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Firma FARBY KABE jest szwajcarskim produ-

centem wysokiej jakości materiałów budow-

lanych do dekoracyjnego, konserwacyjnego 

oraz renowacyjnego wykonywania elewacji, 

wnętrz i systemów ociepleń budynków. 

Produkty Firmy znajdują zastosowanie w wielu 

obiektach budowlanych, w tym: budownictwie 

mieszkaniowym, w obiektach użyteczności 

publicznej oraz przy renowacji zabytków. 

Oferowane materiały są produkowane na bazie 

starannie dobranych wysokiej jakości surow-

ców w oparciu o innowacyjną, szwajcarską 

technologię i sprawdzone receptury. 

SYSTEMY OCIEPLEŃ
W naszej ofercie znajduje się kilkanaście róż-

nych systemów ociepleń opartych zarówno 

na styropianie jak i na wełnie mineralnej. 

Stosowane są one do ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków w technologii złożo-

nego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrz-

nych budynków (z ang. ETICS). Wykonanie 

ocieplenia pozwala na zmniejszenie kosztów 

ogrzewania, redukcję istniejących mostków 

termicznych, wydłużenie żywotności elewacji 

i zwiększenie odporności na działanie czynni-

ków atmosferycznych. Wszystkie systemy ocie-

pleń KABE THERM przy odpowiednim doborze 

grubości warstwy izolacji cieplnej i właściwym 

wykonaniu zapewniają długotrwałą ochronę 

budynku przed niekorzystnymi warunkami 

zewnętrznymi.

TYNKI
Firma FARBY KABE oferuje szeroką gamę mas 

tynkarskich przeznaczonych do wykonywania 

cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 

elewacjach, w systemach ociepleń i we wnę-

trzach budynków. W jej ofercie są tynki akrylo-

NOWOCZESNE T YNKI, 
FARBY I SYSTEMY OCIEPLEŃ FARBY 

KABE
szwajcarska jakość.
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we (PERMURO) o wysokich walorach dekora-

cyjnych i dużej odporności na opady atmosfe-

ryczne, tynki krzemianowe i polikrzemianowe 

(CALSILIT T, NOVALIT T) o doskonałej przepusz-

czalności pary wodnej i niskiej nasiąkliwości 

powierzchniowej oraz samoczyszczące tynki 

silikonowe (ARMASIL T) o wyjątkowej odpor-

ności na zabrudzenia i działanie niekorzyst-

nych warunków atmosferycznych. Ponadto 

w asortymencie Firmy Farby KABE są również 

tynki mozaikowe (MARMURIT i MOZAIKER) 

o bardzo dekoracyjnej, wielobarwnej fakturze 

i wysokiej odporności na uszkodzenia mecha-

niczne i ścieranie. Wszystkie tynki są dostępne 

w różnych kolorach i fakturach, co umożliwia 

właściwe dobranie produktu do konkretnego 

zastosowania. Zastosowanie mas tynkarskich 

Farby KABE umożliwia wykonanie trwałej 

wyprawy zabezpieczającej przed działaniem 

niekorzystnych czynników zewnętrznych przy 

równoczesnej swobodzie w kształtowaniu 

wizerunku architektonicznego obiektu.

FARBY
Asortyment produktów Firmy Farby KABE 

obejmuje wysokiej jakości farby przeznaczone 

do malowania elewacji i wnętrz budynków. 

Ich użycie pozwala podkreślić indywidualny 

charakter każdego pomieszczenia oraz swo-

bodnie kształtować wizerunek architektonicz-

ny budynku. Zastosowanie farb marki Farby 

KABE daje możliwość wykonania estetycznej 

i trwałej powłoki malarskiej w szerokiej 

gamie kolorów (wg wzornika K, FARBwerk, 

NCS lub dostarczonego wzoru). Dzięki temu 

możemy harmonijnie dopasować kolorystykę 

naszego otoczenia do własnych wyobra-

żeń. Przygotowanie i barwienie wyrobów 

malarskich realizowane jest na indywidualne 

życzenie klienta w mieszalniach kolorów 

Farby KABE. Duża różnorodność produktów 

pozwala na optymalne dobranie produktu 

do danego zastosowania. Farby ze znakiem 

Farby KABE pozwalają na wykonanie trwałej 

powłoki o wysokiej odporności na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(opady atmosferyczne, zmiany temperatury, 

promieniowanie słoneczne), zabrudzenie, 

wietrzenie oraz porost glonów i grzybów. 

Produkty z tej grupy mogą być również stoso-

wane do mostkowania drobnych rys i spękań. 

Najlepszą wizytówką farb marki Farby KABE 

jest ich szerokie zastosowanie przy renowacji 

wielu obiektów zabytkowych. 

n   Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

tel. 32 204 64 60, faks 32 204 64 66, www.farbykabe.pl, e-mail: info@farbykabe.pl
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