Farby do wnętrz

Nawet mała zmiana może dać dużą radość i satysfakcję.
Zmiana koloru we wnętrzu, w którym mieszkasz
może poprawić nastrój i dodać skrzydeł.
Bardzo ważny jest pierwszy krok - dokonanie wyboru.
Decyzja bywa trudna, dyskusja burzliwa,
a efekt może nie spełniać oczekiwań.
Dlatego dajemy Ci paletę wybranych kompozycji - aby
inspirowały i pomagały wyobrazić sobie, jak może wyglądać
Twoje mieszkanie lub dom.
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Kolory wszystkich
żywiołów
odnajdziesz w farbach do wnętrz
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BOLIX Sonata Acryl White

BOLIX Acord Acryl Perfect

Dobre właściwości kryjące i odporność na szorowanie

Śnieżnobiała, ekonomiczna w użyciu
-

zalecana do ścian i sufitów
zapewnia trwałość bieli
dobre krycie
dobra wydajność
paroprzepuszczalna
bezzapachowa, nie zawiera rozpuszczalników
organicznych (VOC)
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- pomieszczenia świeżo malowane można
użytkować już po paru godzinach
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- zalecana do wszystkich pomieszczeń
o naturalnej eksploatacji
- głęboki mat
- bezzapachowa
- dobre krycie
- paroprzepuszczalna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- trwale i atrakcyjne kolory
- dedykowana paleta kolorów farb wewnętrznych
Bolix Spektrum Inside
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku

BOLIX CamertOne Latex
BOLIX Politone Acryl Plus

Lateksowa farba do wnętrz, o podwyższonych
parametrach - najwyższej sile krycia i odporności
na szorowanie, hypoalergiczna

- szczególnie zalecana do salonów, sypialni i do
pomieszczeń o podwyższonej eksploatacji
- bardzo dobre krycie
- zmywalna i odporna na szorowanie
- łatwa aplikacja
- bezzapachowa
- paroprzepuszczalna
- głęboki mat
- dedykowana paleta kolorów farb wewnętrznych
Bolix Spektrum Inside
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem

- szczególnie zalecana do pomieszczeń o intensywnej
eksploatacji: szpitale, szkoły, przedszkola, korytarze,
kuchnie, łazienki, pokoje dziecięce
- doskonałe krycie
- bardzo duża wydajność
- łatwe utrzymanie - odporna na zmywanie i szorowanie
- łatwa aplikacja
- bezzapachowa
- paroprzepuszczalna
- głęboki mat, bez refleksów
- dedykowana paleta kolorów farb wewnętrznych
Bolix Spektrum Inside
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem

Lateksowa farba do wnętrz,
odporna na szorowanie, hypoalergiczna
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1360
różany
beż

1400

wieczorny
fiolet

Radość i spokój
Fiolety połączone ze spokojnymi beżami
tworzą optymistyczne, a zarazem kojące wnętrza.

1335

królewski
fiolet

1015

kremowy
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1060
1355

wosk
pszczeli

wrzosowy

Elegancka harmonia
Ciepły fiolet wrzosu i delikatny woskowy beż
współgrają ze sobą niczym dźwięki klasycznego
koncertu fortepianowego. Dzięki nim każdy dzień
będzie upływał w spokoju i harmonii.
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1205

ciemny
brąz

1240

terracotta

1245

koralowy

1275

marmurowy
chłód
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1230

sekret
ogrodu

biała

Dawka energii
Kontrast czerwieni, bieli i nasyconego brązu
energetyzuje jak namiętne tango.
To siły witalne o poranku, porcja aktywności na
cały dzień i roztańczone wejście w uroki wieczoru.
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Dedykowana paleta kolorów farb wewnętrznych Bolix Spektrum Inside

krem orzechowy
1000

jaśminowy
1005

wiosenny promyk
1010

kremowy
1015

piasek Maroka
1020

róż indyjski
1025

morelowy
1030

brzoskwiniowy
1035

gorąca pomarańcza
1040

dojrzały melon
1045

koralowe morze
1050

rustykalna cegła
1055

wosk pszczeli
1060

słoneczny
1065

bananowy
1070

kanarkowy
1075

miodowy
1080

złoto Azteków
1085

słoneczny poranek
1090

słonecznikowy
1095

złoty płomień
1100

bursztynowy
1105

pomarańczowy
1110

cytrusowy sad
1115

cyrynowy
1120

Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić
na wzornikach listkowych Bolix Spektrum Inside oraz na tablicach kolorów, w punktach handlowych, prowadzących sprzedaż farb wewnętrznych Bolix.
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wybierz swój kolor
ananasowy
1125

Veronesa
1130

botaniczny
1135

wiosenny
1140

zielone jabłuszko
1145

powitanie wiosny
1150

zielone winogrona
1155

wiosenny powiew
1160

oliwkowy
1165

pistacjowy
1170

złota zieleń
1175

agrestowy
1180

szałwiowy
1185

miętowy
1190

jasny brąz
1195

tabaczkowy
1200

ciemny brąz
1205

sienna palona
1210

mleczno-czekoladowy czekoladowy
1215
1220

fuksja
1225

sekret ogrodu
1230

mauretański
1235

terracotta
1240

koralowy
1245
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1470

seledynowy

1460

raj oceanu

1005

jaśminowy

12

Nasz
błękitny relaks

Jasnozłota piaszczysta plaża, błękitne tropikalne niebo –
przez cały rok można czuć niepowtarzalną atmosferę wakacji.
Kojące zestawienie barw egzotycznego nadmorskiego raju
tworzy idealne otoczenie dla spragnionych wypoczynku.

1475
widok
oceanu

1060
wosk
pszczeli

13

1300

lodowa
cytryna

1130

Veronesa

Mój ulubieniec
Kojące walory ciepłej zieleni sprawiają,
że chwile spędzone w domu są jak relaks
podczas spaceru po zalanym słońcem lesie.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
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1180

agrestowy

1010

wiosenny
promyk

1125

ananasowy

1000

krem
orzechowy

1135

botaniczny

Witalność
Pełna życia zieleń, rozjaśniona
świetlistymi kremowymi odcieniami
doda energii o każdej porze dnia.
Tu wszystkie zmysły chłoną moc
drzemiącą w pełnych życia kolorach.
Tu niespożyte siły witalne
poruszają każdy nerw.
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Dedykowana paleta kolorów farb wewnętrznych Bolix Spektrum Inside

ciemny łosoś
1250

ziemisty
1255

taupe
1260

kamienna ściana
1265

latte
1270

marmurowy chłód
1275

róża pustyni
1280

jasny beż
1285

orzechowy
1290

ciemny beż
1295

lodowa cytryna
1300

wanilia
1305

pustynny
1310

lawendowy blask
1315

lawendowy
1320

zimna lawenda
1325

liliowy
1330

krolewski fiolet
1335

ciemny wrzos
1340

naturalne piękno
1345

winny
1350

wrzosowy
1355

różany beż
1360

truskawkowa mgiełka różowy
1365
1370

Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić
na wzornikach listkowych Bolix Spektrum Inside oraz na tablicach kolorów, w punktach handlowych, prowadzących sprzedaż farb wewnętrznych Bolix.
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wybierz swój kolor
żurawinowy
1375

tropikalna jagoda
1380

jesienny wrzos
1385

miniaturowy irys
1390

kwitnący bratek
1395

wieczorny fiolet
1400

krople rosy
1405

poranne niebo
1410

czysty błękit
1415

lawendowa dama
1420

błękitny płomień
1425

morski
1430

lazurowy
1435

błękitne niebo
1440

kapitański błękit
1445

zieleń morska
1450

karaibski sen
1455

raj oceanu
1460

zielona wierzba
1465

seledynowy
1470

widok oceanu
1475

śnieżna przełęcz
1480

Versal
1485

srebro królewskie
1490

Venecja
1495

cień drzewa
1500

grafitowy
1505
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1005

jaśminowy

1300

lodowa
cytryna

1280

róża pustyni
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1275

marmurowy
chłód

1305

wanilia

1270

latte

1310

pustynny

100% elegancji
Dżentelmen na wakacjach…
Bizneswoman w kuchni… Elegancja to coś,
z czym nie rozstajemy się nigdy.
Barwy surowego jedwabiu i naturalnego lnu
to kwintesencja elegancji
w najbardziej klasycznym wydaniu.
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1230

sekret
ogrodu

Dom
Łagodność nasyconego różu
i rozświetlonej słońcem zieleni
– oto przepis na bajkowe wnętrze.
Niezapomniana atmosfera ciepła rodzinnego
radośnie wypełnia każdy domowy zakątek.
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1175

złota zieleń

1225

fuksja

1365

truskawkowa
mgiełka

1370
różowy

1375

żurawinowy

Radość
Wesoły róż świeżych
kwiatowych płatków
i owocowych deserów, sprawia,
że można znów poczuć się
jak pełne radości dziecko...
i uśmiechać się beztrosko,
witając kolejny
słoneczny poranek.
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Produkt
Presto Acryl
gotowa do stosowania
akrylowa
masa szpachlowa

Active Grunt
kryjący
podkład gruntujący

Sonata Acryl White
śnieżnobiała
farba akrylowa

Acord Acryl Perfect
farba akrylowa o dobrych
właściwościach kryjących
i odporności na szorowanie

Wydajność
przy jednej Pojemność
warstwie
do 0,7m²/kg

do 10m²/litr

do 12m²/litr

do 12m²/litr

19 kg

5 litrów

10 litrów

2,5; 5;
10; 18 litrów

Przeznaczenie
ogólne

Przeznaczenie
szczegółowe

Kolorystyka
/ struktura

– biała po wyschnięciu
– szybka w użyciu
– niepyląca
– łatwa w nakładaniu i szlifowaniu
– wysoka przyczepność

– wyrównywanie
i wygładzanie ścian
przed zastosowaniem
gruntu oraz farb
emulsyjnych,
dekoracyjnych
akrylowych
i latesowych

– pod grunt Active
oraz farby Sonata,
Acord, Politone,
CamertOne

biały

– zapewnia dobrą przyczepność
i krycie farb wewnętrznych
– do stosowania również na
podłożach o zróżnicowanej
chłonności i kolorystyce
– zmniejsza zużycie farby
– wzmacnia podłoże przeznaczone
do malowania, tapetowania,
obłożenia płytkami ceramicznymi
– paroprzepuszczalny
– bezzapachowy

– pod farby
emulsyjne,
dekoracyjne
akrylowe
i lateksowe

– pod farby Sonata,
Acord, Politone,
CamertOne oraz
pod/na gładź
akrylową Presto

mleczny, biały

– dobry stosunek jakości do ceny
– zapewnia trwałość bieli
– pomieszczenia świeżo
malowane można użytkować
już po paru godzinach
– dobra wydajność
– paroprzepuszczalna
– bezzapachowa

– pomieszczenia
o naturalnej
eksploatacji

– ściany i sufity

śnieżnobiały

– trwałe i atrakcyjne kolory
– ekonomiczna w barwieniu
na mieszalniku Bolix
– bezzapachowa
– paroprzepuszczalna

– pomieszczenia
o naturalnej
eksploatacji

– salony, sypialnie itp.

Opis produktu

głęboki mat

głęboki mat

mat

oraz

głęboki mat

Politone Acryl Plus
lateksowa farba do wnętrz
odporna na szorowanie
hypoalergiczna

do 13m²/litr

5; 10;
18 litrów

– trwałe i atrakcyjne kolory
– bezzapachowa
– paroprzepuszczalna
– łatwa aplikacja

– pomieszczenia
o wzmożonej
eksploatacji

– korytarze, salony, jadalnie,
pokoje dzienne, biura itp.,
czyli wszędzie tam, gdzie
może zachodzić potrzeba
przemywania a nawet
szorowania
powłoki malarskiej

oraz

głęboki mat

CamertOne Latex
farba lateksowa do wnętrz
o najwyższej sile krycia
i odporności na szorowanie
hypoalergiczna

22

do 14m²/litr

5; 10;
18 litrów

– trwałe i atrakcyjne kolory
– bezzapachowa
– bardzo duża wydajność
– paroprzepuszczalna
– łatwa aplikacja

– pomieszczenia
o intensywnej
eksploatacji

– ciągi komunikacyjne,
korytarze, pomieszczenia
użyteczności publicznej,
restauracje, kuchnie,
jadalnie, łazienki, pokoje
dziecięce, w pobliżu biurek,
czyli wszędzie tam, gdzie
może zachodzić potrzeba
przemywania a nawet szorowania powłoki malarskiej

oraz

głęboki mat
bez refleksów

biała

Biel jest wyjątkowa
Lubi być tłem, bywa równoważnym elementem, ale też pozycja
dominująca nie jest jej obca. W mnogości zestawień można odkryć
jak wiele biel ma nam do zaoferowania...
Niezastąpiona w nowoczesnych wnętrzach, oczywista w klasycznych.
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Farby do wnętrz
BOLIX S.A. 34-300 Żywiec ul. Stolarska 8. www.bolix.pl

