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Wygl d
i funkcjonalno

Co nas wyró nia?
• Jako

Gwarantujemy trwa o  kolorów na 

wiele lat, wysok  wydajno  (12 m2

z 1 litra), nasze wyroby s  zmywalne 

(detergentami) i odporne na cieranie.

• 6 stopni po ysku

Oferujemy farby matowe, welwetowe 

(po ysk jedwabiu), eggshell (po ysk

skorupki jajka), per owe (po ysk per y),

semi gloss (pó po ysk) i po yskowe

(o du ym stopniu po ysku)

• W asny system kolorowania 

Design Line III – w sk ad wchodz  spe-

cjalne kolekcje kolorystyczne: Whites – 

modne biele i pastele, 

Heritage – kolory przesz o ci, 

Forecast – kolory przysz o ci oraz 

Natural&Greys – kolory ziemi i odcienie 

szaro ci.

System ten zosta  zaprojektowany

dla firmy Para przez najlepszych archi-

tektów, plastyków i dekoratorów 

wn trz. Stworzyli oni 3500 niepowta-

rzalnych kolorów, dzi ki którym Para 

wyró nia si  na wiatowych rynkach.

PARA PLATINIUM 4200
Farba akrylowa do wn trz. Idealna do 

malowania kuchni, azienek i pomiesz-

cze  nara onych na du  wilgo  np. 

pralni. Ma bardzo ciekawy stopie  po y-

sku – per owy, który nadaje pomalowa-

nym pomieszczeniom elegancki i este-

tyczny wygl d. Jednocze nie ten sto-

pie  po ysku pozwala na bardzo 

atwe utrzymanie w czysto ci powierz-

chni, w których zosta a zastosowana. 

Zabrudzenia typu t uszcze, ugi, zacieki 

mo na zmywa  przy pomocy de ter-

gentów i in nych rodków czysto ci.

Plastik w p ynie – MELAMINA
Farba do mebli i elementów dekoracyj-

nych. Melamina numer 4300 – emalia 

akrylowa lub Melamina numer 4500 

– szczególnie polecana do mebli oraz 

elementów nara onych na uderzenia np. 

o cie nic drzwiowych, drzwi, listew przy-

pod ogowych i elementów dekoracyj-

nych. Farba ta ma doskona  przyczep-

no  do wszelkiego rodzaju pod o y ta-

kich jak: laminat, drewno, metal, tynki, 

p yty g-k i charakteryzuje si  podwy -

szon  od porno ci  na uderzenia i cie-

ranie. Wyró nia si  delikatnym przypo-

minaj cym laminat po yskiem.

Farba PARA 4000 
– definicja elegancji
Czym dla skóry jedwab lub kaszmir tym 

dla twojej ciany nowa farba Para 4000 

Ultra. Eleganckie, delikatne, przyjemne 

w dotyku a zarazem szalenie praktyczne 

i odporne na zmywanie i czyszczenie 

– takie mog  by  teraz ciany w Twoim 

wn trzu.

G boko matowy po ysk nada wytwor-

no ci i elegancji twojemu pomieszczeniu 

a mo liwo  cz stego zmywania cian

bez szkody dla wygl du pow oki sprawi, 

e b dziesz si  nimi cieszy  d u ej.

Farba dost pna w 3500 kolorów. 

W swojej ofercie Para ma wysokiej jako ci 

farby akrylowe, lateksowe, alkidowe, 

poliuretanowe do malowania tynków de-

koracyjnych oraz ró nego rodzaju mate-

ria ów wyko czeniowych i wewn trzne 

tynki dekoracyjne, jak np. stiuk. 
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