
májová
ponuka

 Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.

syntetický 
email na kov
a drevo

PRAKTIK 
Email Uni
2,5 l

PRIMALEX 
Lazúra hrubovrstvá
na vrchné hodvábne lesklé nátery dreva 
v interiéri aj exteriéri

NA KOV

PRIMALEX 15+3 kg
Plus, Polar, Standard a Fortissimo 

obľúbené biele interiérové farby

PRIMALEX 
Vrchná farba LESK 
0,75 l + 20 %

+ 20 % zadarmo!

PROGOLD 
Riedidlo S 6006, 1 l

10,59 €
0,75 l11,18 €

3 kg zadarmo!

15,89 €

cena
OSKAR

16,69 €

10,09 €

cena
OSKAR47,89 €

cena
OSKAR

50,39 €

31,29 €

cena
OSKAR

32,99 €

22,29 €

cena
OSKAR

23,48 €

od 6,79 €

cena
OSKAR

od 7,19 €

od 19,29 €
OSKAR

od 20,29 €

cena

riedidlo zadarmo!

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 2,5l balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE

na finálne krycie nátery 
s lesklým vzhľadom

odtiene 1000 a 2880 



3,99 €
1 l4,28 €

od 10,29 €
od 11,20 €

špeciálny napúšťací olej najmä na terasy 
a drevené plochy v exteriéri

 
BONDEX Extreme Decking Oil 

na fasádne nátery, 
interiérové 
a   disperzné 
farby

PROGOLD 
Valček fasádny PERLAFLOR 25 cm 

na opravy a imitáciu štuku 

 
PRIMALEX Textúra

na opravy a imitáciu štuku 

 
PRIMALEX 
Penetrácia hĺbková

5,29 € 15,09 €
1 l 0,75 l5,69 € 16,19 €

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 3l a 5l balenie, 
s kartou OSKAR  
ešte VÝHODNEJŠIE

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj PROGOLD valčeky 
TRIPLERED a DUHA,
s kartou OSKAR  ešte VÝHODNEJŠIE

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 2,5l balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE

na maliarske práce 
v interiéri 
aj exteriéri

 
PROGOLD 
Štetka hranatá PG1036 č. 2 a č. 4 

DOPLNKY 

cena
OSKAR

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

bázy na tónovanie D/L/M/Z/Z2
1 l/2,5 l/5 l/10 l

JOHNSTONE´S 
Covaplus Vinyl Matt

KOLOROVANIE

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 5l balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE

4,99 €

cena
OSKAR

3,79 €

cena
OSKAR

ZĽAVA

20 %
na kolorovanie

25 %

zľava
OSKAR

ZĽAVA

10 %
na kolorovanie

15 %

zľava
OSKAR

od 9,79 €

cena
OSKAR

14,29 €

cena
OSKAR



S Balakrylom sa môžete hravo púšťať 

do originálnych nápadov. Stačí si 

osvojiť niektoré zaujímavé techniky – 

napríklad patinovanie suchým štetcom. 

Vďaka nemu môžete starším, ale aj 

novším kúskom vdýchnuť skutočne 

starobylý vzhľad a vytvoriť tak obľúbe-

ný vintage štýl. 

Druhý život

kvetináča

Výborné na patinovaní je to, že ho zvládne naozaj každý. 

Stačia na to štetec, brusný papier, prípadne hubka a farby Balakryl. 

Na patinovanie kvetináča sme použili vodou riediteľnú univerzálnu 

farbu Balakryl UNI, ale v ponuke Balakrylu nájdete aj Tabuľovú farbu, 

či tónovateľné lazúry DIXOL a TELUX.

Ak by ste si z hotových odtieňov Balakrylu nevybrali, 

odborníci v Domoch farieb vám poradia 

a priamo na mieste pre vás pripravia 

akýkoľvek z 20 tisíc farebných odtieňov.

 
www.balakryl.sk

4. Oživí interiér. 

 Patinovaný kvetináč je zaujímavý doplnok, ktorý 

sa hodí do rôznych typov interiérov. Výrazne 

pritom oživí napríklad aj moderný priestor.

POSTUP:

1. Príprava. 

2. Osušenie štetca. 

 Na natieranie si pripravte plochý štetec. Namá-

čajte ho do farby len ľahko. Pred každým ťahom 

ho ešte osušte pripravenou handričkou tak, 

aby bol takmer suchý. 

 Ako to už zvyčajne býva, príprava je veľmi dôle-

žitá. Skôr než sa pustíte do natierania, kvetináč 

dôkladne očistite od prachu a nečistôt.

3. Dlhé ťahy. 

 Dlhými ťahmi vedenými vždy v rovnakom smere 

nanášajte farbu dookola kvetináča tak, aby bol 

každý ťah dobre viditeľný. Vďaka tomu vznikne 

efekt patiny. 

TIP!
Patinovanie si 

vyskúšajte najskôr 
a menších kúskoch 
nábytku, až neskôr 
sa pustite do tých 

väčších. 



kúp 1 kus
a druhý dostaneš

za jeden cent

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.

Akcia platí 
na všetky aktuálne odtiene, 

len do vypredania zásob.
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