


„Twój dom 
może ci 

zastąpić cały 
świat. 

Cały świat 
nigdy nie 
zastąpi ci 

domu” 
– Blaise Pascal

Harmonia to sztuka wyboru. Farby BECKERS 
DESIGNER COLLECTION – to 40 starannie 
wyselekcjonowanych kolorów do wnętrz w stylu 
skandynawskim. Niezwykła głębia barw tworzy 
ekscytujący efekt, a rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego jest wynikiem troski 
o komfort i dobre samopoczucie domowników.
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Styl skandynawski to nie tylko design.
To filozofia komfortowego mieszkania, 

oparta na dobrym samopoczuciu 
domowników.

BECKERS DESIGNER COLLECTION WHITE
Wysokiej klasy, wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba ceramiczna w kolorze białym

Głęboki mat wymagany przy wykończeniu wnętrz w wysokim standardzie
Antyrefleksyjne wykończenie niezależnie od kąta padania światła
Najwyższa odporność na zabrudzenia
Farba posiada minimalną zawartość Lotnych Związków Organicznych (poniżej 1%
LZO, PN-EN ISO 11890:2)
Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni  
i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia
Najwyższa jakość i ekologiczna receptura z wyróżnieniem EU Ecolabel
Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH, którego 
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
Zastosowana technologia enkapsulacji powoduje zwiększoną odporność na zabrudzenia
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (I klasa, PN-EN 13300)
Tworzy oleofobową powłokę dającą wysoką odporność na tłuste plamy
Ceramiczne mikrosfery zapewniają zwiększoną odporność na ślady po przetarciach

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i użyteczności publicznej, w tym  
w obiektach szkolno-wychowawczych  
i służby zdrowia oraz zakładach usługowych  
i produkcyjnych, także branży spożywczej  
z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu  
z żywnością.

Biały. Głęboki mat. Beckers Primer. W przypadku luźno 
związanych podłoży przed gruntowaniem 
zabezpieczyć je preparatem Beckers Max 
Primer.

Do 16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

2,5 l
5 l
10 l

BECKERS DESIGNER COLLECTION
Wysokiej klasy, wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba lateksowa do ścian i sufitów

Głęboki mat wymagany przy wykończeniu wnętrz w wysokim standardzie
Produkt gwarantuje wyjątkową głębię koloru
Kolory pozostają nasycone mimo upływu czasu
Antyrefleksyjne wykończenie niezależnie od kąta padania światła
Farba posiada minimalną zawartość Lotnych Związków Organicznych (poniżej 1% LZO, PN-EN ISO 11890:2)
Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Najwyższa jakość i ekologiczna receptura z wyróżnieniem EU Ecolabel
Zastosowana technologia enkapsulacji powoduje zwiększoną odporność na zabrudzenia
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (I klasa, PN-EN 13300)
Tworzy oleofobową powłokę dającą wysoką odporność na tłuste plamy
Ceramiczne mikrosfery zapewniają zwiększoną odporność na ślady po przetarciach

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe 
i cementowo-wapienne. Nadaje się również 
do dekoracyjnego malowania betonu oraz 
do renowacji starych wymalowań.

40 kolorów. Głęboki mat. Beckers Primer. W przypadku luźno 
związanych podłoży przed gruntowaniem 
zabezpieczyć je preparatem Beckers Max 
Primer.

Do 16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,1 l – tester koloru      
Kolory: 2,5 l
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BECKERS DESIGNER  
WHITE
Wodorozcieńczalna, biała, lateksowa farba do ścian i sufitów

Tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu  
Wyróżnia się długotrwałym efektem bieli, bardzo dobrą odpornością powłoki na promieniowanie UV  
– szczególnie polecana do mocno przeszklonych pomieszczeń
Dobre krycie
Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych  
– zawartość poniżej 1 g/l LZO

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe   
(tylko jako dekoracja), płyty gipsowo-kartonowe,  
tapety z włókna szklanego, zagruntowane drobne elementy 
drewniane, drewnopochodne lub metalowe. Nadaje się 
również do renowacji starych wymalowań.

Biały. Mat. Beckers Primer. 
W przypadku luźno 
związanych podłoży 
przed gruntowaniem 
zabezpieczyć 
je preparatem 
Beckers Max Primer.

Do 14 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

1 l
2,5 l
5 l
10 l

BECKERS DESIGNER  
KITCHEN & BATHROOM
Wysokiej jakości farba lateksowa polecana do miejsc szczególnie narażonych na zabrudzenia, 
jak np. kuchnie, korytarze, ciągi komunikacyjne oraz do pomieszczeń narażonych na wilgoć,  
np. łazienki

Najwyższa odporność na zabrudzenia
Łatwe usuwanie zanieczyszczeń
Ograniczone wnikanie tłuszczów (plamy)
Wysoka odporność na działanie wilgoci
Trwałe, modne kolory

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe  
(tylko jako dekoracja), płyty gipsowo-kartonowe, tapety  
z włókna szklanego, zagruntowane drobne elementy 
drewniane, drewnopochodne lub metalowe.

16 kolorów + biały. Mat. Beckers Primer. 
W przypadku luźno 
związanych podłoży 
przed gruntowaniem 
zabezpieczyć 
je preparatem 
Beckers Max Primer.

Do 14 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,05 l – tester 
koloru
Biały i kolory: 
2,5 l
Biały: 
5 l

BECKERS DESIGNER  
COLOUR
Wodorozcieńczalna, lateksowa farba do ścian i sufitów

Tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu
Wyróżnia się dobrym kryciem i trwałością koloru
Farbę łatwo się rozprowadza, nie chlapie w trakcie aplikacji
Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Spełnia rygorystyczne europejskie normy odnośnie emisji Lotnych Związków Organicznych  
– zawartość poniżej 1 g/l LZO

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne,
zagruntowane drobne elementy drewniane, drewnopochodne 
lub metalowe. Nadaje się również do dekoracyjnego 
malowania betonu oraz do renowacji starych wymalowań.

66 kolorów. Mat. Beckers Primer. 
W przypadku luźno 
związanych podłoży 
przed gruntowaniem 
zabezpieczyć 
je preparatem
Beckers Max Primer.

Do 16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,05 l – tester 
koloru
2,5 l
5 l

FARBY DO ŚCIAN I SUFITÓW
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BECKERS  
SCOTTE R2
Wysokiej klasy, antyrefleksyjna farba do malowania sufitów 

Tworzy głęboko matową, jednolitą oraz pozbawioną refleksów świetlnych powłokę
Wyróżnia się doskonałym kryciem oraz może być stosowana na większości rodzajów powierzchni
Polecana do sufitów o dużej powierzchni i dobrym doświetleniu

   Wyróżniona certyfikatem Nordic Swan Ecolabel

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do malowania sufitów wewnątrz budynków. Powierzchnie 
wcześniej malowane farbami dyspersyjnymi i niemalowane. 
Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, 
tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz 
materiałów podobnego typu.

Biały. Głęboki mat. Beckers Scotte 
Grund.

6-8 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

4 l
10 l

BECKERS  
SCOTTE 5, 7
Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, lateksowa farba do ścian i sufitów

Odporna na przemywanie
Tworzy równą, gładką powierzchnię
Szybko schnie
Nie żółknie z upływem czasu
Przyjazna dla zdrowia i środowiska – wyróżniona certyfikatem Nordic Swan Ecolabel

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, 
betonu, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz 
tapet i materiałów podobnego typu.

Bazy A i C; 
ponad 13 000 kolorów 
w komputerowym 
systemie barwienia.

5 (pełny mat); 
7 (mat).

Beckers Scotte 
Grund.

6-8 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

3,6 l
9 l
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BECKERS MAX 
PRIMER
Preparat gruntujący do chłonnych i sypkich podłoży 

Wzmacnia osłabione, sypkie podłoża
Zmniejsza chłonność powierzchni
Zwiększa przyczepność farb

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do malowania płyt kartonowo-gipsowych, gładzi 
szpachlowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych. 
Można również stosować na beton w celu poprawy własności 
farby nawierzchniowej, takich jak siła krycia, wydajność, 
przyczepność do podłoża itp.

Mleczny. Pełny mat. Nie dotyczy. Ok. 5-6 m2/l – dla 
powierzchni 
chłonnych, 
osłabionych, 
sypkich – przy 
jednokrotnym 
malowaniu.
Do 14 m2/l 
– dla pozostałych 
powierzchni – przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

2 l

BECKERS 
PRIMER
Wodorozcieńczalna, biała farba akrylowa do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

Zmniejsza chłonność podłoża, zwiększając wydajność farb nawierzchniowych
Ułatwia malowanie poprzez poprawę przyczepności farby nawierzchniowej do podłoża
Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym 
w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia 
(szpitale, szkoły, przedszkola) oraz w zakładach usługowych 
i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem 
bezpośredniego kontaktu z żywnością. Można stosować 
do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, 
cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.

Biały. Pełny mat. Nie dotyczy. Ok. 8 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

3 l
10 l

GRUNTY DO ŚCIAN I SUFITÓW
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Infolinia:  801 88 99 65, +48 22 310 95 55 |  www.beckers .pl

BECKERS DESIGNER  
UNIVERSAL
Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do drewna i metalu

   Przyjazna dzieciom – posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3+A3: 2018-09  
      „Bezpieczeństwo zabawek część 3. Migracja określonych pierwiastków”

Do malowania elementów w pokojach dziecięcych – rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Dzięki wysokiej elastyczności powłoki pomalowana powierzchnia wykazuje zwiększoną odporność na działanie 
czynników mechanicznych, jak np. uderzenia, zarysowania  
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego typu podłoży 
Szybki czas schnięcia oraz łatwa aplikacja pozwalają przeprowadzić renowację w ciągu 1 dnia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Powierzchnie drewniane i drewnopochodne. 
Zagruntowane powierzchnie metalowe. Kaloryfery. 
Lamperie na tynkach wewnątrz budynków. Dekoracyjne 
malowanie cegły, wikliny, ceramicznych donic, mebli 
ogrodowych. Polecana do takich powierzchni jak meble, 
drzwi, okna, listwy, detale wykończeniowe.

15 kolorów + biały. Półmat. Informacje 
w karcie 
technicznej.

Do 14 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu,  
w zależności  
od chłonności 
podłoża.

Biały i kolory: 
0,5 l 
Biały: 
1 l 
2,5 l

z a b a w ek *

GRUNTY DO ŚCIAN I SUFITÓW

EMALIE DO DREWNA I METALU

BECKERS  
SCOTTE GRUND
Wysokiej jakości farba gruntująca do ścian i sufitów 

Praktycznie bezzapachowa podczas malowania i schnięcia
Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, zapewniając jednolity połysk warstwy nawierzchniowej

   Wyróżniona certyfikatem Nordic Swan Ecolabel

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. 
Powierzchnie wcześniej malowane farbami dyspersyjnymi 
i niemalowane. Nadaje się do gruntowania powierzchni 
szpachlowanych mocnymi, spójnymi szpachlówkami, tynku,
płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet  
z włókna szklanego i materiałów podobnego typu.

Biały. Pełny mat. Nie dotyczy. 4-7 m2/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

4 l
10 l

7



BECKERS ELIT  
TRÄOLJA
Wodorozcieńczalny olej do drewna na bazie oleju lnianego bez rozpuszczalników

Wnika głęboko w drewno
Nadaje świeży wygląd
Zabezpiecza przed wysychaniem, pękaniem i zabrudzeniem
Posiada oznaczenie BASTA przyznawane produktom budowlanym, które nie naruszają równowagi środowiska 
naturalnego oraz nie zawierają substancji niebezpiecznych

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do zastosowań zewnętrznych. Coroczne olejowanie
surowych powierzchni drewnianych. Polecany
do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych, tarasów, 
schodów, podkładów drewnianych.

Bezbarwny, 
możliwość barwienia 
w komputerowym 
systemie barwienia.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Ok. 5 m²/l na szorstkim 
i wysuszonym 
drewnie,  
ok. 10 m²/l na 
heblowanym nowym 
drewnie. 

0,9 l 
2,7 l 
9 l

OCHRONA I DEKORACJA DREWNA 

PRODUKTY DO PRAC ZEWNĘTRZNYCH

BECKERS  
AKRYLATFÄRG
Wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba akrylowa 

Tworzy powierzchnię o półmatowym wykończeniu
Powstała powłoka malarska jest trwała w czasie, odporna na czynniki atmosferyczne, zachowuje pierwotny kolor 
oraz stopień połysku
Dzięki doskonałej przyczepności do podłoża produkt polecany jest do renowacji większości starych powłok 
malarskich

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów 
drewnianych i drewnopochodnych, elewacyjnych okładzin 
metalowych i blach pionowych ze stali, stali galwanizowanej, 
aluminium itp. eksploatowanych na zewnątrz budynku. 
Dzięki doskonałej przyczepności do podłoża farba polecana 
jest do renowacji większości starych powłok malarskich. 
Farba nadaje się również do dekoracyjnego malowania 
betonu.

Możliwość uzyskania 
890 kolorów 
w komputerowym 
systemie barwienia.

Półmat. Informacje 
w karcie  
technicznej.

6-8 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu,  
w zależności 
od chłonności 
podłoża.

Baza A i C:  
0,9 l
2,7 l
9 l

BECKERS  
INOMHUSTVÄTT
Gotowy do użycia detergent o dobrych właściwościach odtłuszczających i czyszczących

Usuwa tłuszcz i brud
Pozostawia matową powierzchnię

   Zapewnia dobrą przyczepność nowych powłok malarskich

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do mycia powierzchni wewnętrznych przed malowaniem,  
np. ścian, sufitów, uprzednio malowanego 
lub surowego drewna i metalu.

Bezbarwny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 1 l

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
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Kreatywne pomysły jeszcze nigdy 
nie były tak proste w realizacji

Farby Beckers to prosty wybór kolorów i odcieni, 

a do tego zawsze gwarantowany efekt. Dzięki nim jeszcze łatwiej będzie 

realizować własne pomysły na wnętrza, dbając przy tym 

o zdrowie i środowisko. 
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TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica

Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.beckers.pl


