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PARA PAINTS od ponad 100 lat z powodzeniem konkuruje na wyma-

gaj cym rynku  pó nocnoameryka skim jako producent farb dekora-

cyjnych dla: klientów detalicznych, bran y hotelarskiej, deweloperów, 

szkó  i o rodków s u by zdrowia – wszystkich tych, dla których wa -

ny jest komfort i elegancja.

Co nas wyró nia?Co nas wyró nia?
Jako . Powierzchnie pomalowane farbami Para mo emy wielokrot-

nie zmywa , równie  przy u yciu detergentów, co znacznie poprawia 

estetyk  pomalowanych obiektów oraz wyd u a czas u ytkowania.

6 stopni po ysku. Jako jedyni w Polsce posiadamy sze ciostopnio-

w  skal  po ysku: mat, pó mat, eggshell (po ysk skorupki jajka), per-

a,  pó  po ysk i po ysk.

W asny system kolorowania Design Line IV. System ten zosta  zapro-

jektowany dla firmy Para przez najlepszych architektów, plastyków i de-

koratorów wn trz. Stworzyli oni 3500 niepowtarzalnych kolorów, które 

dodaj  pomalowanym pomieszczeniom uroku i elegancji. Szczególnie 

polecamy kolekcj  kolorów ziemi i odcieni szaro ci, kolory przesz o ci 

oraz ulubione kolory kanadyjskich projektantów wn trz.

Doradztwo techniczne i serwis. Gwarantujemy profesjonaln  ob-

s ug  oraz serwis techniczny pomagaj cy zastosowa  odpowied-

ni produkt. Na Pa stwa yczenie wykonujemy przedmiar i wycen .

Stworzona w Polsce sie  dystrybucji pozwala natychmiast reagowa

na Pa stwa potrzeby.

Dzia aj c przez ostatnie 10 lat w Polsce zyskali my  rzesz  zadowo-

lonych klientów. Ka da osoba jest traktowana przez nas indywidu-

alnie, a przygotowana oferta spe nia oczekiwania nawet najbardziej 

wymagaj cych klientów. 

Szczególnym zaintereso-

waniem w ród klientów 

ciesz  si  farby do wn trz, 

które wyró niaj  si  wyso-

k  jako ci .

Farby PARAFarby PARA
Elite Ceramic to najwy szej jako ci farba lateksowa  do wn trz, z efek-

tem skorupki jajka o delikatnym po ysku. Unikalna technologia mikro-

kuleczek 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 mikrokuleczki zapew-

nia najwy szy poziom osi gni  pod wzgl dem odporno ci na plamy 

i zabrudzenia, si y krycia, przyczepno ci, nanoszenia na nawierzchni ,

zmywalno ci i odporno ci na plamy. Dzi ki nowej farbie Para 4000 Ultra 

ciany we wn trzu s  eleganckie, delikatne, przyjemne w dotyku a zara-

zem 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 o-

ki sprawi, e b dziesz si  nimi cieszy  d u ej.

W swojej ofercie Para ma wysokiej jako ci farby akrylowe, lateksowe, 

alkidowe, poliuretanowe do malowania tynków dekoracyjnych oraz 

ró nego rodzaju materia ów wyko czeniowych i wewn trzne tynki 

dekoracyjne, jak np. stiuk.

Zapraszamy do naszych Salonów Firmowych oraz do odwiedzenia 

strony www.para.pl.
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Orientacyjny koszt pomalowania cian domu TYBERIUSZ 

(w trzech wariantach cenowych)

Farba Velvet 1804, pó matowa 2490 z  brutto

Farba ceramiczna ELITE 4094 3980 z  brutto

Farba matowa 250 Economy 1099 z  brutto

Ceny farby do pomalowania

cian wewn trznych

Farby PARA PAINTS


