
163

2
0
1
0

Tikkurila – fi ska jako
Tikkurila stosuje jeden z najbardziej za-

awansowanych systemów barwienia farb 

na wiecie, pozwalaj cy wykreowa  dowol-

ne rozwi zania kolorystyczne dla niemal 

wszystkich rodzajów pod o y. Stosowanymi 

rozwi zaniami wytyczamy nowe kierunki 

rozwoju i standardy jako ci. Wyró nia nas 

nie tylko jako  produktów sygnowanych 

mark  Tikkurila, ale tak e filozofia dzia ania.

Produkty dla wymagaj cych

Ka dy z produktów Tikkurila oprócz w a ci-

wo ci dekoracyjnych posiada szereg cech 

ochronnych, które sprawiaj , e efekt wy-

konania jest niezwykle trwa y.

Linia produktów Taika 

– prawdziwa per a w ród farb

Fascynuje Ci  wystawno  i przepych 

baroku? A mo e wolisz subtelne detale? 

Niezale nie od tego, jaki styl preferujesz, 

z my l  o Tobie Tikkurila stworzy a farby 

i laserunki per owe, które oferuj  nieograni-

czone mo liwo ci w dekoracji wn trz.  

Per owe farby Taika Pearl Paint – to akrylo-

we, nadaj ce malowanej powierzchni deko-

racyjne wyko czenie produkty, które uczy-

ni  z Twego domu dzie o sztuki. Wydob d

ukryte pi kno nawet z najzwyklejszych 

przedmiotów. Zarówno mebli jak i cian.

Laserunki per owe Taika Pearl Glaze – to 

pó przezroczyste, per owe przecierki. 

W jednej chwili mo esz upi kszy ciany

domu delikatnymi i pe nymi elegancji deta-

lami, które o yj  w blasku wiat a. Jasne, 

per owe odcienie uzyskuje si cz c srebr-

ne farby i laserunki, ciep e za  – u ywaj c

produktów na bazie z ota.

T I K K U R I L A  prezentuje

Tikkurila Polska SA

ul. I. Mo cickiego 23

39-200 D bica

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Pu awska 303

02-785 Warszawa

Infolinia: 0801 88 99 65

www.tikkurila.pl

Adresy punktów sprzeda y:

http://tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/dystrybutorzy/
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