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Farby i systemy dekoracji ściennych

ŚCIANY,  OKŁADZINY,  SUCHA  ZABUDOWA

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. POLSKA Sp. z o.o.
UL. POŁCZYŃSKA 100, 01-302 WARSZAWA
TEL./FAKS 022 851 00 09
www.bmpolska.com, e-mail: office@benjaminmoore.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: USA, Niemcy, Kanada, Włochy
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa oraz detaliczna przez sieć dealerów
Aprobaty i certyfikaty: PZH, TÜV
Pozostała oferta: akcesoria malarskie i do dekoracji ściennych

GWARANCJA JAKOŚCI – farby Benjamin Moore Paints
Wysoka wydajność i trwałość oraz niezwykle bogata oferta kolorystyczna są głów-
nymi atutami produktów ze znakiem Benjamin Moore Paints, cieszących się uzna-
niem najbardziej wymagających klientów.
W ofercie farby do wyjątkowych wnętrz, ścian i sufitów oraz elewacji, emalie uni-
wersalne, farby podkładowe i gruntujące, bejce i lakiery do dekoracji oraz ochrony
drewna, studio finishes – farby do efektów specjalnych.

CZYSTE SREBRO W FARBIE – nanotechnologia
Nowe, specjalistyczne produkty firmy Bioni CS oparte na nanotechnologii – po-
włokach malarskich, których aktywnym elementem są cząsteczki nano-srebra. Pow-
łoki trwale zapobiegają pojawianiu się na pomalowanych powierzchniach bakterii,
pleśni grzybów i mają również właściwości termoregulacyjne. Oferta obejmuje farby
do wnętrz, jak i na powierzchnie zewnętrzne. Co ważne, powłoki są bezpieczne dla
ludzi i środowiska. Produkty Bioni CS oparte na nanotechnologii to skuteczna ochro-
na budynków użyteczności publicznej, jak i pomieszczeń mieszkalnych.

TEXTURLINE
Kanadyjskie materiały do dekoracyjnych wykończeń ściennych, dzięki którym można
kreować oryginalne efekty: ciosany kamień, piaskowiec karoliński, stiuk, efekt skóry,
kuta miedź, mosiądz, efekty metaliczne, przecierki, spękania i wiele innych.
CANDIS
Linia do wykonywania klasycznych dekoracji florenckich, ściennych efektów opali-
zujących, perłowych, matowych i metalicznych. Są w nich bordiury i freski ścienne,
a także zewnętrzne systemy dekoracyjne.
RIVAL
Linia mineralnych stiuków wapiennych stworzona do uzyskiwania wielobarwnych wy-
kończeń, nawiązujących do historycznych dekoracji włoskich. Mogą być stosowa-
ne na ścianach, kolumnach i innych elementach zdobniczych, zarówno we wnę-
trzach, jak i na zewnątrz.

bm polska abc wykonczenie 08.qxd  2008-07-02  19:25  Page 29


