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FARBY

Co nas wyróżnia?
• Jakość
Gwarantujemy trwałość kolorów na
wiele lat, wysoką wydajność (12 m2
z 1 litra), nasze wyroby są zmywalne (detergentami) i odporne na
ścieranie.
• 6 stopni połysku
Oferujemy farby matowe, welwetowe (połysk jedwabiu), eggshell (połysk skorupki jajka), perłowe (połysk
perły), semi gloss (półpołysk) i połyskowe (o dużym stopniu połysku)
• Własny system kolorowania
Design Line III – w skład wchodzą
specjalne kolekcje kolorystyczne:
Whites – modne biele i pastele,
Heritage – kolory przeszłości,
Forecast – kolory przyszłości oraz
Natural&Greys – kolory ziemi i odcienie szarości.
System ten został zaprojektowany
dla firmy Para przez najlepszych architektów, plastyków i dekoratorów
wnętrz. Stworzyli oni 3500 niepowtarzalnych kolorów, dzięki którym
Para wyróżnia się na światowych
rynkach.

PARA PLATINIUM 4200
Farba akrylowa do wnętrz. Idealna do
malowania kuchni, łazienek i pomieszczeń narażonych na dużą wilgoć np.
pralnie. Ma bardzo ciekawy stopień
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połysku – perłowy, który nadaje pomalowanym pomieszczeniom elegancki
i estetyczny wygląd. Jednocześnie ten
stopień połysku pozwala na bardzo
łatwe utrzymanie w czystości powierzchni, w których została zastosowana.
Zabrudzenia typu tłuszcze, ługi, zacieki
można zmywać przy pomocy detergentów i innych środków czystości.

Plastik w płynie –
MELAMINA
Farba do mebli i elementów dekoracyjnych.
Melamina numer 4300 – emalia akrylowa lub Melamina numer 4500 – szczególnie polecana do mebli oraz elementów narażonych na uderzenia np.
ościeżnic drzwiowych, drzwi, listew
bez szkody dla wyglądu powłoki sprawi,
że będziesz się nimi cieszył dłużej.
Farba dostępna w 3500 kolorów.
W swojej ofercie Para ma wysokiej
jakości farby akrylowe, lateksowe,
alkidowe, poliuretanowe do malowania tynków dekoracyjnych oraz różnego rodzaju materiałów wykończeniowych i wewnętrzne tynki dekoracyjne,
jak: stiuk wenecki, terakota, trawertyn,
marmur klasyczny i glinka wenecka.

przypodłogowych i elementów dekoracyjnych. Farba ta ma doskonalą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży takich jak: laminat, drewno, metal,
tynki, płyty g-k i charakteryzuje się podwyższoną odpornością na uderzenia
i ścieranie. Wyróżnia się delikatnym
przypominającym laminat połyskiem.

Farba PARA 4000 –
definicja elegancji

2007

142

Czym dla skóry jedwab lub kaszmir tym
dla twojej ściany nowa farba Para 4000
Ultra. Eleganckie, delikatne, przyjemne
w dotyku a zarazem szalenie praktyczne
i odporne na zmywanie i czyszczenie –
takie mogą być teraz ściany w Twoim
wnętrzu.
Głęboko matowy połysk nada wytworności i elegancji twojemu pomieszczeniu
a możliwość częstego zmywania ścian
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