
aprílová
ponuka

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.

hrubovrstvá syntetická lazúra na drevo

BONDEX Satin 0,75 l

12,59€

cena
OSKAR

13,29 €

V ponuke
tiež balenia 2,5 l a 5 l
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

štetec zadarmo!

PROGOLD Štetec
plochý Lazur Profi
PG1092, č. 1,5

23,99 €
7,5 kg25,99 €

PROGOLD Zakrývacia fólia
7 μ  / 4 × 5 m

22,59€

cena
OSKAR

farebný interiérový náter, rôzne odtienebiely interiérový náter s vysokou
umývateľnosťou

PRIMALEX Fortissimo

11,79 €
3 kg12,39 €

10,99€
OSKAR

cena

fólia zadarmo!

biely

BALAKRYL UNI mat/lesk 0,7 kg

NA KOV

+ 20 % zadarmo!

5,99€

cena
OSKAR

6,39 €

8,49€

cena
OSKAR

8,99 €

PRIMALEX Inspiro



od 2,99 €
310 mlod 3,19 €

Crystal/Universal/Express fungicídny prostriedok proti plesniam

bázy na tónovanie D/L/Z/Z2
1 l/3 l/5 l/10 l

HENKEL lepidlá One for All

neutrálny/sanitárny/
univerzálny/akryl biely

PROGOLD
Silikónové tmely

PRIMALEX
Inspiro báza

Plesnistop

na priame nátery kovov v exteriéri

PRIMALEX
Jednovrstvová farba 3v1

V ponuke tiež
2,5l balenie
za akciovú cenu 30,39 €
s kartou OSKAR
iba za 28,59 €.

V ponuke za akciové ceny
aj rozprašovač
a náhradná náplň v 0,5l balení
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE.

DOPLNKY

NA KOV

ZĽAVA

5%
na kolorovanie

10%

zľava
OSKAR

KOLOROVANIE

cena
OSKAR

Zapojte sa do a nakupujte ešte výhodnejšie! Kartu OSKAR získate ihneď na predajni Dom farieb.achvernostného programu OSKAR

4,69 €
400 ml4,99 €

3,69 €
1 l4,12 €

vrchná
rýchloschnúca
farba v spreji

PRIMALEX Univerzálna farba

4,39€

cena
OSKAR

9,99€

cena
OSKAR

PROGOLD
Riedidlo S 6005
370 g

10,69 €

riedidlo zadarmo!

od 5,89 €
od 6,59 €

od 5,59€

cena
OSKAR

od 2,79€

cena
OSKAR

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.

3,39€

cena
OSKAR



Biely vnútorný maliarsky náter

„Prvá výprava na pokorenie a preskúmanie severného pólu
podniknutá v roku 1871 bola vedená Charlesom Francisom Hallom.
Výprava niesla označenie Polaris expedition (Polárna expedícia)“.

Zdroj: wikipedia.sk

Doteraz som si myslel, že výpravu Francis Hall zorganizoval
preto, aby sa zapísal do histórie ako prvý človek, ktorý dosiahol
severný pól. Dnes už viem, že ho k tomu viedla túžba po zážitku
uvidieť polárnu bielu. Keďže sa výprava skončila katastrofou,
a takáto expedícia je riskantná aj dnes, prinášame polárnu
bielu do vašich obydlí v podobe Primalexu Polar.

Belosť dnes už v laboratóriách hodnotíme podľa belosti
síranu bárnatého, BaS , s ktorým porovnávame belostiO4

náterových hmôt značky Primalex. A práve Primalex Polar
má najvyššie hodnoty na úrovni minimálne 92% belosti
BaSO . Náterová hmota Primalex Polar sa v posledných4

rokoch stala symbolom vysokej belosti s exkluzívnym
vzhľadom a odporúčame ju do najreprezentatívnejších
priestorov. Takže aj do vašich obydlí.

Stretávame sa s našimi zákazníkmi, a tí najnáročnejší nám
vnukli myšlienku pripraviť farbu, ktorú po zakúpení len otvoria,
premiešajú a použijú. A práve takúto farbu dostanete pri kúpe
Primalexu Polar, ktorá nevyžaduje zo strany zákazníka žiadne
výpočty v percentách na určenie potrebného množstva pridávanej
vody. Aplikačné vlastnosti, kryciu schopnosť, štruktúru povrchu
a finálny vzhľad si pochvaľujú aj profesionáli, ktorí boli prizvaní
k finálnym testom nového Primalexu Polar. Naše oddelenie výskumu a vývoja
pre vás pripravilo modernú náterovú hmotu. Stačí ju premiešať a môžete
ihneď maľovať.

Nie je všetko však iba
o farbe. Najprv si pripravte podklad,

na ktorý budete maľovať. Steny, stropy
a sadrokartónové povrchy musia byť

vhodne upravené pre dosiahnutie želaného
výsledku. Áno. Mám na mysli vhodný penetračný

roztok. Ten získate, keď koncentrát nariedite
vodou vo vhodnom pomere.

Každá penetračná hmota a každý povrch
si vyžadujú špecifický pomer riedenia.

Poraďte sa preto s našimi expertmi
na farby v sieti predajní Dom farieb.

Roztok naneste na povrch rovnomerne
štetkou a po tejto práci si dožičte oddych

6 až 8 hodín. Náterovú hmotu Primalex
Polar aplikujte v dvoch vrstvách, pričom
nechajte dokonale vyschnúť prvú vrstvu.

Výsledok vašej práce vás bude tešiť
a pri pohľade na vašu stenu

si predstavujte, že ste práve absolvovali
expedíciu na severný pól.

A vy už teraz viete, že nemám
na mysli náročnosť, ale tú

spomínanú túžbu.



Bratislava

Dolný Kubín

Vranov n/T

Levice Lučenec

Martin

Michalovce

Nové Zámky

Poprad Prešov
Púchov

Šaľa

Trenčín

Žiar nad Hronom

Žilina

Snina

Detva

VÝHODY
ZÁKAZNÍCKEJ KARTY OSKAR

Rimavská Sobota:

Košice:

Kálmána Mikszátha 4, tel.: 0908/716750

Sokolovská 173, tel.: 055/6441781

* Okrem Dom farieb Rimavská Sobota.

Košice

www.domyfarieb.sk

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Letákové zľavy sa nekumulujú. Registrovaným zákazníkom sa na akciové
produkty uplatňuje vyššia zo zliav. Akciová ponuka neplatí pre registrovaných maloobchodných zákazníkov,
ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja! Tlačové chyby sú vyhradené. Fotografie sú ilustračné.


