
Śnieżka KiDS 
ФАРБА ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІМНАТ 



Śnieżka   
фарба для дитячих кімнат 

Śnieżka  – НОВИНКА  

Шановні партнери! 
З приємністю інформуємо Вас, що компанія «Снєжка-

Україна» випускає на ринок нову ГІПОАЛЕРГІЧНУ ФАРБУ 

ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІМНАТ - Śnieżka  
 

Фарба Śnieżka завдяки спеціально підібраному 

складу екологічних складників особливо рекомендована 

для фарбування дитячих кімнат, а також приміщень в 

школах, дитячих дошкільних, медичних закладах й 

інших об'єктах з підвищеними санітарно-гігієнічними 

вимогами.   

NEW 

Рекомендована роздрібна ціна: 

 3 л – 330,00 грн 

 5 л  – 512,00 грн 

 10 л – 950,00 грн 



NEW 
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 ГІПОАЛЕРГІЧНА 
        -  фарба не викликає алергічних реакцій організму,  

           (підтверджено дослідженнями, проведеними в Науково-дослідному „Центрі профілактичної і клінічної токсикології” у м.Львів); 

 ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА 
       - використовують більш чисті технології виробництва;  

        - обмежено вміст летких органічних сполук (ЛОС);  

        - без вмісту високотоксичних речовин;  

        - екологічні переваги фарби підтверджено згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024; 

 СТІЙКА ДО МИТТЯ 
        - 2-й клас згідно з нормами ДСТУ EN 13 300; 

 ТОНУЄТЬСЯ У 518 КОЛЬОРІВ  
        - фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою  

          Sniezka Colour System згідно з каталогом Sniezka NCS Cascade; 

 ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ «ДИХАТИ» 

Śnieżka Optimal Fasad – ВЛАСТИВОСТІ 

Śnieżka   
фарба для дитячих кімнат 

Śnieżka  – ВЛАСТИВОСТІ  



NEW 
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*при одношаровому нанесенні з упаковки 10 л  згідно з рекомендованою роздрібною ціною станом на 13.07.2016  

 РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ: 
- в дитячих кімнатах; 

- в дитячих дошкільних закладах; 

- в школах; 

- в медичних закладах 

- в інших об’єктах з підвищеними санітарно-гігієнічними вимогами. 

 ЕКОНОМІЯ ПІД ЧАС ФАРБУВАННЯ -   

       всього  7,04 грн* за 1 м² пофарбованої поверхні 

 ФАРБА НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ 

 РОЗХІД – до 10 м²/кг,  до 135 м² з упаковки 10 л 

Śnieżka Optimal Fasad – ВЛАСТИВОСТІ 

Śnieżka   
фарба для дитячих кімнат 

Śnieżka  – ВЛАСТИВОСТІ  

 МАЄ ВІДМІННУ ПОКРИВНУ ЗДАТНІСТЬ 



NEW Śnieżka   
фарба для дитячих кімнат 

ПОРТФОЛІО ІНТЕР’ЄРНИХ ФАРБ ТМ Śnieżka  
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ЛАТЕКСНІ ФАРБИ 
стійкі до миття 

АКРИЛОВІ ФАРБИ 
стійкі до сухого тертя, які тонуються COLOREX 

Eko 

Max Latex 

Nature 

Super Matt 

Satynowa 

Ultra Biel 

White Effect 

Design Lux 3 

Кухня-ванна 

фарби з можливістю 
кольорування  

NCS (518 кольорів) 

Fresh White 

KIDS 

NEW 



Дякуємо за увагу 

та запрошуємо до покупки!  


