PH „MAM”

WyglÈd
i funkcjonalnoĂÊ

prezentuje

pralni. Ma bardzo ciekawy stopieĕ poâysku – perâowy, który nadaje pomalowanym pomieszczeniom elegancki i estetyczny wyglĆd. Jednoczeğnie ten stopieĕ poâysku pozwala na bardzo
âatwe utrzymanie w czystoğci powierzchni, w których zostaâa zastosowana.
Zabrudzenia typu tâuszcze, âugi, zacieki
moīna zmywaý przy pomocy detergentów i innych ğrodków czystoğci.

Co nas wyróīnia?
• Jakoğý

Plastik w pïynie – MELAMINA

Gwarantujemy trwaâoğý kolorów na
wiele lat, wysokĆ wydajnoğý (12 m2
z 1 litra), nasze wyroby sĆ zmywalne
(detergentami) i odporne na ğcieranie.
• 6 stopni poâysku
Oferujemy farby matowe, welwetowe
(poâysk jedwabiu), eggshell (poâysk
skorupki jajka), perâowe (poâysk perây),
semi gloss (póâpoâysk) i poâyskowe
(o duīym stopniu poâysku)
• Wâasny system kolorowania
Design Line III – w skâad wchodzĆ specjalne kolekcje kolorystyczne: Whites –
modne biele i pastele,
Heritage – kolory przeszâoğci,
Forecast – kolory przyszâoğci oraz
Natural&Greys – kolory ziemi i odcienie
szaroğci.
System ten zostaâ zaprojektowany
dla firmy Para przez najlepszych architektów, plastyków i dekoratorów
wnċtrz. Stworzyli oni 3500 niepowtarzalnych kolorów, dziċki którym Para
wyróīnia siċ na ğwiatowych rynkach.

Farba do mebli i elementów dekoracyjnych. Melamina numer 4300 – emalia
akrylowa lub Melamina numer 4500
– szczególnie polecana do mebli oraz
elementów naraīonych na uderzenia np.
oğcieīnic drzwiowych, drzwi, listew przypodâogowych i elementów dekoracyjnych. Farba ta ma doskonaâĆ przyczepnoğý do wszelkiego rodzaju podâoīy ta-

PARA PLATINIUM 4200

kich jak: laminat, drewno, metal, tynki,
pâyty g-k i charakteryzuje siċ podwyīszonĆ odpornoğciĆ na uderzenia i ğcieranie. Wyróīnia siċ delikatnym przypominajĆcym laminat poâyskiem.

Farba PARA 4000
– definicja elegancji
Czym dla skóry jedwab lub kaszmir tym
dla twojej ğciany nowa farba Para 4000
Ultra. Eleganckie, delikatne, przyjemne
w dotyku a zarazem szalenie praktyczne
i odporne na zmywanie i czyszczenie
– takie mogĆ byý teraz ğciany w Twoim
wnċtrzu.
Gâċboko matowy poâysk nada wytwornoğci i elegancji twojemu pomieszczeniu
a moīliwoğý czċstego zmywania ğcian
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Farba akrylowa do wnċtrz. Idealna do
malowania kuchni, âazienek i pomieszczeĕ naraīonych na duīĆ wilgoý np.

bez szkody dla wyglĆdu powâoki sprawi,
īe bċdziesz siċ nimi cieszyâ dâuīej.
Farba dostċpna w 3500 kolorów.
W swojej ofercie Para ma wysokiej jakoğci
farby akrylowe, lateksowe, alkidowe,
poliuretanowe do malowania tynków dekoracyjnych oraz róīnego rodzaju materiaâów wykoĕczeniowych i wewnċtrzne
tynki dekoracyjne, jak np. stiuk.

