Інтер’єрні фарби
Призначені для декоративно-захисного фарбування стін і стель із цементних,
цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних
і деревопохідних поверхонь, які експлуатують усередині приміщень.
Тара

База

Ціна, грн

White Base

3л

А

162

Фарба інтер’єрна глибокоматова ультрабіла

5л

А

258

10 л

А

468

Optimal +

3л

А

198

Фарба матова для внутрішніх робіт

5л

А

324

10 л

А

588

Etalon White

3л

А/C

270

Стійка до миття акрилова фарба
для внутрішніх робіт

5л

А/C

432

10 л

А/C

792

Interior Luxe

3л

А/C

510

Іноваційна фарба для внутрішніх робіт
особливо стійка до миття

5л

А/C

738

10 л

А/C

1320

• Використовується для фарбування стін та стелі всередині
• Створює однорідне глибокоматове покриття
• Приховує незначні дефекти підготовки поверхні
• Може використовуватися як базове покриття перед фарбуванням
• Тонується у світлі відтінки

• Використовується для фарбування стін та стелі всередині
• Створює однорідне матове покриття
• Має збалансовану формулу, що забезпечує оптімальний розхід
• Має відмінні покривні властивості
• Тонується у світлі відтінки

• Використовується для фарбування стін та стелі всередині
• Створює однорідне еталонне матове покриття
• Високонаповнена полімером, що перешкоджає зносу
• Підкреслює текстуру шпалер та фактуру поверхонь
• Тонується у темні та світлі відтінки

• Використовується для фарбування стін та стелі всередині
• Придатна для фарбування поверхонь у кухнях та ванних кімнатах
• Має фунгіцидні добавки
• Витримує агресивне миття
• Тонується у темні та світлі відтінки

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
5 клас

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
4 клас

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
3 клас

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
1 клас

Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника
** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках
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Фасадні фарби
Призначені для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій і елементів усередині та зовні будівель.
Фарби призначені для декоративно-захисного фарбування стін і стель із цементних, цементно-вапняних,
гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних поверхонь.

Prof Facade
Акрилова фарба для зовнішніх робіт
• Використовується для фарбування фасадів будівель
• Захищає фасад від зовнішнього впливу та забезпечує
довговічність кольору
• Створює еластичну захисну плівку
• Має низькі показники витрати
• Тонується у темні та світлі відтінки

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
1 клас

Prof Facade Silicone
Силіконова фарба для зовнішніх робіт
• Використовується для фарбування фасадів будівель
• Захищає фасад від зовнішнього впливу та забезпечує
довговічність кольору
• Створює паропроникну захисну плівку
• Має відмінні гідрофобізуючі показники
• Тонується у темні та світлі відтінки

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
1 клас

Універсальні фарби

Тара

База

Ціна, грн

5л

А/C

660

10 л

А/C

1236

Для систем утеплення фасадів рекомендується використовувати
у поєднанні із акриловою ґрунт-фарбою

5л

А/C

885

10 л

А/C

1690

Для систем утеплення фасадів рекомендується використовувати
у поєднанні із силіконовою ґрунт-фарбою

Тара

База

Ціна, грн

5л

А

522

10 л

А

984

Тара

База

Ціна, грн

5л

AP

485

10 л

AP

935

Facade
Універсальна акрилова фарба
для внутрішніх та зовнішніх робіт
• Використовуюється для фарбування будівель всередині і ззовні
• За рахунок збалансованої формули відмінно фарбує
як гладкі так і текстурні поверхні
• Може використовуватися як «єдине рішення» для усього будинку
• Витримує вплив зовнішніх факторів ззовні і інтенсивне миття
всередині
• Тонується у світлі відтінки

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
2 клас

Моделюючі матеріали
Structure
Структурна акрилова фарба
для внутрішніх та зовнішніх робіт
• Використовуюється для фарбування будівель всередині і ззовні
• Створює текстурне глибокоматове покриття
• Відмінно приховує дефекти поверхонь
• Придатна для моделювання рельєфу текстуроутворюючим
інструментом
• Тонується у світлі відтінки

стійкості до миття
згідно DIN EN 13 300
2 клас
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Матеріали для підготовки основи

Primer
Грунтовка глибокопроникна
Призначена для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних,
цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших
не міцних та сильно поглинаючих основ. Застосовується під
шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні маси для стель,
стін і підлоги всередині і зовні приміщень.

Тара

База

Ціна, грн

1л

EC

40

5л

EC

135

10 л

EC

220

10 л

AP

660

10 л

AP

540

10 л

AP

980

Бетонконтакт
Грунт адгезійний
Призначений для забезпечення надійного зачеплення між
поверхнями та оздоблювальними матеріалами, всередині
та зовні будівель. Контактна грунт-фарба призначена для
утворення адгезійного шару на щільних поверхнях і зменшення
водопоглинання пористих поверхонь. Надає гладким поверхням
шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними
матеріалами. Призначена для декоративно-захисного фарбування
основ із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли,
гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних поверхонь
всередині та зовні споруд.

Грунт-фарба акрилова
Ґрунт-фарба
Призначена для підготовки основ під декоративні тонко шарові
штукатурки та фарби. Застосовується для попередньої обробки
основ з метою їхнього зміцнення, підвищення адгезії та полегшення
робіт із нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб.
Призначена для декоративно-захисного фарбування основ
із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли,
гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних поверхонь
всередині та зовні споруд.

Грунт-фарба силіконова
Грунт-фарба силіконова
Призначена для підготовки основ під нанесення декоративних
штукатурок і фасадних фарб на силіконовій основі. Ґрунт-фарба
застосовується для попередньої обробки основ з метою їхнього
зміцнення, підвищення адгезії та полегшення робіт із нанесення
декоративних штукатурок і фасадних фарб на силіконовій основі.
Призначена для декоративно-захисного фарбування основ
із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли,
гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних поверхонь
всередині та зовні споруд.
Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника
** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках
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Штукатурки

Acrilic Stucco Woodworm
Декоративна акрилова штукатурка
«Короїд»

Тара

База

Ціна, грн

25 кг

AP

1140

25 кг

AP

1175

25 кг

AP

1500

25 кг

AP

1535

Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині
та зовні будівель (зерно 2,0 мм). Штукатурка призначена для
захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні
будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.

Acrilic Stucco Stone
Декоративна акрилова штукатурка
«Камінець»
Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині
та зовні будівель (зерно 1,5 мм). Штукатурка призначена для
захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні
будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.

Stucco Silicone Woodworm
Декоративна силіконова штукатурка
«Короїд»
Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині
та зовні будівель (зерно 2,0 мм). Штукатурка призначена для
захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні
будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.

Stucco Silicone Stone
Декоративна силіконова штукатурка
«Камінець»
Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині
та зовні будівель (зерно 1,5 мм). Штукатурка призначена для
захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні
будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.

Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника
** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках
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