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DULUX KOLORY ŚWIATA

Dulux Kolory Świata to kolekcja 72 wspaniałych 

kolorów, zainspirowanych najpiękniejszymi zakąt-

kami świata, dostępna w postaci najwyższej jakości 

lateksowej emulsji do ścian i sufitów o matowym 

wykończeniu. Dzięki wyjątkowej formule tworzy 

bardzo trwałe i odporne na zmywanie powłoki, 

zachowując idealny wygląd i kolor ściany. Najwyższej 

jakości pigmenty, zawarte w nowej recepturze, 

zapewniają ponadprzeciętne parametry krycia przy 

zachowaniu trwałości koloru i wysokiej odporności 

na zmywanie.

Dulux Creations to trzy niezwykłe efekty, które 

można osiągnąć łatwo i szybko, malując wałkiem 

lub pędzlem, bez stosowania specjalnych technik 

i narzędzi. 

Dulux Creations Deep Tones to paleta 10 niezwykle 

intensywnych kolorów idealnych do wprowadzenia 

mocnych akcentów w pomieszczeniu. Magnetycznie 

nasycone odcienie nadadzą wnętrzu wyjątkowego 

charakteru. Te wyraziste tony świetnie komponują 

się z kremowymi bielami, beżami i neutralnymi 

odcieniami linii Dulux Kolory Świata tworząc efek-

towne zestawienia i kontrasty. 

Dulux Creations Moonlight jest wykończeniem 

metalicznym, dodającym pomieszczeniu księżyco-

wego blasku. Każdy z 10 metalicznie połyskujących 

kolorów nada wnętrzu oryginalnego charakteru.  

To wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy lubią 

nietuzinkowe pomysły i nowoczesny design.

Efekt dotyku piasku uzyskamy po zastosowaniu 

linii Dulux Creations Sand Touch. Paleta 8 odcieni 

o delikatnie szorstkiej fakturze piasku o aksamitnie 

matowym wyglądzie doda wnętrzu ciepła i kojącej 

przytulności. 

Dulux Family Zone to emulsja wyprodukowana 

w trosce o bezpieczeństwo użytkownika oraz środowi-

sko naturalne. Unikatowa receptura bez dodatku roz-

puszczalników odznacza się minimalnym poziomem 

zapachu i emisji lotnych związków organicznych, przy 

jednoczesnych wysokich parametrach krycia i odpor-

ności na zmywanie. Emulsja dostępna w 30 dedyko-

wanych kolorach o wykończeniu matowym.

Dulux Kitchen&Bathroom to lateksowa emulsja 

do ścian i sufitów przeznaczona do stosowania 

w kuchni oraz łazience, wykorzystującą unikalną 

technologię Protect. Nadaje ona trwałą powłokę, 

odporną na tłuszcz, wilgoć i działanie grzybów 

pleśniowych. Pomalowane nią ściany na długo 

pozostaną czyste, a ich kolor – wyrazisty i świeży. 

Unikalna technologia Protect zawarta w recepturze 

Dulux Kitchen&Batroom zabezpiecza powłokę przed 

działaniem grzybów pleśniowych, tłuszczu i wilgoci. 

Dostępna w dwóch wariantach wykończenia: mato-

wym i satynowym.

Dulux Światło i Przestrzeń to matowa emulsja do 

ścian i sufitów z innowacyjną technologią LumiTec™, 

opartą na rozjaśniaczach optycznych. Dzięki nim 

ściany odbijają nawet do dwóch razy więcej światła, 

niż te pomalowane tradycyjną farbą emulsyjną. Teraz 

nawet małe i ciemne pomieszczenia będą jaśniejsze 

i optycznie powiększone. Rewolucyjna technologia 

LumiTec™ zapewnia odbicie do dwóch razy więcej 

światła, w porównaniu do tradycyjnej farby emul-

syjnej o analogicznym kolorze, odcieniu i intensyw-

ności. Dzięki redukcji ilości światła absorbowanego 

przez powłokę ściany, więcej światła odbija się od 

niej, dając wrażenie powiększonej przestrzeni.

Dulux Latex Matt to najwyższej jakości lateksowa 

emulsja do ścian i sufitów o matowym wykończeniu. 

Dzięki nowoczesnej formule Diamond Technology, 

zapewnia trwałą i odporną na zmywanie powłokę. 

Diamond Technology to wyjątkowa technologia 

wykorzystująca wysokogatunkową dyspersję opartą 

na strukturze diamentu, która sprawia, że poma-

lowane ściany zyskują wyjątkowo trwałą powłokę 

o podwyższonej odporności na zmywanie, jednocze-

śnie zapewniając im doskonałą, szlachetną strukturę.

Dulux Acryl Matt to wysokiej jakości akrylowa 

emulsja do ścian i sufitów o matowym wykończeniu. 

Zapewnia doskonałe krycie, szorowalność i łatwość 

aplikacji.
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