
Эльф Декор

Витрата Фасовка
Роздрібна 

ціна в грн

5 кг 1150

15 кг
3200

1,5 кг 580

5 кг 1150

15 кг 3000

1,5 кг

5 кг 1350

15 кг
3500

5 кг 1400

15 кг 3600

5 кг 1250

15 кг 3300

5 кг 1150

15 кг
3000

5 кг
1150

15 кг 3000

5 кг
1350

15 кг
3700

12 кг 4850

1кг 375

5кг 1600

15кг 4300

1 кг
900

5 кг
3600

1 кг
900

5 кг
3600

1 кг
900

5 кг 3600

1 кг
750

5 кг
3100

1 кг 1100

5 кг 4500

1 кг 1100

5 кг 4500

1 кг 1450

5 кг 5750

1 кг 1450

5 кг 5750

1 кг 2100

2,5 кг 4900

ПРАЙС-ЛИСТ на декоративні покриття «ЭльфDecor»

Найменування

Вапняни матеріали

ART STONE —  декоративне покриття для внутрішніх робіт на основі високоякісного 

гашеного вапна 12-місячної витримки і різних мінеральних наповнювачів. Дане покриття 

дозволяє домогтися імітації натурального каменю та скелястих порід. 

2,0-4,0 кг/м3

ART STONE Paste (Nero Portoro, Rosso Verona, Sea Shell) —  пастоподібна суміш з 

натуральними наповнювачами, які посилюють ефект природності. Ці пасти призначені 

для створення унікальних художніх покриттів і застосовуються в складній авторській 

техніці. 

GROTTO - декоративне покриття на основі натурального вапна. Цей матеріал має високу 

паропроникність та протигрибкові властивості.
1-1,5 к/м3

MARMORINO STYLE –  це натуральне вапняне декоративне покриття, створене на 

основі сучасних технологій та секретів італійських майстрів. Властивості цього 

унікального декоративного матеріалу дозволяють повторити структуру натурального 

мармуру. 

0,6 кг/м.кв.

MARMORINO STYLE SATINATO –  матове декоративне покриття MARMORINO 

STYLE. Імітація матового натурального каменю створить ефект античності, додасть 

шляхетності і підкреслить вишуканість.

1,6 кг/м.кв

TOSCANA White —  це натуральний вапняний декоративний матеріал для внутрішніх та 

зовнішніх робіт. Додатковий ефект надає натуральна слюда, що входить до складу 

матеріалу.

0,8—1 кг/м3

TRAVERTINO STYLE BEIGE - це натуральне вапняне покриття, що застосовується для 

внутрішніх і зовнішніх робіт. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне покриття, а 

застосування кольорових восків створює додатковий ефект (бежева база)

1,8-2,2 к/м3

TRAVERTINO STYLE WHITE– це натуральне вапняне покриття, що застосовується для 

внутрішніх і зовнішніх робіт. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне покриття, а 

застосування кольорових восків створює додатковий ефект (біла база)

1,8-2,2 к/м3

TRAVERTINO STYLE Nero, Wenge – це натуральне вапняне покриття, що застосовується 

для внутрішніх і зовнішніх робіт. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне 

покриття, а застосування кольорових восків створює додатковий ефект (база чорна та 

коричнева)

1,8-2,2 к/м2

TRAVERTINO VENEZIANO - декоративне покриття для внутрішніх і зовнішніх робіт. 

Випускається у вигляді сухої суміші, яку перед нанесенням необхідно розбавити водою.

VENEZIANO STYLE- це венеціанська штукатурка на основі високоякісного 

витриманого вапна, найдрібнішої мармурової пудри і інших натуральних 

компонентів. 

500-700 гр/м2

Перламутрові матеріали

Fenituro Castello 5-6 м
2
/кг

FEERIE White Silver — перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. 

Поєднання іскристої бази та круглих скляних кристалів. До складу також входять 

блискучі перламутрові частинки, які створюють ефект мерехтіння. Срібна база

5-6 м
2
/кг

FEERIE White  Gold— перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. 

Поєднання іскристої бази та круглих скляних кристалів. До складу також входять 

блискучі перламутрові частинки, які створюють ефект мерехтіння  Золота база

5-6 м
2
/кг

FEERIE  Transparent — перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. 

Поєднання іскристої бази та круглих скляних кристалів. До складу також входять 

блискучі перламутрові частинки, які створюють ефект мерехтіння. Безбарвна база

5-6 м
2
/кг

ILLUSION Silver– гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим відливом і 

частинками золотистих і сріблястих гранул. Срібна база
6 м

2
/кг

ILLUSION WHITE GOLD – гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим 

відливом і частинками золотистих і сріблястих гранул. База біле золото
6 м

2
/кг

ILLUSION WHITE – гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим відливом і 

частинками золотистих і сріблястих гранул. Біла база
6 м

2
/кг

ILLUSION GOLD – гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим відливом і 

частинками золотистих і сріблястих гранул. Золота база
6 м

2
/кг

ILLUSION Fantasy – гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим відливом і 

частинками золотистих і сріблястих гранул. Випускається в кольорах: RED, GREEN, 

BLUE, GRAPHITE

6 м
2
/кг
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Эльф Декор

1 кг 3200

2,5 кг 7800

1 кг 1200

5 кг 4750

1 кг 2900

2,5 кг 6000

1 кг 1050

5 кг 4400

1 кг 1200

5 кг 4800

1 кг 950

5 кг 3800

10 кг 6850

1 кг 800

5 кг 3250

1 кг 1000

5 кг 3900

1 кг 1450

5 кг 5850

1кг 1050

5кг 4400

1кг 1050

5кг 4400

1кг
2050

5кг
8600

1кг 1400

5кг 5500

1кг 1200

5кг 4750

5-6 м
2
/кг 2,5 л

4800

0,75 мл

365

250 мл
550

5 кг 1750

15 кг 4750

5 кг 2000

15 кг 5500

5 кг 1750

15 кг 4750

5 кг 1800

15 кг 4950

5 кг 2350

15 кг 6400

5 кг 850

15 кг 2150

5 кг 850

15 кг 2150

1кг 370

5кг 1350

15кг 3500

5 кг 2350

15 кг 6400

5 кг 850

15 кг
2150

1,5-2 кг/м2 15 кг
2950

0,8-1,5 кг/м2 125g+125g

700

ILLUSION Aluminium – гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим відливом 

і частинками золотистих і сріблястих гранул. 
6 м

2
/кг

ILLUSION CRYSTALL–  ультра-іскристе та ультра-трендове перламутрове декоративне 

покриття.
6 м

2
/кг

ILLUSION CRYSTALL Matt– з матове ультра-іскристе та ультра-трендове перламутрове 

декоративне покриття.
6 м2/кг

MIRAGE Silver— Декоративне покриття для внутрішніх робіт. Неповторна, схожа на 

оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим ефектом. Срібна 

база

5 м
2
/кг

MIRAGE Gold –  Декоративне покриття для внутрішніх робіт. Неповторна, схожа на 

оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим ефектом. Золота 

база

5 м2/кг

MIRAGE Intense— Декоративне покриття для внутрішніх робіт. Неповторна, схожа на 

оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим ефектом з 

додаванням дрібних скляних сфер.

5 м
2
/кг

Sahara Silver–  перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. 

Поєднання кварцових частинок і перламутрової бази. Цей матеріал дуже простий в 

нанесенні. Срібна база

5 м2
/кг

Sahara Gold – перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Поєднання 

кварцових частинок і перламутрової бази.  Золотая база
5 м

2
/кг

Sahara Premium – перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Срібна 

база
5 м

2
/кг

Persia Pearl— Декоративне покриття для внутрішніх інтер'єрів. Поєднання дрібних 

частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, благородний 

вид. Перламутрова база.

4-6 м
2
/кг

Persia Light Pearl— Декоративне покриття для внутрішніх інтер'єрів. Поєднання дрібних 

частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, благородний 

вид. Перламутрова база.

4-6 м
2
/кг

Persia Light Matt— Матове декоративне покриття для внутрішніх інтер'єрів. Поєднання 

дрібних частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, 

благородний вид. 

4-6 м
2
/кг

Persia Gold—Декоративне покриття для внутрішніх інтер'єрів. Поєднання дрібних 

частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, благородний 

вид. Золота база.

4-6 м
2
/кг

Persia White— Декоративне покриття для внутрішніх інтер'єрів. Поєднання дрібних 

частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, благородний 

вид. Біла база.

4-6 м
2
/кг

TESORO —  декоративне покриття для внутрішніх робіт.  Колірна гамма покриття 

визначається вибором барвника TESORO TONER в комбінації з металізованими 

пігментами TESORO GOLD і TESORO SILVER, які просто додаються до бази TESORO.  

TESORO TONER - універсальний барвник-концентрат на основі натуральних 

залізоокисних пігментів. Цей барвник спеціально розроблений для декоративних 

покриттів на основі вапна, але також підходить для тонування всіх типів декоративних 

штукатурок і фарб.

Пигменти TESORO GOLD, SILVER

Акрилові матеріали

CASTELLO BEIGE декоративне покриття, розроблене спеціально для зовнішніх і внутрішніх 

робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний мелений травертин різних 

фракцій.

1,8-2,5 к/м2

CASTELLO BEIGE Silicon сіліконове декоративне покриття, розроблене спеціально для 

зовнішніх і внутрішніх робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний 

мелений травертин різних фракцій.

2,2 к/м2

CASTELLO White декоративне покриття, розроблене спеціально для зовнішніх і внутрішніх 

робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний мелений травертин різних 

фракцій з більш дрібною фракцією наповнювача

1,0-1,5 к/м2

CASTELLO Fine декоративне покриття, розроблене спеціально для зовнішніх і внутрішніх 

робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний мелений травертин різних 

фракцій з більш дрібною фракцією наповнювача

1,0-1,5 к/м2

CASTELLO Fine Silikon декоративне покриття, розроблене спеціально для зовнішніх і 

внутрішніх робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний мелений 

травертин різних фракцій з більш дрібною фракцією наповнювача

2,2 к/м2

COUNTRY – Декоративне покриття для шанувальників провінційного стилю. 1-2 кг/м
2

ITAKA – декоративне покриття для внутрішніх робіт,   ідеально підходить як для 

домашнього інтер'єру, так і для комерційних приміщень: офісів, ресторанів, магазинів. 
1-2 кг/м

2

Murano - це венеціанська штукатурка, створена з використанням натуральних 

мінеральних наповнювачів та акрилових складових. 
350-500 гр/м2

PALAZZO — це декоративне покриття, спеціально розроблене для фасадів. Завдяки 

синтетичним наповнювачам і армуючим волокнам  покриття володіє прекрасними 

характеристиками міцності

1,2-1,7кг/м2 15кг 2700

URBANIA — декоративне покриття  ідеально впишеться в інтер'єр в стилі luxury industria.  

Випускається URBANIA в базі RUST
1-2 м2/кг

CANYON – Декоративне покриття  з ефектом природного вапняку. Завдяки дрібним 

кварцовим камінцями та піщинкам, які містяться в матеріалі, на стінах утворюються 

щілини різної глибини, які на завершальному етапі підкреслюються кольором. 

1-2 кг/м2

COLISEUM – Декоративне покриття  спеціально розроблено для фасадів. Завдяки вмісту 

армуючих волокон має чудові характеристики міцності.

 Alchimia (компонент A+B (А — эпоксідна смола, В — отвердитель)  - це декоративне 

покриття, для різних поверхонь створене на основі спеціальних металевих порошків, 

двухкомпонентной епоксидної смоли і спеціальних реологічних добавок для забезпечення 

відмінної оброблюваності.
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0,8-1,5 кг/м2 1 кг

4950

0,8-1,5 кг/м2 1 кг

7150

0,8-1,5 кг/м2 1 кг

1600

20-50 г/м2
200g

850

20-40 г/м
2 200g 245

0,4 кг 600

1 кг 1250

5 кг 5600

0,4 кг 650

1 кг 1600

5 кг 6600

0,4 кг 2500

1 кг 6200

0,4 кг 1850

1 кг 4650

0,4 кг 1850

1 кг 4650

100 гр /м2 0,5 л 500

1 л 500

3 л 1400

5 л 2250

1 л 450

3 л 1200

5 л 1750

1 л 750

5 л
3200

10-12 м2/л 1л 2200

1 л 650

5 л 2850

2,5л 1200

10л 4250

1 л 600

3 л 1650

10 л 5050

10-12 м2/л 1 л
650

1л 1700

3л 4300

26 м
2
/уп 300 гр.

1850

26м с / уп 450 гр.

1300

8-10 м
2
/л 1 л

950

8-10 м2/л 1 л

900

150мл
250

1 л 1200

1 л 2450

150мл 450

1 л
900

3 л
2650

Alchimia (компонент С) — це декоративне покриття, для різних поверхонь, створене на 

основі спеціальних металевих порошків і двокомпонентної епоксидної смоли, 

наповнювачів і спеціальних добавок, які забезпечують відмінний зовнішній вигляд після 

обробки.  (золото, латунь, мідь, бронза)

Alchimia (компонент С) — це декоративне покриття, для різних поверхонь, створене на 

основі спеціальних металевих порошків і двокомпонентної епоксидної смоли, 

наповнювачів і спеціальних добавок, які забезпечують відмінний зовнішній вигляд після 

обробки.  ( олово)

Alchimia (компонент С) —це декоративне покриття, для різних поверхонь, створене на основі 

спеціальних металевих порошків і двокомпонентної епоксидної смоли, наповнювачів і спеціальних 

добавок, які забезпечують відмінний зовнішній вигляд після обробки.   (сталь)

Alchimia mirror glaze- полірувальна паста для декоративного покриття ALCHIMIA

Alchimia Polish — захисна поліроль для декоративного покриття ALCHIMIA

CORROSIA —мультикомпоненте покриття для внутрішніх робіт дає можливість 

створювати ефект натуральної іржі або мідної патіни. Металеві частки, що входять до 

складу, в комбінації зі спеціальним активатором дозволяють регулювати швидкість та 

інтенсивність реакції окислення металу. База RUST

2,0-2,5 м2/кг

CORROSIA —мультикомпоненте покриття для внутрішніх робіт дає можливість 

створювати ефект натуральної іржі або мідної патіни. Металеві частки, що входять до 

складу, в комбінації зі спеціальним активатором дозволяють регулювати швидкість та 

інтенсивність реакції окислення металу База PATINA

2,0-2,5 м2/кг

CORROSIA — мультикомпоненте покриття для внутрішніх робіт дає можливість 

створювати ефект в залежності від вибраної бази. Stannum (олово)
2,0-2,5 м2/кг

CORROSIA — мультикомпоненте покриття для внутрішніх робіт дає можливість 

створювати ефект в залежності від вибраної бази. Latten (латунь)
2,0-2,5 м2/кг

CORROSIA — мультикомпоненте покриття для внутрішніх робіт дає можливість 

створювати ефект в залежності від вибраної бази. Bronze (бронза)
2,0-2,5 м2/кг

CORROSIA ACTIVATOR  - засіб для окислення декоративного покриття CORROSIA

Кварцові грунти

Кварц-грунт QUARTZ PRIMER — кварцевий грунт внутрішніх і зовнішніх робіт перед 

нанесенням декоративних фарб і штукатурок в якості грунтовального шару для 

поліпшення адгезії. 

6-8 м2/л

Кварц-грунт QUARTZ PRIMER  NERO — кварцевий грунт із додаванням силан-

силоксанового гідрофобізатора. Наноситься на гіпсокартонні та фібро-цементні плити, 

бетон, цеглу, цементні і вапняно-цементні штукатурки, а також зашпакльовані поверхні. 

QUARTZ PRIMER NERO можна використовувати як самостійне покриття.

6-8 м2/л

Грунт-фарба DECOR  PRIMER —  застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт, 

призначений для підготовки основи під тонкошарові декоративні штукатурки і фарби
10-14 м2/л

Фінішні покриття

Finitura Castello — фінішне захисно-декоративне кремоподібне покриття для зовнішніх і 

внутрішніх робіт на основі спеціальних силанових полімерів з додаванням допоміжних 

субстанцій

Velaturo Vintage   -Фінішне захисно-декоративне покриття для зовнішніх і внутрішніх 

робіт, на основі акрил-силоксанових полімерів з додаванням допоміжних субстанцій
8-12 м2/л

PAPYRUS клей – клей-фарба для покриття PAPYRUS 4 м2
/л

Decor-Wax – декоративний спеціальний віск для обробки декоративних покриттів 

всередині приміщень. Кольорується універсальними барвниками
10-12 м2/л

Decor-Wax White – віск з додаванням натурального білого пігменту. Використовується для 

надання декоративним покриттям додаткового ефекту

Воск Decor-Wax TOSCANA матовий декоративний віск, призначений для отримання 

різноманітних ефектів, які використовують в інтер'єрах.
10-12 м2/л

Decor-Wax MURANO - віск для обробки декоративних покриттів всередині приміщень. 

Являє собою суміш спеціальних синтетичних восків з додаванням допоміжних 

облагороджуючих субстанцій.

Decor Wax Murano AQUA — Захисно-декоративний віск для гладких і дрібноструктурних 

внутрішніх поверхонь. Спеціально розроблений для фінішної обробки «венеціанських» 

Штукатурок.

Special Wax – Спеціальний металізований віск для обробки декоративних покриттів 

всередині приміщень. (Кольори, що випускають: золото, срібло, мідь, бронза, перламутр)

AZURE – Спеціальний металізований лак для декоративних покриттів, застосовується 

всередині приміщень Кольори, що випускають: розовий, золотий, блакитний, зелений, 

фіолетовий

MetalPaint  royal gold, ice white  — універсальна металізована водорозчинна фарба. 

Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт як захисна і декоративна лакова 

фарба з високим рівнем укриваності

6-8 м
2
/л

MetalPaint  Aluminium — універсальна металізована водорозчинна фарба. 

Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт як захисна і декоративна лакова 

фарба з високим рівнем укриваності

6-8 м2/л

Лак декоративный VARNISH DECOR (GOLD/ SILVER) застосовується для створення 

декоративного ефекту на фасадах і внутрішніх поверхнях з дерева, цегли, цементно-

вапняних і гіпсових поверхонь.  Рекомендується для фінішної обробки декоративних 

штукатурок і фарб.

10-12 м2/л
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1 л
1430

3 л
3700

0,5-1,5% 100 гр
300

0,5-5% 100 гр
350

0,5-5% 50 гр
300

30 гр
300

50 гр
550

20 мл
190

200 мл 1350

0,02л 190

0,075л
450

Компонент Витрата Фасовка
Роздрібна ціна  

грн

Розд ціна за 

комплект 

А 15 кг 5150

В 0,5 кг 1900

А 15 кг 5100

В 0,5 кг 1900

А 2,5 л 2700

В 0,5 кг 1900

А 2,5 л 1850

В 0,5 кг 1900

Лак защитный VARNISH PROTECT матовий акриловий однокомпонентний лак на 

водній основі. Утворює фінішне прозоре, зносостійке покриття на різних поверхнях. 

Призначений для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для захисту поверхонь 

товстошарових декоративних штукатурок

10-15 м2/л

Допоміжні матеріали

Granules — Натуральні кольорові гранули з мармуру для додавання до декоративних 

покритів. Кольора: Terracotta, Green, Graphite.

Stars — метализированные блестки для добавления в лаки, воски, лазури. Кольора: Gold, 

Silver
Powder - Металізована пудра-додаток до лаків, восків, лазурі та інших декоративних 

матеріалів. Кольора: Gold, Silver

DECOR CHIPS  - Натуральні мінеральні чіпси для додавання в декоративні штукатурки, 

воски, лазурі та інші матеріали. Кольори: DARK GOLD
Натуральная слюда Decor Flakes - Натуральна слюда для додавання до декоративних 

штукатурок, восків, блакиті та інших матеріалів. Кольори: GOLD, SILVER, BRONZE, 

BLACK
Барвники

DECOTONER- Барвник який використовується для додання необхідного колірного 

відтінку різного типу фарб, лаків, лазури, декоративної штукатурки і покриття, а також 

інших матеріалів. Придатний для внутрішніх і зовнішніх робіт

Барвники TOSCANA TONER №501 (бетон), №502 (сірий мох), №503 (кварцевий), №504 

(морський зелений), №505 (сутінкове небо), №506 (чорний шоколад), №507 (червона 

глина)

Кварцові підлоги

Найменування товару

FLOR BASE- Декоративна штукатурка для підлоги 

(компонент А)— двухкомпонентне цементне покриття для 

корегування поверхонь. Для завершення покривається FLOR 

FINISH

1 кг / м2 (1 шар) 

рекомендовано 2 шара
7050

HARDENER -(H1-gloss)  - Затверджувач (компонент В) -

смола для змішування с FLOR BASE 

FLOR FINISH Декоративна штукатурка для стін та підлоги  

(компонент А) — двухкомпонентне цементне покриття для 

декор обробки. Покривається лаком 1 кг / м2 (1 шар) 7000

HARDENER -(H1-gloss)  -Затверджувач (компонент В) -

смола для змішування с FLOR FINISH (компонент А) 

VARNISH PROTECT 2K Matt (Матовий) — 

двухкомпонентний поліуретановий лак на водній основі. 

Идеальний для захисту кварцових підлог. Використовується 

з затверджувачем
0,16кг/м2 (2 шара) 4600

HARDENER (H2 — Matt ) Затверджувач для лака 

(компонент В)

VARNISH PROTECT 2K Gloss (Глянсовий) — 

двухкомпонентний поліуретановий лак на водній основі. 

Идеален для захисту кварцової підлоги. Використовується з 

затверджувачем.
0,16кг/м2 (2 шара) 2750

HARDENER (H1 — Gloss ) Затверджувач для лака 

(компонент В)
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