
Farby, tynki i systemy 
kreatywne effekt-design
Systemy kreatywne EFFEKT-DESIGN s

po czeniem farb gruntuj cych, akrylowej 

masy szpachlowej i specjalnych lazur do 

malowania cian.

Pozwalaj  uzyska  niskim kosztem bardzo 

ciekawe efekty wizualne.

Farby wewn trzne ceramiczne

Odporne na zmywanie nawet z dodatkiem 

detergentu.

Farby wewn trzne lateksowe

Zapewni  pi kn  trwa  i odporn  na cie-

ranie pow ok . Stosowane s  tam, gdzie

wymagana jest cienka pow oka np. ciany

pokryte tapet  z w ókna szklanego.

Farby wewn trzne akrylowe

Zapewni  ka dej elewacji niepowtarzal-

ny charakter ze wzgl du na mo liwo ci wy-

boru w ród 2000 kolorów. Nadaj  si  na 

wszystkie suche i czyste pod o a.

Farby fasadowe oraz wewn trzne

silikatowe i silikonowe

Pozwol  pomalowa wie e tynki mineralne 

i cementowo-wapienne, a poprzez swoje

w a ciwo ci zapewni  komfort 

mieszka com.

ciana w stylu prowansalskim

Materia y: Putzgrundierfarbe+Relief-

Wandspachtel+Wandlasur Classic

ciana w stylu ródziemnomorskim

Materia y: Putzgrundierfarbe+

Wischstrukturputz+Wandlasur Classic

ciana w stylu antycznym

Materia y: farba lateksowa Matweiss 

(Mattlatex)+Wandlasur Colori fino

D Ü F A - P O L S K A  prezentuje

Farby ceramiczne ciana w stylu prowansalskim

Farby akrylowe
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ADRES FIRMY:

ciana w stylu weneckim

Materia y: farba lateksowa Matweiss 

(Mattlatex)+szpachla marmurowa Stucco

fino+wosk

DÜFA oferuje równie  tynki nowej generacji: 

akrylowe, silikatowe, siloxanowe, silikonowe

z serii PROFI-Tec; lakiery i bejcolakiery akry-

lowe i alkaidowe do stosowania na drewno 

i metal; seri  wyrobów bezpo rednio na 

rdz  Correx; system docieple

budynków metod  lekk -mokr

PROFITHERM; farby i tynki silikatowe oraz 

silikonowe z serii PROFI-Tec.

Farby fasadowe oraz wewn trzne 

silikatowe i silikonowe

Farby lateksowe ciana w stylu ródziemnomorskim

ciana w stylu weneckim
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