
112

b
a

za
.b

u
d

u
je

m
y
d

o
m

.p
l

2011

C
H

E
M

IA
 B

U
D

O
W

L
A

N
A

 /
 F

A
R

B
Y

  

FARBY KANADYJSKIE DO WNĘTRZ PARA PAINTS

Paleta kanadyjskich farb PARA PAINTS to ponad 

5000 kolorów. Stuletnia tradycja pozwoliła na stwo-

rzenie wysokiej jakości farb przyjaznych człowiekowi 

i środowisku. W ofercie dostępne są farby do wnętrz, 

farby zewnętrzne, tynki dekoracyjne, grunty i pod-

kłady oraz szeroka gama elementów dekoracyjnych. 

Co wyróżnia PARA PAINTS?

l Odporność na wielokrotne zmywanie, również 

przy użyciu detergentów 

l Własny system kolorowania Design Line IV 

zaprojektowany przez najlepszych architektów, pla-

styków i dekoratorów wnętrz z Ameryki Północnej

l Jedyna w Polsce sześciostopniowa skala poły-

sku: mat, półmat, eggshell (połysk skorupki jajka), 

perła, półpołysk i połysk

l Profesjonalne doradztwo techniczne i serwis 

w salonach PARA i DEKORIAN – sieć dystrybucji 

pozwala na profesjonalną obsługę oraz szybkie 

dotarcie do Klienta, istnieje również możliwość bez-

płatnego przedmiaru oraz wyceny

Farba ceramiczna PARA Elite Ceramic

Farba lateksowa do wnętrz. Dzięki ceramicznym 

mikrokuleczkom jej powierzchnia jest bardziej 

odporna na szorowanie, niż farby tradycyjnej. 

W rezultacie ściany absorbują mniejszą ilość kurzu, 

a powstałe zabrudzenia można skutecznie zmyć. 

Produkt ma także podwyższoną odporność na 

uderzenia. Świetnie sprawdzi się w pokojach dzie-

cięcych, a także korytarzach i holach, gdzie wytrzy-

małość farby jest nieustannie testowana. Ceramiczna 

linia PARA to doskonałe rozwiązanie przy wyborze 

ciemnego odcienia. Wydobywa głębie koloru i odbi-

ja światło. Elite Ceramic poddaje się zmywaniu, bez 

efektu „wyblakłych plam”.

Farba ekologiczna PARA Essence

Technologia farby opiera się na zerowej zawartości 

lotnych związków organicznych, szkodzących czło-

wiekowi i środowisku. Zmniejszona emisja zapachu 

sprawia, że produkt jest przyjazny osobom wrażli-

wym na czynniki alergiczne, dzieciom oraz niemow-

lakom. W pokojach można swobodnie przebywać 

i spać już w dniu ich malowania. Farby mają pod-

wyższone parametry UV, dzięki czemu kolor na długi 

czas zachowuje swoje właściwości. Linia Essence 

dostępna jest w palecie 3500 kolorów, w siedmiu 

stopniach połysku.

Farba PARA Platinium Plus 4200

Farba akrylowa do wnętrz. Idealna do malowania 

kuchni, łazienek i pomieszczeń narażonych na dzia-

łanie wody, pary oraz dużą wilgoć np. w łazience. 

Charakteryzuje się parametrami odpowiadającymi 

płytkom ceramicznym tj. wysoką odpornością na 

ścieranie oraz zmywanie detergentami. Platinium 

Plus 4200 zapewnia silne krycie – jedną warstwą 

można pomalować nawet ciemne kolory. Farba jest 

bezzapachowa i niekapiąca, tworzy tzw. oddychają-

ce powłoki. Dzięki zawartości środków antygrzybicz-

nych i pleśniobójczych eliminuje problemy związane 

z wykwitami na ścianach. Perłowy stopień połysku 

nadaje pomalowanym pomieszczeniom elegancki 

i estetyczny wygląd. 

Farby PARA PAINTS są dostępne w autoryzowa-

nych salonach farb PARA oraz salonach wnętrz 
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