WYMAGAJ¥CYCH

FARBY PARA
rzenia i œcieranie. Wyró¿nia siê delikatnym przypominaj¹cym laminat po³yskiem.

PARA LATEX MAT 900

DLA

Najwy¿szej jakoœci farba akrylowa,
matowa do malowania œcian i sufitów.
Mo¿na zmywaæ i szorowaæ pomalowan¹ powierzchniê. Dostêpna
w 3500 kolorów.

FARBY

Co nas wyró¿nia?
• Jakoœæ
Gwarantujemy trwa³oœæ kolorów na
wiele lat, wysok¹ wydajnoœæ (12m2
z 1 litra), nasze wyroby s¹ zmywalne
(detergentami) i odporne na œcieranie.
• 6 stopni po³ysku
Posiadamy farby matowe, welwetowe
(po³ysk jedwabiu), eggshell (po³ysk
skorupki jajka), per³owe (po³ysk
per³y), semi gloss (pó³po³ysk) i po³yskowe (o du¿ym stopniu po³ysku)
• W³asny system kolorowania Design
Line III
System ten zosta³ zaprojektowany dla
firmy Para przez najlepszych architektów, plastyków i dekoratorów wnêtrz.
Stworzyli oni 3500 niepowtarzalnych
kolorów, dziêki którym Para wyró¿nia
siê na œwiatowych rynkach.

PARA PLATINIUM 4200

Farba do mebli i elementów dekoracyjnych.
Melamina numer 4300 – emalia akrylowa lub Melamina numer 4500 – szczególnie polecana do mebli oraz elementów nara¿onych na uderzenia np.
oœcie¿nic drzwiowych, drzwi, listew
przypod³ogowych i elementów dekoracyjnych. Farba ta ma doskonal¹ przyczepnoœæ do wszelkiego rodzaju pod³o¿y takich jak: laminat, drewno,
metal, tynki, p³yty g-k i charakteryzuje
siê podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na ude-

Farba akrylowa do pomieszczeñ
wewnêtrznych. Idealna do malowania
kuchni, ³azienek i pomieszczeñ nara¿onych na du¿¹ wilgoæ np. pralnie.
Posiada bardzo ciekawy stopieñ po³ysku – per³owy, który nadaje pomalowanym pomieszczeniom elegancki
i estetyczny wygl¹d. Jednoczeœnie ten
stopieñ po³ysku pozwala na bardzo
³atwe utrzymanie w czystoœci
powierzchni, w których zosta³a zastosowana. Zabrudzenia typu t³uszcze,
³ugi, zacieki mo¿na zmywaæ przy pomocy detergentów i innych œrodków
czystoœci.

INFORMACJE
DODATKOWE
W swojej ofercie Para ma wysokiej
jakoœci farby akrylowe, lateksowe,
alkidowe, poliuretanowe do malowania tynków dekoracyjnych oraz ró¿nego rodzaju materia³ów wykoñczeniowych i wewnêtrzne tynki dekoracyjne jak: stiuk wenecki, terakota,
trawertyn, marmur klasyczny i glinka
wenecka.
A D R E S F I R M Y:

PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE
„MAM” Sp. z o.o.
Zgórsko 91A
26-052 Sitkówka k/Kielc
tel./faks (41) 346 53 05
e-mail: mam@mam.com.pl
Adresy dystrybutorów na stronie
www.para.pl
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Plastik w p³ynie –
MELAMINA

