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Farby Trimetal to produkty na bazie

wody, bezzapachowe, szybkoschnące

i zmywalne. Ze względu na wyjątkową

trwałość polecane są zarówno do malo-

wania mieszkań prywatnych, jak i obiek-

tów użyteczności publicznej. Przezna-

czone są zarówno dla profesjonalistów –

firm wykonawczych czy architektów, jak

i dla klientów indywidualnych. Niewątpli-

wym atutem naszej oferty jest jej kom-

pleksowość. Naszym Klientom oferuje-

my kompletne systemy wymalowań – od

warstwy impregnacyjnej, przez podkła-

dową, właściwą, na warstwach dodatko-

wych (np. dekoracyjnych) kończąc.

DIALCHAUX

Farba na bazie żywic winylowych,

pozwalająca uzyskać efekt starej,

wapiennej ściany.

DIALCOLOR

Wielokolorowa

farba natryskowa,

idealnie nadająca

się do szybkiego

malowania

dużych

powierzchni ścian

wewnętrznych,

do malowania

ścian w pomieszczeniach, które nie

mogą być na długo wyłączone z użyt-

kowania oraz wszędzie tam, gdzie

powłoka malarska powinna charakte-

ryzować się dużą trwałością. Wszystko

to sprawia, że DIALCOLOR bardzo

często stosowany jest w szkołach,

hotelach czy biurach. Obecnie dostęp-

nych jest aż 108 kompozycji kolory-

stycznych. Firma Batimex jest

wyłącznym dystrybutorem farby

DIALCOLOR w Polsce.

STELATEX

Farba lateksowa, przeznaczona

zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz

budynków. Farba ta nadaje malowa-

nym powierzchniom gładkość, delikat-

ność i piękny aksamitny wygląd,

a komputerowy system barwienia

Trimix pozwala na dobór koloru

zgodnie z indywidualnymi upodoba-

niami klienta. Wyjątkowa odporność

na zmienne warunki atmosferyczne

sprawia, że farba doskonale nadaje

się do malowania elewacji

zewnętrznych.

TRIMETAL QUARTZ

Farba strukturalna z domieszką kwar-

cu, o właściwościach zarówno dekora-

cyjnych, jak i renowacyjnych.

ELEGANCE

Farba dekoracyjna, pozwalająca uzy-

skać efekt lekkiej patyny; dzięki meto-

dzie wielokrotnego przecierania nada-

je wnętrzom bardzo subtelny i ele-

gancki wygląd.

DIALEFFEKT

Opóźniacz schnięcia, który po wymie-

szaniu z farbami Trimetal pozwala na

uzyskanie niepowtarzalnych efektów

dekoracyjnych uzależnionych od tech-

niki nakładania.

Firma Batimex jest także producentem

stolarki otworowej. Naszym Klientom

oferujemy wysokiej klasy okna PVC,

produkowane w oparciu o profile nie-

mieckiej firmy Trocal, okna drewniane,

wytwarzane z egzotycznego drewna

eukaliptusowego oraz okna aluminio-

we produkowane w oparciu o system

profili RC System.

B A T I M E X

Batimex to firma z 16-letnią tradycją.

W centrum naszych zainteresowań

zawsze znajdowali się Klienci oraz ich

potrzeby, dlatego w naszej ofercie znaj-

dą Państwo wyłącznie najwyższej ja-

kości produkty. 

Jednym z głównych obszarów działalno-

ści firmy Batimex jest dystrybucja farb

i lakierów belgijskich firm Trimetal

i Sikkens, należących do koncernu Akzo

Nobel – światowego lidera w produkcji

powłok malarskich. Produkty tych firm

cieszą się dużym uznaniem w krajach

Europy Zachodniej, a od kilkunastu lat

zdobywają coraz większą popularność

także w Polsce. Jest to przede wszyst-

kim zasługa ich wysokiej jakości oraz

szerokiej gamy oferowanych rozwiązań,

pozwalających na zrealizowanie nawet

najbardziej wyszukanych pomysłów.

BATIMEX

ul. Głogowska 170A

60-126 Poznań

tel. 061 865 00 02

faks 061 865 00 62

www.batimex.com

e-mail: batimex@batimex.com

ADRES  F IRMY:

F
A

R
B

Y
 

D
E

K
O

R
A

C
Y

J
N

E

144

Batimex.qxd  05-12-12  10:42  Page 144


