ile to kosztuje – propozycja firmy

FARBY PARA

Farby PARA PAINTS

PARA PAINTS od ponad 100 lat z powodzeniem konkuruje na wyma-

Szczególnym zaintereso-

gajĆcym rynku póânocnoamerykaĕskim jako producent farb dekora-

waniem wğród klientów

cyjnych dla: klientów detalicznych, branīy hotelarskiej, deweloperów,

cieszĆ siċ farby do wnċtrz,

szkóâ i oğrodków sâuīby zdrowia – wszystkich tych, dla których waī-

które wyróīniajĆ siċ wyso-

ny jest komfort i elegancja.

kĆ jakoğciĆ.

Co nas wyróĝnia?

Farby PARA

Jakoğý. Powierzchnie pomalowane farbami Para moīemy wielokrot-

Elite Ceramic to najwyīszej jakoğci farba lateksowa do wnċtrz, z efek-

nie zmywaý, równieī przy uīyciu detergentów, co znacznie poprawia

tem skorupki jajka o delikatnym poâysku. Unikalna technologia mikro-

estetykċ pomalowanych obiektów oraz wydâuīa czas uīytkowania.

kuleczek âĆczy w sobie trwaâoğý cienkiej powâoki ceramicznej oraz

6 stopni poâysku. Jako jedyni w Polsce posiadamy szeğciostopnio-

doskonaâĆ przyczepnoğý i elastycznoğý 100% akrylowego lateksu.

wĆ skalċ poâysku: mat, póâmat, eggshell (poâysk skorupki jajka), per-

Jej wyjĆtkowa formuâa zawierajĆca ceramiczne mikrokuleczki zapew-

âa, póâ poâysk i poâysk.

nia najwyīszy poziom osiĆgniċý pod wzglċdem odpornoğci na plamy

Wâasny system kolorowania Design Line IV. System ten zostaâ zapro-

i zabrudzenia, siây krycia, przyczepnoğci, nanoszenia na nawierzchniċ,

jektowany dla firmy Para przez najlepszych architektów, plastyków i de-

zmywalnoğci i odpornoğci na plamy. Dziċki nowej farbie Para 4000 Ultra

koratorów wnċtrz. Stworzyli oni 3500 niepowtarzalnych kolorów, które

ğciany we wnċtrzu sĆ eleganckie, delikatne, przyjemne w dotyku a zara-

dodajĆ pomalowanym pomieszczeniom uroku i elegancji. Szczególnie

zem szalenie praktyczne i odporne na zmywanie i czyszczenie. Gâċboko

polecamy kolekcjċ kolorów ziemi i odcieni szaroğci, kolory przeszâoğci

matowy poâysk nada wytwornoğci i elegancji kaīdemu pomieszczeniu

oraz ulubione kolory kanadyjskich projektantów wnċtrz.

a moīliwoğý czċstego zmywania ğcian bez szkody dla wyglĆdu powâo-

Doradztwo techniczne i serwis. Gwarantujemy profesjonalnĆ ob-

ki sprawi, īe bċdziesz siċ nimi cieszyâ dâuīej.

sâugċ oraz serwis techniczny pomagajĆcy zastosowaý odpowied-

W swojej ofercie Para ma wysokiej jakoğci farby akrylowe, lateksowe,

ni produkt. Na Paĕstwa īyczenie wykonujemy przedmiar i wycenċ.

alkidowe, poliuretanowe do malowania tynków dekoracyjnych oraz

Stworzona w Polsce sieý dystrybucji pozwala natychmiast reagowaý

róīnego rodzaju materiaâów wykoĕczeniowych i wewnċtrzne tynki

na Paĕstwa potrzeby.

dekoracyjne, jak np. stiuk.

DziaâajĆc przez ostatnie 10 lat w Polsce zyskaliğmy rzeszċ zadowo-

Zapraszamy do naszych Salonów Firmowych oraz do odwiedzenia

lonych klientów. Kaīda osoba jest traktowana przez nas indywidu-

strony www.para.pl.

alnie, a przygotowana oferta speânia oczekiwania nawet najbardziej
wymagajĆcych klientów.

Ceny farby do pomalowania
Ăcian wewnÚtrznych
PRZEDSIĊBIORSTWO HANDLOWE
Orientacyjny koszt pomalowania ğcian domu TYBERIUSZ
(w trzech wariantach cenowych)
Farba Velvet 1804, póâmatowa
2490 zâ brutto
Farba ceramiczna ELITE 4094
3980 zâ brutto
Farba matowa 250 Economy
1099 zâ brutto
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