MAM

prezentuje

Farby PARA PAINTS
PARA PAINTS od ponad 100 lat z powodzeniem konkuruje na wymagajĆcym rynku
póânocnoamerykaĕskim jako producent
farb dekoracyjnych dla: klientów detalicznych, branīy hotelarskiej, deweloperów,
szkóâ i oğrodków sâuīby zdrowia – wszystkich tych, dla których waīny jest komfort
i elegancja.
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.
PARA PLATINIUM 4200
Farba akrylowa do wnċtrz. Idealna do malowania kuchni, âazienek i pomieszczeĕ naraīonych na duīĆ wilgoý np. 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.
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Farba PARA 4000
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 bez szkody dla wyglĆdu powâoki sprawi, īe bċdziesz siċ nimi
cieszyâ dâuīej. Farba dostċpna w 3500 kolorów.
Dziċki nowej farbie Para 4000 Ultra ğciany we wnċtrzu sĆ eleganckie, delikatne,
przyjemne w dotyku a zarazem szalenie
praktyczne i odporne na zmywanie
i czyszczenie. Gâċboko matowy poâysk
nada wytwornoğci i elegancji kaīdemu
pomieszczeniu a moīliwoğý czċstego
zmywania ğcian bez szkody dla wyglĆdu
powâoki sprawi, īe bċdziesz siċ nimi cieszyâ dâuīej.

Elite Ceramic
Elite Ceramic to najwyīszej jakoğci farba
lateksowa do wnċtrz, z efektem skorupki
jajka o delikatnym poâysku. Unikalna technologia mikrokuleczek âĆczy w sobie trwaâoğý cienkiej powâoki ceramicznej oraz
doskonaâĆ przyczepnoğý i elastycznoğý
100% akrylowego lateksu. Jej wyjĆtkowa
formuâa zawierajĆca ceramiczne mikrokuleczki zapewnia najwyīszy poziom osiĆgniċý pod wzglċdem odpornoğci na plamy i zabrudzenia, siây krycia, przyczepnoğci, nanoszenia na nawierzchniċ, zmywalnoğci i odpornoğci na plamy.
Zapraszamy do naszych Salonów
Firmowych oraz do odwiedzenia strony
www.para.pl.
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