
Farby PARA PAINTS
PARA PAINTS od ponad 100 lat z powodze-

niem konkuruje na wymagaj cym rynku 

pó nocnoameryka skim jako producent 

farb dekoracyjnych dla: klientów detalicz-

nych, bran y hotelarskiej, deweloperów, 

szkó  i o rodków s u by zdrowia – wszyst-

kich tych, dla których wa ny jest komfort 

i elegancja.

W swojej ofercie Para ma wysokiej jako ci

farby akrylowe, lateksowe, alkidowe, poli-

uretanowe do malowania tynków dekora-

cyjnych oraz ró nego rodzaju materia ów

wyko czeniowych i wewn trzne tynki deko-

racyjne, jak np. stiuk.

PARA PLATINIUM 4200

Farba akrylowa do wn trz. Idealna do ma-

lowania kuchni, azienek i pomieszcze  na-

ra onych na du  wilgo  np. pralni. Ma 

bardzo ciekawy stopie  po ysku – per owy, 

który nadaje pomalowanym pomieszcze-

niom elegancki i estetyczny wygl d.

Jednocze nie ten stopie  po ysku pozwala 

na bardzo atwe utrzymanie w czysto ci po-

wierzchni, w których zosta a zastosowana. 

Zabrudzenia typu t uszcze, ugi, zacieki 

mo na zmywa  przy pomocy detergentów 

i innych rodków czysto ci.

Farba PARA 4000

Czym dla skóry je-

dwab lub kaszmir 

tym dla twojej cia-

ny nowa farba Para 

4000 Ultra. 

Eleganckie, delikatne, 

przyjemne w dotyku a zarazem szalenie 

praktyczne i odporne na zmywanie 

i czyszczenie – takie mog  by  teraz cia-

ny w Twoim wn trzu. G boko matowy 

po ysk nada wytworno ci i elegancji two-

jemu pomieszczeniu a mo liwo  cz ste-

go zmywania cian bez szkody dla wygl -

du pow oki sprawi, e b dziesz si  nimi 

cieszy  d u ej. Farba dost pna w 3500 ko-

lorów.

Dzi ki nowej farbie Para 4000 Ultra cia-

ny we wn trzu s  eleganckie, delikatne, 

przyjemne w dotyku a zarazem szalenie 

praktyczne i odporne na zmywanie 

i czyszczenie. G boko matowy po ysk

nada wytworno ci i elegancji ka demu

pomieszczeniu a mo liwo  cz stego

zmywania cian bez szkody dla wygl du

pow oki sprawi, e b dziesz si  nimi cie-

szy  d u ej.

Elite Ceramic

Elite Ceramic to najwy szej jako ci farba 

lateksowa do wn trz, z efektem skorupki 

jajka o delikatnym po ysku. Unikalna tech-

nologia mikrokuleczek czy w sobie trwa-

o  cienkiej pow oki ceramicznej oraz 

doskona  przyczepno  i elastyczno

100% akrylowego lateksu. Jej wyj tkowa

formu a zawieraj ca ceramiczne mikroku-

leczki zapewnia najwy szy poziom osi -

gni  pod wzgl dem odporno ci na pla-

my i zabrudzenia, si y krycia, przyczepno-

ci, nanoszenia na nawierzchni , zmywal-

no ci i odporno ci na plamy.

Zapraszamy do naszych Salonów 

Firmowych oraz do odwiedzenia strony 

www.para.pl.
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