Artykuï promocyjny

Farby PARA PAINTS

PARA PAINTS od ponad 100 lat z powodzeniem konkuruje na wymagajÈcym rynku póïnocnoamerykañskim jako producent farb dekoracyjnych dla: klientów detalicznych, branĝy hotelarskiej, deweloperów, szkóï
i oĂrodków sïuĝby zdrowia – wszystkich tych, dla których waĝny jest
komfort i elegancja.
pod wzglÚdem odpornoĂci na plamy i zabrudzenia, siïy krycia, przyczepnoĂci, nanoszenia na nawierzchniÚ, zmywalnoĂci i odpornoĂci na plamy.
DziÚki nowej farbie Para 4000 Ultra Ăciany we
wnÚtrzu sÈ eleganckie, delikatne, przyjemne
w dotyku a zarazem szalenie praktyczne i odporne na zmywanie i czyszczenie. GïÚboko matowy
poïysk nada wytwornoĂci i elegancji kaĝdemu
pomieszczeniu a moĝliwoĂÊ czÚstego zmywania
Ăcian bez szkody dla wyglÈdu powïoki sprawi,
ĝe bÚdziesz siÚ nimi cieszyï dïuĝej.
W swojej ofercie Para ma wysokiej jakoĂci farby
akrylowe, lateksowe, alkidowe, poliuretanowe do
malowania tynków dekoracyjnych oraz róĝnego rodzaju materiaïów wykoñczeniowych i wewnÚtrzne tynki dekoracyjne, jak np. stiuk.
Zapraszamy do naszych Salonów Firmowych
oraz do odwiedzenia strony www.para.pl.

Co nas wyróĝnia?
JakoĂÊ
Powierzchnie pomalowane farbami Para moĝemy wielokrotnie zmywaÊ, równieĝ przy uĝyciu detergentów, co znacznie poprawia estetykÚ pomalowanych obiektów oraz wydïuĝa czas
uĝytkowania.
6 stopni poïysku
Jako jedyni w Polsce posiadamy szeĂciostopniowÈ skalÚ poïysku: mat, póïmat, eggshell (poïysk
skorupki jajka), perïa, póï poïysk i poïysk.
Wïasny system kolorowania Design Line IV
System ten zostaï zaprojektowany dla firmy Para
przez najlepszych architektów, plastyków i dekoratorów wnÚtrz. Stworzyli oni 3500 niepowtarzalnych kolorów, które dodajÈ pomalowanym
pomieszczeniom uroku i elegancji. Szczególnie
polecamy kolekcjÚ kolorów ziemi i odcieni szaroĂci, kolory przeszïoĂci oraz ulubione kolory kanadyjskich projektantów wnÚtrz.
Doradztwo techniczne i serwis
Gwarantujemy profesjonalnÈ obsïugÚ oraz serwis techniczny pomagajÈcy zastosowaÊ odpowiedni produkt. Na Pañstwa ĝyczenie wykonu-
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jemy przedmiar i wycenÚ. Stworzona w Polsce
sieÊ dystrybucji pozwala natychmiast reagowaÊ
na Pañstwa potrzeby.
DziaïajÈc przez ostatnie 10 lat w Polsce zyskaliĂmy rzeszÚ zadowolonych klientów. Kaĝda osoba
jest traktowana przez nas indywidualnie, a przygotowana oferta speïnia oczekiwania nawet najbardziej wymagajÈcych klientów.
Szczególnym zainteresowaniem wĂród klientów
cieszÈ siÚ farby do wnÚtrz, które wyróĝniajÈ siÚ
wysokÈ jakoĂciÈ.
Elite Ceramic to najwyĝszej jakoĂci farba lateksowa do wnÚtrz, z efektem skorupki jajka o delikatnym poïysku. Unikalna technologia mikrokuleczek ïÈczy w sobie trwaïoĂÊ cienkiej powïoki
ceramicznej oraz doskonaïÈ przyczepnoĂÊ i elastycznoĂÊ 100% akrylowego lateksu. Jej wyjÈtkowa formuïa zawierajÈca ceramiczne mikrokuleczki zapewnia najwyĝszy poziom osiÈgniÚÊ
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