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Zainspiruj si  przyrod
wiat przyrody, pe nia barw, bogactwo kolo-

rów mieni cych si  tysi cami odcieni. Natura. 

Harmonia. Doskona o ...

nie ka Barwy Natury to paleta 40 gotowych 

kolorów, których inspiracje zaczerpni te zosta y

wprost z natury. Proponowany bukiet barw pomo-

e stworzy  w domu zestawienia kolorystyczne – 

harmonijne, spójne, pi kne jak sama natura – któ-

re w pozytywny sposób wp ywa  b d  na nastrój 

i emocje. Odcienie nie ki nadaj  wn trzom nie-

powtarzalny klimat, sprzyjaj  relaksowi i twór-

czym inspiracjom. Usiane s onecznikami pole, 

zaciszna b kitna laguna czy leniwe popo udnie 

na hamaku po ród zapachu lawendy i ja minu – 

to tylko kilka z inspiruj cych klimatów uchwy-

conych w linii nie ka Barwy Natury. 

Teflon® surface protector 
– trwa e pi kno Twoich cian
Ciekawa kolorystyka idzie w parze z funkcjo-

nalno ci . Linia nie ka Barwy Natury to za-

równo bogata paleta daj ca ogromne mo liwo ci 

aran acyjne, jak i nowoczesne rozwi zanie pod 

wzgl dem technologicznym. W farbach wyko-

rzystano bowiem technologi Teflon® surface 

protector, która powsta ym po wymalowaniu 

pow okom zapewnia wyj tkowe w a ciwo ci. 

Po na o eniu na cian  farby nie ka Barwy 

Natury cz stki Teflon® surface protector kon-

centruj  si  przy powierzchni utworzonej po-

w oki, obni aj c jej napi cie powierzchniowe. 

Dzi ki temu wymalowania charakteryzuj

si  s abszym przyci ganiem zanieczyszcze ,

a brud ma mniejsz  mo liwo  trwa ego wi -

zania si  z pod o em.

Dzi ki tej innowacji powierzchnia powsta a po 

wymalowaniu nie k  Barwy Natury jest odpor-

na na cieranie, atwiejsza do utrzymania w czy-

sto ci, a przy tym w naturalny sposób zapewnia 

pi kne dekoracyjne wyko czenie i pozostaje ca -

kowicie bezpieczna dla zdrowia.

Teflon® is registered trademark of DuPont used 

under license by FFiL nie ka SA.

FFiL nie ka SA 

39-102 Lubzina 34 A

Dzia  Handlowy: 39-207 Brze nica 18 

tel. 014 681 11 11, faks 014 682 22 22

www.sniezka.pl

Technologia w zgodzie z natur

sniezka.indd 139sniezka.indd   139 2009-04-16 18:46:462009-04-16   18:46:46


