
júnová
ponuka

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob.

interiérový náter
v obľúbených pastelových
odtieňoch

oteruvzdorný interiérový náter
na napodobenie štukovej
štruktúry

PRIMALEX Textúra 1 l PRIMALEX Plus farebný 7,5 kg

fólia zadarmo! valček zadarmo!

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

rýchloschnúca vodou riediteľná
hrubovrstvá lazúra

BALAKRYL Telux
0,7 kg

rozpúšťadlová hrubovrstvá
lazúra, špeciálne určená
na hladké drevené povrchy

JOHNSTONE´S Satin
Woodstain 0,75 l

5,09€

cena
OSKAR

5,39 €

Valček maliarsky PG2013
Perlaflor 18 cm

15,19€

cena
OSKAR

15,98 €

Štetec plochý
Premium PG1095 č.1,5

štetec zadarmo!

Štetec plochý
PG1096 Profi č. 1,5

štetec zadarmo!

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

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

9,69€

cena
OSKAR

10,28 €

15,39€

cena
OSKAR

16,19 €

ProGold zakrývacia fólia 7 μ
4 × 5 m



BALAKRYL Tabuľová farba

ZĽAVA

10%
15%

zľava
OSKAR

cena
OSKAR

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

vodou riediteľná vrchná farba
s univerzálnym použitím
lesk/mat

vodou riediteľná farba
čierna/zelená

BALAKRYL Uni 0,7 kg
zvieratko zadarmo!

NA KOV

Drevená hračka

od5,99€

cena
OSKAR

od 6,38 €

od 7,39 €
0,7 kgod 8,18 €

od6,99€

cena
OSKAR

na vodou riediteľné laky / 5 cm, 7 cm, 10 cm a 15 cm

PROGOLD Lakovací valček

PRÍSLUŠENSTVO DOPLNKY

NA DREVO

tixotropná lazúra – nesteká

BONDEX Perfect

V ponuke
za akciovú cenu
aj 7,5kg balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE.

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

základová náterová hmota
na vnútorné priestory
a fasády
na izoláciu škvŕn

PRIMALEX Izoprim

15,59 €
1,45 kg17,29 €

14,69€

cena
OSKAR

NA STENU

sekundové lepidlo

4,09 €
15 + 5 g4,54 €

11,89€

cena
OSKAR

HENKEL Loctite
60 Sekund Gel
15 + 5 g zadarmo

3,79€

cena
OSKAR

12,59 €
0,75 l13,99 €

NOVINKA



BALAKRYL
prichádza s novými odtieňmi univerzálnych farieb

Značka BALAKRYL uviedla v máji 2018 na trh nové moderné odtiene univerzálnych farieb UNI.

Pri výbere sme sa inšpirovali vami, našimi zákazníkmi. Do ponuky sme pridali tie odtiene, ktoré ste si dávali

miešať na mieru v Miešacích centrách BALAKRYL.

Receptúra BALAKRYL UNI disponuje atestmi na nátery hračiek a detského nábytku a podkladov, ktoré

prichádzajú do priameho kontaktu so suchými potravinami.

SIVÉ ODTIENE
sú decentné a elegantné. Vďaka tomu majú výrazný mestský charakter, hodia sa
do moderných interiérov, kde dokonale podporujú jednoduchý, minimalistický dizajn.

KLASICKÉ ODTIENE zdôrazňujú prírodný charakter materiálov.
Svoju inšpiráciu nezaprú v kandinávii. Vytvárajú vyvážené, neutrálne prostredie,Š
v ktorom sa budete cítiť príjemne.

SKUPINA SÝTYCH, INTENZÍVNYCH ODTIEŇOV
vám umožní vytvárať originálne, nekonvenčné kombinácie. Niekedy stačí len pár
pestrých doplnkov, inokedy znesie sýte odtiene celý priestor. Je to na vás.



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 do 30. 6. 2018.

na farby každý piatok!
Zľava platí pri nákupe nad 10 €, nevzťahuje sa na nákup drogérie.

Zľavy sa nekumulujú, platí vyššia zo zliav. Akcia neplatí pre registrovaných

maloobchodných zákazníkov, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja.


