczkom 
głęboką penetrację drewna.

5.

Bez blokera żywicy Z blokerem żywicy



Podczas gdy woda jest 
wypierana, wilgoć ma moż-
liwość ucieczki. 

Niska przepuszczalność cieczy
Parametry technologiczne zastosowanego spoiwa oraz wykorzystanie 
wysokogatunkowych surowców zapewniają najwyższej klasy ochronę 
przed niszczącym działaniem wody z  zewnątrz. Powłoki Teknos skute-
cznie eliminują problemy spowodowane wilgocią, takie jak plamy wodne  
i przez cały czas skutecznie wypierają wodę z drewna. 

Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
Powłoki Teknos pozwalają drewnu oddychać, co jest kluczowym kryte-
rium w utrzymywaniu okien i drzwi w doskonałym stanie. Systemy powłok  
Teknos z mikroporami umożliwiają wydostawanie się wilgotnego powietrza  
z wnętrza pomieszczenia. Pozwala to na zachowanie równowagi higroskopi-
jnej wewnątrz struktury drewna w czasie wszystkich pór roku, równocześnie 
zmniejszając ryzyko zatrzymywania się wilgoci wewnątrz, co ostatecznie 
może prowadzić do powstawania sinizny i gnicia.

Twardość w połączeniu z elastycznością
Powłoki Teknos po wyschnięciu stanowią twardą, ale jednocześnie elastyczną 
warstwę wykończeniową. Wnikają głęboko w pory drewna, tworząc swoistą 
ochronną tarczę odporną na  pękanie wynikające ze zjawiska skurczu  
i pęcznienia drewna oraz utrzymującą integralność nawierzchni.

Transparentność na najwyższym poziomie
Transparentne powłoki Teknos są po prostu transparentne. Po wyschnięciu 
tworzą wysoce klarowną warstewkę pozbawioną efektu zbielenia, ładnie 
podkreślającą naturalny rysunek i kolorystykę drewna. 
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Powłoki Teknos praktycznie eliminują 
problem formowania mikropiany, czyli 
tworzenia się  pęcherzyków powie-
trza, które mogą pękać i w ten sposób 
umożliwiać łatwiejszy dostęp wilgoci.   

Powłoka Teknos

Powłoka standardowa



Twarda ale jednocześnie elastyczna powierzchnia od-
porna na pękanie 

Powłoka Teknos Powłoka TeknosPowłoka standardowa Powłoka standardowa

Powłoki Teknos schną dając w pełni transparentne wykoń-
czenie.

Wiele lat intensywnych badań i testów 
pozwoliło nam na uzyskanie powłok 
ochronnych o  naprawdę wysokiej ja-
kości. 
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By zatrzymać ten wygląd nowości 

Kluczem do długiego i bezproblemowego użytkowania stolarki jest opty-
malny system powłok ochronnych, dostosowanych do warunków użytko-
wania produktu. Nie mniej ważny jest dobór produktów dostosowanych  
w procesie produkcyjnym.  

Każda warstwa w systemach Teknos została specjalnie opracowana za-
równo pod kątem konkretnego przeznaczenia, jak i po to, by maksymali-
zować efekty przez współdziałanie w synergii z innymi składnikami syste-
mu. Produkty firmy Teknos do stolarki obejmują:

• Impregnaty do impregnacji próżniowej, środki konserwujące oraz 
 kombi-podkłady do konserwacji i gruntowania drewna
• Podkłady wypełniające pory drewna, stanowiące zakotwiczenie 
 dla warstw pośrednich lub warstw nawierzchniowych
• Specjalistyczne podkłady i warstwy pośrednie minimalizujące 
 i spowalniające odbarwienia  spowodowane garbnikami i ekstraktami  
• Wypełniacze V-fug i przekrojów poprzecznych drewna do ochrony 
 najbardziej newralgicznych  obszarów stolarki
• Warstwy pośrednie wypełniające strukturę porowatych gatunków 
 drewna, zapewniające bardziej równomierną powłokę nawierzchniową
• Elastyczne, mikroporowe powłoki nawierzchniowe zapewniające
 wysoce trwałą, elastyczną i estetyczną  powierzchnię.

8.

Trwałość

Udoskonalona technologia przeciwdzia-
ła formowaniu się pleśni na powierzchni.

Odporne na działanie światła pigmenty 
i ochrona przed promieniowaniem UV 
stanowią skuteczną zaporę dla promieni 
słonecznych.



Odpowiedni dla Państwa system powłok dobieramy w zależności  
od gatunku drewna, detali konstrukcyjnych i metod nakładania powłok.

Do twardych gatunków drewna, twardzieli, miękkich gatunków drewna, 
na podłoża zmodyfikowane lub kompozytowe oferujemy podkłady i war-
stwy pośrednie aplikowane natryskiem, polewaniem wielostrumieniowym, 
zanurzaniem, a także systemy przewidziane do aplikacji próżniowej i przy 
pomocy urządzeń do maszynowego nakładania powłok, powlekarek. Ofe-
rujemy również produkty uszczelniające eksponowane fugi-V i przekroje 
poprzeczne, aby w skuteczny sposób zapobiegać przenikaniu wilgoci,  
a tym samym przedłużać żywotność produktu. 

Zwiększona trwałość
W skład systemów powłok Teknos wchodzą produkty, które wzajemnie 
wzmacniają swoje funkcje: poszczególne warstwy wykorzystują techno-
logię spoiw kompatybilnych, tworzących mocne wiązania chemiczne bez 
względu na to czy klient wybiera jeden z naszych systemów standardowych 
czy życzy sobie wdrożenia indywidualnego rozwiązania. 

Ponadto każda warstwa zawiera środki grzybobójcze. W powłoce  
nawierzchniowej zapobiegają one formowaniu się pleśni, a jeśli powierzch-
nia ulegnie zadrapaniu lub uszkodzeniu środki grzybobójcze w warstwach 
głębszych pomagają w opanowaniu zaistniałego problemu. 

WARSTWA IMpREgNuJąCA

WARSTWA gRuNTuJąCA

WARSTWA pOŚREDNIA

WARSTWA NAWIERZChNIOWA

Silne wiązanie chemiczne między 
warstwami zapewnia kompleksowe 
zabezpieczenie od góry do dołu. 

Porada na temat aplikacji: Miejsca new-
ralgiczne o słabszej strukturze takie jak 
fugi-V i przekroje poprzeczne należy za-
wsze zabezpieczać przez polewanie lub 
zanurzanie.
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Niezależnie od tego czy stoją Państwo przed wyborem systemu powłok  
na drewniane czy drewniano-aluminiowe okna i drzwi, ogrody zimowe, 
balkony, deski elewacyjne czy meble ogrodowe…Teknos ma rozwiązanie. 

Nie zapominamy o produktach drewniano-aluminiowych
Powłoki Teknos są idealnym rozwiązaniem dla produktów drewniano-alu-
miniowych. Nasze receptury uwzględniają zwiększone potrzeby produ-
centów w zakresie twardości powłoki, w  połączeniu z ochroną przeciw 
siniźnie oraz pleśnieniu powierzchni. Równocześnie spoiwa wysokiej ja-
kości minimalizują żółknięcie i odbarwienia, co stanowi kluczową kwestię 
w przypadku stosowania białych lub transparentnych powłok na produk-
tach drewniano-aluminiowych.

Deski elewacyjne 
Teknos oferuje szeroki wybór produktów do aplikacji natryskiem, vacu-
matem czy urządzeniami do maszynowego oraz przelotowego nakłada-
nia powłok, niezbędnych w produkcji desek elewacyjnych gruntowanych  
i poddawanych ostatecznej obróbce. 

Meble ogrodowe i balkony 
Systemy powłok Teknos do mebli ogrodowych i balkonów mogą być 
aplikowane na rozmaite gatunki drewna, budując na nich film elastycznie  
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Wygoda

Elastyczność, wybór i efektywność



dopasowujący się do zjawiska skurczu i pęcznienia drewna oraz zapew-
niający odporność na negatywne działanie czynników pogodowych.

Systemy powłok Teknos spełniają wymogi normy EN 927 dotyczące trwa-
łości zewnętrznych powłok do drewna.

Ogrody zimowe  
Ogród zimowy nadaje domom charakteru i zwiększa ich wartość. Nasze 
warstwy nawierzchniowe, zarówno kryjące jak i transparentne są praktycz-
nie nieograniczone liczbą kolorów, dlatego nie tylko zapewniają ochronę, ale 
i pozwalają na idealne dopasowanie kolorystyczne do istniejących budowli  
i otoczenia.  
  
Ogromne doświadczenie 
Szerokie doświadczenie firmy Teknos w branży powłok przemysłowych 
umożliwiło nam zaoferowanie asortymentu farb proszkowych i mokrych 
do okładzin aluminiowych i metalowych, a także do PCV i materiałów kom-
pozytowych.

11.

Drewniane okna i drzwi
Niezależnie od gatunku drewna, koloru czy metody 
aplikacji system powłok Teknos buduje 
trwałą i atrakcyjną powierzchnię. 



Wygoda stosowania
Powłoki Teknos produkowane są z myślą o trwałości, jednakże zaprojekto-
wano je także z myślą o wygodzie. Wygoda rozpoczyna się wraz z możliwo-
ścią wyboru spośród szerokiego asortymentu podkładów specjalistycz-
nych opracowanych do produktów kompozytowych i gatunków drewna 
sprawiających problemy w obróbce np. dąb, mahoń, meranti, sapelli, 
iroko, produkty przetwarzane, drewno modyfikowane chemicznie, HDF  
i MDF. Bez względu na rodzaj drewna czy konstrukcji, zawsze znajdzie 
się podkład Teknos, który zapewni najlepsze rozwiązanie. 

Swoboda wyboru charakteryzuje również inne linie produktów firmy  
Teknos. Szeroka gama kolorowych transparentnych i kryjących powłok 
wykończeniowych, ułatwia w oczywisty sposób wykorzystywanie nowych 
trendów i dokładne dopasowanie produktu do potrzeb klienta. 

Zapomnij o problemach z produkcją 
Produkty Teknos czynią proces produkcji wygodniejszym - ich cechami 
charakterystycznymi są szybkie schnięcie, znakomita ściekalność i roz-
lewność. Zapominamy o  efekcie sklejania powierzchniowego. Kombi-
-podkłady i systemy grubopowłokowe minimalizują liczbę operacji pro-
dukcyjnych, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności 
i  szybkości procesu produkcyjnego, niezbędnych w obliczu wymogów 
niezwykle konkurencyjnego rynku.  

Powłoki matowe i transparentne mogą 
być zabarwiane przed dostawą na wy-
brane przez klienta kolory.  
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Szybkie i pewne dostawy
Wygoda odnosi się także do polityki firmy Teknos w zakresie gospodarki 
magazynowej i logistyki, które opracowano w celu osiągania maksymalnej 
satysfakcji przez klienta, dzięki minimalizacji czasu dostaw i zapewnieniu 
rzetelnych dostaw na terenie całej Europy.

Wygoda nie oznacza podążania ”na skróty”. Nasze zalecenia w zakresie 
powłok ochronnych w każdym przypadku opierają się na dogłębnej ana-
lizie potrzeb danego klienta i dlatego jesteśmy w stanie szybko zareago-
wać, gdy te potrzeby ulegają zmianom.

Powłoki Teknos są wolne od efektu 
sklejania powierzchniowego, co ułatwia  
i przyspiesza proces produkcyjny. 

14.
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Z nami nie zabłądzisz 

REACH, VOC, BPD… Zapewnienie zgodności z dzisiejszymi skompliko-
wanymi przepisami jest czasochłonne i skomplikowane. 

Czemu więc nie uczynić firmy Teknos swoim przewodnikiem? Nasze labo-
ratoria badawcze mogą się pochwalić posiadaniem jednych z najlepszych  
na świecie ekspertów w zakresie zewnętrznych powłok do drewna. Pomo-
gą Państwu zadbać o zgodność ze standardami obowiązującymi dzisiaj, 
jak również tymi, które zaczną obowiązywać w przyszłości. 

Posiadamy również jedną z najbardziej poważanych w Europie organizacji 
wsparcia technicznego i serwisu. Nasz personel składa się z pracowni-
ków doświadczonych w pracy z drewnem i jego ochroną, posiadających 
wiedzę na temat procesów suszenia, technik aplikacyjnych, przebiegu  
rozmaitych procesów produkcyjnych oraz innych parametrów wpływają-
cych na jakość produktów. Nasi pracownicy są zawsze gotowi do pomocy, 
bez względu na to, czy wybieracie Państwo nową powłokę, czy chcecie 
zmodyfikować istniejący proces. 

Centrum kompetencji technicznej
Nasze Centrum Kompetencji Technicznej jest jedną z najbardziej zaawan-
sowanych placówek badawczych w Europie. Można w nim symulować 
temperaturę, wilgotność i inne parametry, eksperymentować z zastoso-
waniem różnorodnych technik aplikacyjnych np. nakładania pędzlem, po-
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lewania wielostrumieniowego, powlekania płaskiego, natryskiwania. Tutaj 
możemy zorganizować szkolenie dla Państwa personelu produkcyjnego. 

Posiadamy także pełen asortyment maszyn do wykańczania stolarki we-
wnętrznej – łącznie z przygotowaniem do obróbki, aplikacją na mokro, prosz-
kową i UV, a także konwencjonalne i nowatorskie urządzenia do suszenia.

Wszystkie te elementy składają się na zaangażowanie firmy Teknos w pre-
cyzyjne dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb każde-
go klienta. 

Skorzystaj z porad ekspertów Teknos w zakresie: 
• Konserwacji i doboru drewna,
• Europejskich regulacji prawnych odnośnie produktów i norm 
 środowiskowych,
• Stosowania technik aplikacyjnych: impregnacja próżniowa, zanurzanie
 polewanie wielostrumieniowe, nakładanie pędzlem i vacuumatem, natrysk  
 ręczny, natrysk automatyczny, powlekanie pojedynczych elementów,
• Czasów suszenia,
• Kontroli temperatury i wilgotności,
• Sposobów unikania wad lakierniczych, 
• Kontroli lepkości, 
• Konstrukcji tuneli do suszenia.

Centrum Kompetencji Technicznej Teknos 
– jeden z najbardziej zaawansowanych 
w Europie ośrodków rozwojowych, ba-
dawczych i szkoleniowych 

Gdy personel badawczo-rozwojowy, 
produkcyjny i techniczny współpracuje 
pod jednym dachem, krótki czas ocze-
kiwania na reakcję jest gwarantowany.

17.



Teknos Group, firma założona ponad pół wieku temu, postrzegana jest 
jako wzorzec jakości w zakresie powłok do użytku zewnętrznego. 

Firma Teknos posiada odpowiednie zasoby, by utrzymać się na czele 
wśród producentów powłok i z konsekwencją realizować swoje zobowią-
zanie do poszanowania środowiska i zachowania etyki zawodowej. 

W Teknos staramy się być ulubionym dostawcą naszych Klientów poprzez 
koncentrację na:
• doskonałym systemie lokalnej sprzedaży i serwisu,
• rzetelnych produktach i dostawach,
• innowacyjnych i zawierających wartość dodaną technologiach, 
• wspieraniu wysiłków naszych Klientów przy rozbudowie ich rynków zbytu.

Jesteśmy dumni ze swojej historii
…i nieustannie się rozwijamy

18.

Serwis



Markę Teknos znajdziecie Państwo wszędzie tam, gdzie liczą się jakość, 
trwałość, wygoda i  serwis – na drewnianych i drewniano-aluminiowych 
drzwiach i oknach, na ogrodach zimowych, deskach elewacyjnych, me-
blach ogrodowych, balkonach i placach zabaw. 

Powłoki Teknos produkowane są w zakładach z certyfikatem ISO w Danii 
i Finlandii, a  następnie dystrybuowane przez oddziały Teknos oraz sieć 
dystrybutorów na terenie całej Europy.

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym przedstawicielem firmy Teknos  
w celu uzyskania dalszych informacji lub do odwiedzenia naszej strony 
internetowej.

19.
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Teknos jest jednym z wiodących dostawców powłok przemysło-
wych w Skandynawii i Europie Środkowej, a także posiada silną 
pozycję na rynku farb dekoracyjnych.  

Spółki Grupy znajdują się w Skandynawii, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Polsce, Słowenii i Chinach, a  w ok. dwudzie-
stu innych krajach europejskich działa dobrze zorganizowana sieć 
agentów i przedstawicieli.

Teknos zatrudnia ok. 1 200 osób. Teknos jest jednym z najwięk-
szych fińskich przedsiębiorstw rodzinnych. 

Group companies Network of dealers

Teknos Oy
Helsinki factory, Head office
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
FInland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Oy
Rajamäki factory
Perämatkuntie 12
P.O.Box 14
FI-05201 Rajamäki
FInland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos A/S
Industrivej 19
dK–6580 Vamdrup
denmaRK
Tel. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Teknos AB
Head office in Tranemo
limmaredsv. 2, P.O.Box 211
Se–514 24 Tranemo
Sweden
Tel. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos AB
Vedevåg factory in Vedevåg
Industrigatan 7
Se-711 72 Vedevåg
Sweden
Tel. +46 581 645 900
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH
edelzeller Strasse 62
d–36043 Fulda
GeRmany
Tel. +49 661 1080
info@teknos.de

Teknos Norge AS
Industriveien 28
nO–3430 Spikkestad
nORway
Tel. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Teknos (UK) Limited
Unit e1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
Oxfordshire OX7 4Bn
UK
Tel. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland Limited
Unit 1, Fortwilliam
Industrial estate
dargan Crescent
Belfast BT3 9JP
nORTHeRn IReland, UK
Tel. +44 2890 960670
sales.ni@teknos.co.uk

Teknos Scotland Limited
nettlehill Road
Houston Industrial estate
livingston eH54 5dl
UK
Tel. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Teknos OOO
Butyrskij Val, 68/70, bl.4, of.211
127055 moscow
RUSSIa
Tel. /Fax +7(495) 967 19 61
teknos.russia@teknos.com

Branch of Teknos OOO 
in St.Petersburg
Ul. novye Zavody, d.56, k.3
198517 Peterhof, maryino
RUSSIa

Teknos Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 59
Pl-03-885 warsaw
POland
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Teknos Oliva Sp. z o.o.
ul. Chwaszczynska 129-149
Pl-81-571 Gdynia
POland
Tel. +48 58 629 91 62
biuro.gdynia@teknos.pl 

Teknos d.o.o.
Cesta na Rupo 67 
4000 Kranj
SlOVenIa
Tel. +386 4 236 58 78
Fax +386 4 236 58 79
info@teknos.si

Teknos LLC
50 artema Str., Office 5B
04053 Kiev
UKRaIne
Tel. /Fax +38 044 359 0333
teknos.ukraine@teknos.com

Teknos OÜ
laki 3a
ee-10621 Tallinn
eSTOnIa
Tel. +372 656 3491
teknos@teknos.ee

SIA Teknos
Gredu street 4a
Riga
lV-1019
laTVIa
Tel. +371 6780 6430
teknos@teknos.lv

UAB Teknos
Savanoriu pr. 349
Kaunas
lT-51480
lITHUanIa
Tel. +370 6710 3108
teknos@teknos.lt

Teknos Coatings
(Shanghai) Co., Ltd
Rm 405a-407a
Silver Centre
no. 1388 north Shan Xi Road
Putuo district
Shanghai
CHIna 
Tel. +86 21 6149 8582
teknos.china@teknos.com

Teknos Coatings and 
Paints Private Limited
7 Udyog Bhavan, Sonawala Rd, 
Goregaon east
mumbai – 400063
maharashtra
IndIa
Tel. +91 22 26861106

Joint Venture Company
Manfield Teknos Chemical 
(Changzhou) Co. Ltd
Contacts via 
Teknos Coatings Shanghai office

Teknos Oy
Representative Office
Kiseljova Street 55, rom 12
220002 minsk
RePUBlIC OF BelaRUS
Tel. /Fax +375 17 237 4336
teknos.belarus@teknos.com

Teknos Group Oy
Teknos Group´s Parent Company
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
FInland
Tel. +358 9 506 091
Fax +358 9 5060 9229
sales@teknos.fi

 


