K ATA LO G E M U L S J I B I A ŁYC H

TREND NA BIEL
Biel wciąż zyskuje na popularności. Dostrzegamy ją we wnętrzach, modzie czy
projektach opakowań. Coraz częściej decydujemy się też na białe samochody.
Doceniamy jej ponadczasowość i elegancję. Dobrze współgra z niemal każdym typem
urody, dlatego chętnie wybieramy ubrania z gamy białych odcieni. W zależności od
zestawionych barw, pozwala stworzyć zarówno ciepłe, jak i chłodne kompozycje. Biel
podkreśla i uwydatnia pozostałe kolory, dlatego tak często wykorzystywana jest jako
baza dla dodatków o zdecydowanej tonacji.

WSZYSTKO
ZACZYNA SIĘ
OD BIELI

styl
Ściany pomalowano
białą emulsją

CLEAN & WHITE

SKANDYNAWSKI
W Skandynawii każdy promyk słońca jest na wagę złota. Dlatego we wnętrzach
dominują jasne kolory, które doskonale odbijają światło i umożliwiają mu dotarcie do
najdalszych zakątków mieszkania. Wnętrza zazwyczaj wykończone są naturalnymi
materiałami, takimi jak: drewno, wiklina, len czy skóra. Niezwykle istotna jest
przestrzeń. Nie ma tu miejsca na zbędne elementy czy dekoracje. Dlatego meble
i dodatki powinny być funkcjonalne i posiadać swoje ściśle określone miejsce.

Łóżeczko pomalowano
farbą

SZYBKOSCHNĄCA
EMALIA
AKRYLOWA

Ściany pomalowano
białą emulsją

ODPORNA NA
SZOROWANIE

Elementy stalowe
pomalowano farbą

SILNIE
KRYJĄCA
EMALIA

styl

LOFTOWY
Charakterystycznym elementem stylu loftowego są widoczne materiały
konstrukcyjne, takie jak: cegła, beton czy drewno. Dlatego niewykończone,
nieotynkowane ściany – w tym przypadku – będą atrakcyjną ozdobą. Styl
industrialny, z założenia chłodny i surowy, możemy nieco ocieplić wprowadzając do
wnętrza drewno i biel jako dominujący kolor. Ciekawym sposobem na przełamanie
ascetycznego wystroju jest także użycie koloru, wyposażając pomieszczenie w meble
w żywych barwach

Sufit
pomalowano farbą

ANTYREFLEKSYJNA

Ściany pomalowano
białą emulsją

ODPORNA
NA ZMYWANIE

styl

NOWOCZESNY
W nowoczesnych wnętrzach odnajdziemy meble o prostych, geometrycznych
kształtach. Dominującym kolorem jest klasyczna biel, którą ożywiają dodatki
w intensywnych barwach. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów zaliczymy:
szkło, kamień i stal, które doskonale podkreślają charakter przestrzeni. Styl
nowoczesny idealnie komponuje się z elementami spotykanymi w loftach, jednak
w rozsądnych proporcjach.

Ściany pomalowano
białą emulsją

ŁAZIENKA
& KUCHNIA

Drzwi
pomalowano farbą

DO OKIEN I DRZWI
JEDNOWARSTWOWA

styl

VINTAGE
Kluczem do stworzenia udanej aranżacji w stylu vintage jest umiejętne łączenie
często różniących się od siebie, przekoloryzowanych dodatków. Wnętrze powinno
być lekkie i pełne świeżości. Osiągniemy to wprowadzając do pomieszczenia
„mięsiste” tkaniny, sztukaterię i pudrowe kolory, które razem stworzą przemyślaną
całość i doskonale oddadzą charakter tego stylu.

BIEL NIEJEDNO MA IMIĘ
Jeśli szukasz przełamania klasycznej śnieżnobiałej bieli,
skorzystaj z gamy gotowych kolorów produktów marki
Dekoral. Wybierz biel lub jej odcień pasujący do Twojego
wnętrza.
KORONKOWA BIEL

BAWEŁNIANY PUCH

KWIAT WIŚNI

CLEAN & COLOR

CLEAN & COLOR

ODPORNA
NA SZOROWANIE

ECRU

BITA ŚMIETANA

WANILIOWY

ODPORNA
NA SZOROWANIE

ODPORNA
NA SZOROWANIE

ODPORNA
NA SZOROWANIE

PORCELANOWY RÓŻ

MGLISTE WSPOMNIENIE

LILIA WODNA

ŁAZIENKA
& KUCHNIA

ŁAZIENKA
& KUCHNIA

ODPORNA
NA SZOROWANIE

NAZWA

CLEAN & WHITE
Głęboko matowa
Śnieżnobiała
Farba lateksowa

ODPORNA
NA SZOROWANIE
Matowa
Śnieżnobiała
Farba lateksowa

ODPORNA
NA ZMYWANIE
Matowa
Śnieżnobiała
Farba lateksowa

ANTYREFLEKSYJNA
Głęboko matowa
Śnieżnobiała
Farba akrylowa

ŁAZIENKA & KUCHNIA
Matowa
Śnieżnobiała
Farba lateksowa

GRUNT LATEKSOWY
Śnieżnobiała
Farba podkładowa

GŁÓWNY
BENEFIT

OPAKOWANIE

OPIS

Szczególnie polecana do malowania
miejsc narażonych na zabrudzenia
typowe dla pomieszczeń o intensywnej
eksploatacji.

Numer 1 w sporzedaży farb białych
w 2016 roku! Klasyczny odcień bieli
ceniony od lat.

Przeznaczona dla osób, które
potrzebują w prosty i szybki sposób
odświeżyć swoje wnętrze.

BENEFITY

podwyższona odporność na zabrudzenia
i typowe plamy
najwyższa siła krycia i wysoka wydajność
powłoka odporna na detergenty
i dezynfektanty
przyjazna na ludzi i środowiska

5 razy bardziej wytrzymała
niż standardowe farby odporne
na zmywanie
bardzo dobrze kryjąca
wygodna, prosta aplikacja

komfortowa apilkacja farby
odporna na zmywanie
łagodny zapach
idealne krycie powierzchni

KLASA
ODPORNOŚCI

WYDAJNOŚĆ

ILOŚĆ
WARSTW

POJ.
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do 14 m /l*
2

do 16 m2/l*

Szczególnie polecana do malowania
sufitów.

antyrefleksyjna powłoka (optycznie
maskuje niedoskonałości podłoża)
łatwa aplikacja
nie chlapie podczas malowania
maksymalna eliminacja smug
zapobiega przyciąganiu kurzu

Szczególnie polecana do miejsc
narażonych na rozwój grzybów
pleśniowych oraz na działanie wilgoci.

odporna na wilgoć
odpycha wodę i płynne zabrudzenia
tworzy powłokę odporną na działanie
grzybów i pleśni
odporna na szorowanie
zapewnia prawidłową mikrowentylację
powierzchni

do 12 m /l*

2

MULTI ACTION FORMULA: gruntuje, kryje,
wyrównuje
niweluje różnice w fakturze i odcieniu
podłoża
odcina kolor podłoża
zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych

do 12 m2/l*

1

Farba idealnie gruntuje, wyrównuje
chłonność, fakturę i kolor podłoża,
a podwyższone krycie wpływa na
ekonomiczne wykorzystanie farby
nawierzchniowej.

2

3L
5L
10 L

