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Farby, tynki i systemy kreatywne
EFFEKT-DESIGN

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: sprzeda¿ hurtowa i detaliczna poprzez sieæ dystrybu-

torów

Aprobaty i certyfikaty: Atesty PZH, Aprobaty Techniczne ITB na

systemy dociepleñ budynków na styropianie i we³nie mineralnej

AT-15-6970/2006 i AT-15-6969/2006

Us³ugi: doradztwo techniczne, szkolenia, pomoc Przedstawicieli

Handlowych

Pozosta³a oferta: tynki nowej generacji: akrylowe, silikatowe,

siloxanowe, silikonowe z serii PROFI-Tec; lakiery i bejcolakiery

akrylowe i alkaidowe do stosowania na drewno i metal; seria

wyrobów bezpoœrednio na rdzê Correx; system dociepleñ

budynków metod¹ lekk¹-mokr¹ PROFITHERM; farby i tynki

silikatowe oraz silikonowe z serii PROFI-Tec

Farby wewnêtrzne akrylowe
Ozdobi¹ ka¿d¹ œcianê w mieszkaniu zgodnie z ¿yczeniami

mieszkañców. Nadaj¹ siê na ka¿de zagruntowane pod³o¿e, 

a w szczególnoœci na œciany cementowo-wapienne. 

Farby fasadowe akrylowe
Zapewni¹ ka¿dej elewacji niepowtarzalny charakter ze wzglêdu na

mo¿liwoœci wyboru wœród 2000 kolorów. Nadaj¹ siê na wszystkie

suche i czyste pod³o¿a.

Farby wewnêtrzne lateksowe
Zapewni¹ piêkn¹, trwa³¹ i odporn¹ na œcieranie pow³okê.

Stosowane s¹ tam, gdzie wymagana jest cienka pow³oka np. œciany

pokryte tapet¹ z w³ókna szklanego.

Farby fasadowe silikatowe, silikonowe
Pozwol¹ pomalowaæ œwie¿e tynki mineralne i cementowo-wapien-

ne, a poprzez swoje w³aœciwoœci zapewni¹ komfort mieszkañcom.
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ŒCIANY ,,  OOK£ADZINY,  SSUCHA  ZZABUDOWA

DÜFA-PPOLSKA SSp. zz oo.o.
ul. ¯ernicka 296
54-510 Wroc³aw
tel. 071 354 59 71
faks 071 373 77 80
www.dufa.com.pl
e-mail: info@dufa.com.pl

Systemy kkreatywne eeffekt-ddesign s¹ po³¹czeniem farb
gruntuj¹cych, akrylowej masy szpachlowej i specjalnych

lazur do malowania œcian. 
Pozwalaj¹ uzyskaæ niskim kosztem bardzo ciekawe 

efekty wizualne.

Œciana w stylu prowansalskim
Materia³y: Putzgrundierfarbe+Relief-Wandspachtel+Wandlasur

Classic

Koszt: 18,00 z³/m2

Œciana w stylu œródziemnomorskim
Materia³y: Putzgrundierfarbe+Wischstrukturputz+Wandlasur

Classic

Koszt: 13,00 z³/m2

Œciana w stylu antycznym
Materia³y: farba lateksowa Matweiss (Mattlatex)+Wandlasur

Colori fino

Koszt: 15,00 z³/m2

Œciana w stylu weneckim
Materia³y: farba lateksowa Matweiss (Mattlatex)+szpachla mar-

murowa Stucco fino+wosk

Koszt: 25,00 z³/m2

dufa abc.qxd  2007-09-16  15:30  Page 31


