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Co wyró nia
PARA PAINTS?
• W asny system kolorowania Design 

Line IV zaprojektowany przez najlepszych 

architektów, plastyków i dekoratorów 

wn trz z Ameryki Pó nocnej.

• Jedyna w Polsce sze ciostopniowa

skala po ysku: mat, pó mat, eggshell (po-

ysk skorupki jajka), per a, pó po ysk i po-

ysk.

• Odporno  na wielokrotne zmywanie,

równie  przy u yciu detergentów.

• Profesjonalne doradztwo techniczne 

i serwis w salonach PARA i DEKORIAN.

Sie  dystrybucji pozwala na profesjonaln

obs ug  oraz szybkie dotarcie do Klienta. 

Pracownicy na Pa stwa yczenie dokonaj

bezp atnego przedmiaru oraz wyceny.

Produkty 
rekomendowane przez 
architektów wn trz:
Farba ceramiczna ELITE CERAMIC

Farba lateksowa do wn trz. Dzi ki cera-

micznym mikrokuleczkom jej powierzchnia

jest bardziej odporna na szorowanie, ni

farby tradycyjnej. W rezultacie ciany

absorbuj  mniejsz  ilo  kurzu, a powsta e

zabrudzenia mo na skutecznie zmy .

Produkt ma tak e podwy szon  odporno

na uderzenia. wietnie sprawdzi si

w pokojach dzieci cych, a tak e koryta-

rzach i holach, gdzie wytrzyma o  farby

jest nieustannie testowana.

Farba ekologiczne 

ESSENCE

Technologia farby opie-

ra si  na zerowej zawar-

to ci lotnych zwi zków

organicznych.

Zmniejszona emisja za-

pachu sprawia, e pro-

dukt jest przyjazny oso-

bom wra liwym na 

czynniki alergiczne. 

Farby maj  podwy szone

parametry UV, dzi ki czemu kolor na d ugi

czas zachowuje swoje w a ciwo ci.

Produkty PARA PAINTS s  dost pne

w salonach PARA oraz DEKORIAN na

terenie ca ej Polski.

Paleta kanadyjskich farb PARA PAINTS

to ponad 5000 kolorów. Stuletnia

tradycja pozwoli a na stworzenie wysokiej 

jako ci farb przyjaznych cz o-

wiekowi i rodowisku. W ofercie 

dost pne s  farby do wn trz,

farby zewn trzne, tynki dekora-

cyjne, tapety, grunty i podk ady

oraz szeroka gama elementów 

dekoracyjnych.

D E K O R I A N  prezentuje

144

Farby PARA PAINTS

dost pne w salonach 

Pe na lista punktów sprzeda y oraz 
wi cej informacji na www.para.pl
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