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Biotechnologia to wizja 
zrównowa onego rozwoju
W firmie Ralston zrównowa ony rozwój i in-
nowacyjno  to synonimy post pu. Jako holen-
derska firma rodzinna wspieramy innowacje, 
które naprawd  wp yn  na lepsz  równowag
mi dzy lud mi, rodowiskiem naturalnym i zy-
skiem. D ymy do ekologicznych rozwi za

w dziedzinie surowców, d u szej ywotno ci 
farb, redukcji ilo ci odpadów, zu ycia wody 
i emisji CO2 oraz wtórnego u ytku opakowa .

Naturalnie dobre i trwa e
Oczywi cie – dobra farba to podstawa. A t
gwarantuje Ralston. Ale zdajemy sobie spra-
w  z tego, e Ralston musi wspiera  swoich 
klientów jako malarzy i jako firmy. Nie wpro-
wadzamy innowacji, bo wszyscy to robi .
Wprowadzamy innowacje, eby ulepszy  pro-
dukty, które sprawi , e malowanie b dzie 
przyjemno ci , i które pozytywnie zaskocz
naszych klientów.

Trwa e i wspania e krycie 
i kolor
Stawiamy na pi kn , nowoczesn  przysz o
z trwa ymi, ekologicznymi innowacjami. 
Z dum  przedstawiamy farby Biobased Interior 
– farby Ralston do cian i sufitów oparte na eko-
logicznych sk adnikach. Wszystkie gwarantu-
j  perfekcyjne krycie, atwe nak adanie, brak 
lotnych zwi zków organicznych i naturalne 
technologie. Stworzone dla profesjonalistów.

Technologia na naturalnych 
sk adnikach
Stworzone przez nauk , bazuj ce na naturze 
i dostarczane z pasj . Firma Ralston opraco-
wa a innowacyjn  technologi , dzi ki której 
mo liwe jest zast pienie tradycyjnych spoiw 
kopalnianych spoiwami na bazie skrobi. W od-
ró nieniu od produktów kopalnych skrobia 
nale y do grupy tak zwanych surowców od-
nawialnych. Skrobia to odnawialny surowiec 
pochodzenia ro linnego, dost pny regional-
nie i otrzymywany z ziemniaków i kukury-
dzy. Jako e skrobia pozyskiwana jest z od-
padów pochodz cych z produkcji ywno ci, 
nie ma potrzeby uprawy ro lin tylko w tym 
celu. W ten sposób udaje nam si  oszcz dzi
na ka dym tysi cu litrów farby oko o 150 kilo-
gramów tradycyjnych sk adników. Nasze farby 
s  wi c ekologiczne, bo bazuj  na odnawial-
nych surowcach, a tak e poniewa  wszyst-
kie produkty z logo BIOBASED sprzedawane 

s  w opakowaniach z materia ów pochodz -
cych z recyklingu.

Trwa e DNA 
Ju  od czterech pokole , od momentu za o e-
nia naszej firmy w 1916 r., poszukujemy jako 
rodzinne przedsi biorstwo innowacji d ugo-
terminowych. Trwa o  i zrównowa ony roz-
wój mamy w genach. 

Dzi ki naszym ekologicznym farbom Ralston 
zawsze dokonaj  Pa stwo wiadomego wybo-
ru. Te farby oferuj  nie tylko najlepszy efekt 
ko cowy Pa stwa projektu, ale tak e przy-
czyniaj  si  do ni szego zu ycia surowców 
kopalnych dzi ki zastosowaniu surowców 
odnawialnych. 

Wyniki na najwy szym 
poziomie 
Wszystkie farby Ralston do cian i sufitów 
gwarantuj  wspania e krycie. Oszcz dza to 
czas malowania i daje najlepszy efekt ko co-
wy. W zale no ci od potrzeb mog  Pa stwo 
wybiera  spo ród ró nych klas odporno ci na 
cieranie i poziomów po ysku. Nie zawieraj

rozpuszczalników i s  oparte na naturalnych 
sk adnikach. Oferujemy tak e produkty do za-
da  specjalnych. 

Ralston to profesjonalne farby prosto 
z Holandii, marka eksportowa firmy Van Wijhe 
Verf (WIJZONOL). Charakteryzuje je sta a ja-
ko  i kolor oraz wsparcie ludzi, którzy za-
wsze szukaj  innowacji i trwa ych, ekologicz-
nych rozwi za .
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Ralston to niezale na holenderska firma rodzinna, która od 1916 r. od-
nosi sukcesy w produkcji i sprzeda y farb w 28 krajach. Nasze sukcesy 
nie bior  si  st d, e trzymamy si  utartych schematów – wr cz prze-
ciwnie: opracowuj c nasze produkty stale czymy tradycyjne rzemios o
z najnowszymi technologiami i odkryciami.

Ekologiczne farby do wn trz
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