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Farba piaskowa

Jest dekoracyjn¹ pow³ok¹ teksturaln¹, dziê-

ki której na malowanej powierzchni mo¿na

uzyskaæ charakterystyczn¹ szorstk¹ struktu-

rê piaskowca. Przeznaczona do dekoracji

œcian i sufitów, nadaje wnêtrzu niepowta-

rzalny klimat, poprzez mo¿liwoœæ wyboru

jednego z oœmiu kolorów oraz niezliczonej

mo¿liwoœci kombinacji przecierania piasku

na œcianie, pocz¹wszy od równoleg³ych linii

u³o¿onych pod k¹tem 45 stopni w stosunku

do pionu œciany, a¿ po fantazyjne esy flore-

sy. Wydajnoœæ produktu szacuje siê na

25 m2 z opakowania 5 litrowego.

Stary Tynk

Cienkowarstwowa pow³oka strukturalna,

imituj¹ca antyczne tynki, delikatna i cie-

p³a w dotyku. Efekt koñcowy uzyskuje

siê przez zabarwienie powierzchni wy-

schniêtego Starego Tynku, za pomoc¹

ró¿nokolorowych Wosków, lub Lakierów

Per³owych. Stary Tynk pozostawia projek-

tantowi i wykonawcy nieskoñczenie wiele

mo¿liwoœci u³o¿enia struktury oraz spo-

sobu zabarwienia woskiem lub lakierem

per³owym. Wosk sprzedawany jest

w 9 podstawowych kolorach oraz jako

bezbarwna baza przeznaczona do bar-

wienia kolorantami do farb emulsyjnych.

Wydajnoœæ Starego Tynku to oko³o 15 m2

z opakowania 10 kg. Z za³o¿enia 1 opa-

kowanie Wosku koloryzuj¹cego wystar-

cza na 1 opakowanie Starego Tynku.    

Stiuk Wenecki

Jest najwy¿szej jakoœci ekskluzywn¹ de-

koracj¹ wnêtrz. Znan¹ ju¿ w pa³acach

staro¿ytnego Rzymu. Uzyskany efekt do

z³udzenia przypomina marmur – tak po-

przez w³aœciwy marmurowi  po³ysk, jak

i specyficzne dla marmuru ¿y³kowania

oraz trójwymiarow¹ g³êbie. Jako dekora-

cja wnêtrz jest stosunkowa prosta

w utrzymaniu, ze wzglêdu na odpornoœæ

na zmywanie. Dostêpna jako bia³a masa

przeznaczona do barwienia w 30 podsta-

wowych kolorach, daje projektantom i in-

westorom niesamowite mo¿liwoœci, pole-

gaj¹ce na ³¹czeniu dostêpnych kolorów

warstwami oraz niezliczone mo¿liwoœci

techniki aplikacji. Opakowanie 8 kg wys-

tarcza na pokrycie oko³o 8 m, przy 3 wars-

twach.

Lakier Per³owy

Pó³transparentny lakier metaliczny o du-

¿ym po³ysku, przeznaczony do ostatecz-

nego wykoñczenia œcian pokrytych Starym

Tynkiem, tapet¹ natryskow¹ Gotele, b¹dŸ

innymi farbami dyspersyjnymi. Dostêpny

jest w 3 kolorach Z³otym, Srebrnym oraz

Bordowym. Zu¿ycie kszta³tuje siê na po-

ziomie 2,5 l na 10 m2. Pozwala na wielo-

krotnoœæ nak³adania, dziêki czemu uzys-

kuje siê wy¿szy po³ysk oraz g³êbsz¹ barwê.
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SYSTEMY DEKORACJI WNÊTRZ Sp. z o.o.

Pl. Kiliñskiego 2

32-660 Che³mek

tel. 033 846 44 20-23

faks 033 846 12 88

www.gotele.com.pl
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