
júlová
ponuka

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31. 7. 2018 alebo do vypredania zásob.

farebný interiérový náter

PRIMALEX Plus a Inspiro
farebný 7,5 kg

pohár zadarmo!

PRIMALEX
Lazúra hrubovrstvá 0,75 l

na ochranné a dekoratívne vrchné nátery dreva
vo vonkajšom a vo vnútornom prostredí

PRIMALEX
Lazúra tenkovrstvá 0,75 l

V ponuke so zľavou 10 %
aj 2,5l a 5l balenie, s kartou
OSKAR ešte VÝHODNEJŠIE

V ponuke so zľavou 10 %
aj 2,5l a 5l balenie, s kartou
OSKAR ešte VÝHODNEJŠIE

PRIMALEX
15 + 3 kg

3 kg zadarmo!

14,99€

cena
OSKAR

15,79 €

21,08€

cena
OSKAR

22,19 €

23,29€

cena
OSKAR

24,59 €

29,59€

cena
OSKAR

31,19 €

15,19€

cena
OSKAR

15,98 €

PROGOLD
Riedidlo S 6006, 350g

riedidlo zadarmo!

na vrchné hodvábne lesklé nátery dreva vo vonkajšom
aj vo vnútornom prostredí

5,39 €
0,75 l5,99 €

5,09€

cena
OSKAR9,89€

cena
OSKAR

10,39 €



bázy na tónovanie L/Z/Z2
1 l/2,5 l/4 l/10 l

PRIMALEX
Penetrácia
univerzálna

PRIMALEX
Essence báza

PROGOLD
Odmasťovač

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

DOPLNKY

NA KOV

ZĽAVA

20%
na kolorovanie

25%

zľava
OSKAR

KOLOROVANIE

cena
OSKAR

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

3,59 €
1 l3,98 €

vodou riediteľná jednovrstvová akrylátová
krycia farba na plechy a kov

na čistenie
stredne
znečistených
povrchov
a odstraňovanie
mastnoty

BALAKRYL Kov 2v1 0,7 kg

NOVINKA

3,39€

cena
OSKAR

od 8,18 €

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

od 7,79€

cena
OSKAR

štetec zadarmo!

Štetec plochý
PG1096 Profi č. 1

3,02 €

2,59 €
500 g

2,39€

cena
OSKAR

SIGMA Sigmafloor 1K Alkyd-Urethane
alkyduretánový náter na betónové podlahy
v interiéri, farba RAL 7045 + báza

od 27,99 €
5 lod 32,99 €

od 26,39€

cena
OSKAR

od 13,69 €
750 mlod 14,70 €

samozákladový email na kov, drevo a betón

ALKYTON Email

V ponuke
za akciovú cenu
aj preplňované balenie
750 ml + 33 %,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

od 12,89€

cena
OSKAR



Ak ste sa už rozhodli pre odtieň, je dôležité
správne sa rozhodnúť aj o type náterovej hmoty.
Iný typ farby sa hodí do predsiene, iný do kuchyne
či detskej izby. Dôležité je vedieť, akým nárokom
bude náterová hmota odolávať, aké zaťaženie
je v danom priestore. Kvalita náterových hmôt
Primalex dostupných v predajniach Domy farieb
je v troch úrovniach, kedy sa od oteruvzdornosti
prechádza až po umývateľnosť.
Primalex PLUS farebný je určený pre nátery
najmenej namáhaných priestorov.
Svojou krycou schopnosťou si udržiava obľúbenosť
a vďaka jednoduchej aplikácii sa pre túto náterovú
hmotu rozhoduje veľa zákazníkov.
Ďalší rad ponúka najširší výber odtieňov
a veľmi vysokú oteruvzdornosť.
Primalex Inspiro je vyrábaný v moderných
odtieňoch, ktoré jednoducho zladíte s nábytkom
v obytných priestoroch alebo v kanceláriách.
Najvyššiu odolnosť majú však odtiene, ktoré
sa ponúkajú pod názvom .Primalex Fortissimo
Tento výrobok je odolný aj voči vlhkému čisteniu
a odporúčame ho do najnáročnejších podmienok,
teda do kuchýň, kúpeľní a detských izieb.

Pri nákupe sa však vždy poraďte s odborníkmi
na našich predajniach Dom farieb, ktorý
vám pomôžu nielen pri výbere odtieňa, ale aj
pri pracovnom postupe, ktorý bude vyhovovať
podkladu i kvalitatívnej úrovni vybranej farby.

Netreba sa však báť, výber odtieňa je len a len na vás.
Kombinácie odtieňov si vyberáte s ohľadom na váš nábytok,

podlahovú krytinu a samozrejme doplnky.
Na zladenie odtieňov si teda vyhraďte dostatočný čas.

Pre zjednodušenie vášho výberu odtieňa sa vyrábajú
tzv. hotové odtiene, ktoré si zákazníci najčastejšie vyberajú.

ReadyMIX
Hovorí sa, že farby ovplyvňujú našu náladu, dokážu vyvolať

rôzne, väčšinou pozitívne emócie. Páčia sa vám červené autá
alebo biele šaty? Zelený koberec či sivý nábytok?

Na internete sa dočítate o rôznom vplyve farieb na vaše podvedomie.
Farby dokonca vedia ovplyvniť aj naše správanie. Medzi základné

delenie odtieňov patrí triedenie podľa teploty farieb.
Teplé farby sú odtiene oranžovej, červenej a žltej.

Studené farby sú zase zelená, modrá a fialová.
Takýchto zatriedení odtieňov je viac a všetky vás nakoniec

začnú znervózňovať, lebo o chvíľu máte pocit,
že sa v tom strácate.

Nižšie sa však budeme venovať hlavne náterom stien.

V našej oblasti hovoríme teda
o výbere odtieňa náterových
hmôt, ktorými sa natierajú
steny vo vašich bytoch,
rodinných domoch,
kanceláriách.

Význam pojmu farba sa tu
mení na typ náterovej
hmoty v odtieni, ktorý
sa vám najviac páči.



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.


