PARA PAINTS

propozycja firmy

Para Paints. Definicja elegancji
Co wyróżnia PARA PAINTS?
 Własny system kolorowania Design Line IV zaprojektowany przez
najlepszych architektów, plastyków i dekoratorów wnętrz z Ameryki
Północnej.
 Jedyna w Polsce sześciostopniowa skala połysku: mat, półmat,
eggshell (połysk skorupki jajka), perła, półpołysk i połysk.

Odporność na wielokrotne zmywanie, również przy użyciu detergentów.
 Profesjonalne doradztwo techniczne i serwis w salonach PARA
i DEKORIAN. Sieć dystrybucji pozwala na profesjonalną obsługę oraz
szybkie dotarcie do Klienta. Pracownicy na Państwa życzenie dokonają bezpłatnego przedmiaru oraz wyceny.
Produkty rekomendowane przez architektów wnętrz:
Farba ceramiczna Elite Ceramic
Farba lateksowa do wnętrz. Dzięki ceramicznym mikrokuleczkom jej powierzchnia jest bardziej odporna na szorowanie,
niż farby tradycyjnej. W rezultacie ściany
absorbują mniejszą ilość kurzu, a powstałe zabrudzenia można skutecznie zmyć.
Produkt ma także podwyższoną odporność na uderzenia. Świetnie sprawdzi się
w pokojach dziecięcych, a także korytarzach i holach, gdzie wytrzymałość farby
jest nieustannie testowana.
Farba ekologiczne Essence
Technologia farby opiera się na zerowej
zawartości lotnych związków organicznych. Zmniejszona emisja zapachu sprawia, że produkt jest przyjazny osobom
wrażliwym na czynniki alergiczne. Farby
mają podwyższone parametry UV, dzięki czemu kolor na długi czas zachowuje
swoje właściwości.
Produkty PARA PAINTS są dostępne w salonach PARA oraz DEKORIAN na
terenie całej Polski. Lokalizacje salonów znajdują się na www.para.pl
Paleta kanadyjskich farb PARA PAINTS to ponad 5 000 kolorów. Stuletnia
tradycja pozwoliła na stworzenie wysokiej jakości farb przyjaznych człowiekowi i środowisku. W ofercie dostępne są farby do wnętrz, farby zewnętrzne, tynki dekoracyjne, tapety, grunty i podkłady oraz szeroka gama
elementów dekoracyjnych.
Ceny farby do pomalowania ścian wewnętrznych domu Amber
(powierzchnia 375 m2w trzech wariantach cenowych):
Farba Elite Ceramic: 4399 zł brutto
Farba ekologiczna Essence: 2799 zł brutto
Farba Professional 250: 1199 zł brutto
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