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Farby, tynki i systemy kreatywne effekt-design

ŚCIANY,  OKŁADZINY,  SUCHA  ZABUDOWA

DÜFA-POLSKA Sp. z o.o.
UL. ŻERNICKA 296
54-510 WROCŁAW
TEL. 071 354 59 71
FAKS 071 373 77 80
www.dufa.com.pl
e-mail: info@dufa.com.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Niemcy
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna poprzez sieć dystrybutorów
Aprobaty i certyfikaty: Atesty PZH, Aprobaty Techniczne ITB na systemy dociepleń
budynków na styropianie i wełnie mineralnej AT-15-6970/2006 i AT-15-6969/2006
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, pomoc Przedstawicieli Handlowych
Pozostała oferta: tynki nowej generacji: akrylowe, silikatowe, siloxanowe, siliko-
nowe z serii PROFI-Tec; lakiery i bejcolakiery akrylowe i alkaidowe do stosowania
na drewno i metal; seria wyrobów bezpośrednio na rdzę Correx; system dociepleń
budynków metodą lekką-mokrą PROFITHERM; farby i tynki silikatowe oraz siliko-
nowe z serii PROFI-Tec

Farby wewnętrzne akrylowe
Ozdobią każdą ścianę w mieszkaniu zgodnie z życzeniami mieszkańców. Nadają
się na każde zagruntowane podłoże, a w szczególności na ściany cementowo-wa-
pienne. 

Farby wewnętrzne lateksowe
Zapewnią piękną trwałą i odporną na ścieranie powłokę. Stosowane są tam, gdzie
wymagana jest cienka powłoka np. ściany pokryte tapetą z włókna szklanego.

Farby fasadowe akrylowe
Zapewnią każdej elewacji niepowtarzalny charakter ze względu na możliwości wy-
boru wśród 2000 kolorów. Nadają się na wszystkie suche i czyste podłoża.

Farby fasadowe silikatowe, silikonowe
Pozwolą pomalować świeże tynki mineralne i cementowo-wapienne, a poprzez swoje
właściwości zapewnią komfort mieszkańcom.
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Systemy kreatywne EFFEKT-DESIGN są połączeniem farb gruntujących, akrylowej masy szpachlowej i specjalnych lazur do malowania ścian. 
Pozwalają uzyskać niskim kosztem bardzo ciekawe efekty wizualne.

Ściana w stylu prowansalskim
Materiały: Putzgrundierfarbe+Relief-Wandspachtel+Wandlasur Classic
Koszt: 18,00 zł/m2

Ściana w stylu śródziemnomorskim
Materiały: Putzgrundierfarbe+Wischstrukturputz+Wandlasur Classic
Koszt: 13,00 zł/m2

Ściana w stylu antycznym
Materiały: farba lateksowa Matweiss (Mattlatex)+Wandlasur Colori fino
Koszt: 15,00 zł/m2

Ściana w stylu weneckim
Materiały: farba lateksowa Matweiss (Mattlatex)+szpachla marmurowa Stucco
fino+wosk
Koszt: 25,00 zł/m2
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