Śnieżka Nature
колекція готової кольорової фарби

Śnieżka Nature

Śnieżka Nature
Śnieżka Nature – це ГОТОВА КОЛЬОРОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА високої
якості, яка характеризується відмінною покривною здатністю, високою
ощадливістю і стійкістю кольорів. Створює матове покриття, яке дозволяє
стінам "дихати", і є стійким до багаторазового миття. Призначена для
захисно-декоративного фарбування стін і стель з вапняних, цементновапняних, цементних, бетонних, цегляних, кам'яних, гіпсових, гіпсокартонних,
дерев'яних і деревопохідних матеріалів всередині приміщень.

 Палітра: 56 кольорів
 Упаковки: 2,5 л та 5 л

Śnieżka Nature

Аргументи на користь фарби
 Містить інноваційну технологію Teflon ® surface protector
 З отриманого покриття легко усунути плями та забруднення
 2 клас стійкості до миття згідно PN-EN 13 300
 Латексна фарба
 Дозволяє стінам «дихати»
 Green Idea - виріб з низьким вмістом ЛОС, максимум 5 г/л
 Економна – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
 Розхід з упаковки 5 л - до 70 м²
 Обмежене розбризкування під час нанесення
 56 готових кольорів
 100% попадання в колір

 Рекомендована для фарбування скловолокнистих та
флізелінових шпалер
 Термін зберігання - 48 місяців
 Упаковки: 2,5л, 5л

*ціна м² розрахована з роздрібної ціни рекомендованої виробником за упаковку 5 л, та є актуальною
станом на 01.02.2015 року

Śnieżka Nature

Чому готова кольорова фарба –
це правильний вибір?
Згідно з дослідженням компанії „GFK” в газузі інтер’єрних водоемкльсійних
фарб, найбільший інтерес у респондентів викликає фарба, у якій поєднані
два основні критерії: якість та екологічність.
Саме цей дует переваг представлений в готовій кольоровій фарбі Śnieżka
Nature:
 Green Idea - виріб з низьким вмістом ЛОС,
максимум 5 г/л
 Дозволяє стінам «дихати»

 Містить інноваційну технологію Teflon ®
 З отриманого покриття легко усунути плями та
забруднення
 Фарба стійка до миття – 2 клас згідно DIN 13 300
 Обмежене розбризкування під час нанесення
 Польська технологія – європейська якість

Śnieżka Nature

Як діє Teflon® Surface protector
у фарбі Sniezka Nature?
 слабке притягання бруду – запобігає осіданню забруднень на поверхні
стіни
 легко утримувати стіни у чистоті
 легке усунення плям і забруднень
 збільшенна відпірність до забруднень
 довговічне декоративне покриття

Фарба, з Teflon® surface protector

Фарба без Teflon® surface protector

Śnieżka Nature

Sniezka Nature – прийшов, побачив і купив!
max

Sniezka Nature

 легко приймаю рішення

всі кольори за однаковою ціною

 швидко обираю колір
 не потрібно рахувати ціну
ціна

 фарба в готовому кольорі

min

колір

ŚNIEŻKA NATURE надається для фарбування
скловолокнистих, флізелінових та інших шпалер
1. Створює стійке до забруднень покриття завдяки

інноваційній технології Teflon®.
2. Накладається тонким шарам не забиваючи фактуру шпалер.
3. Природні, яскраві та стійкі кольори підкреслюють фактуру
шпалер.
4. Надається для перефарбування вже пофарбованих або
кольорових шпалер.
5. Поверхня пофарбованих шпалер витримує вологе
прибирання.
6. Має міцну адгезію до поверхні шпалер.

*при одношаровому нанесенні

