
májová
ponuka

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob.

transparentný dvojzložkový náter do interiéru,
ktorý vytvára popisovateľnú
plochu s vlastnosťami
bielej lesklej
tabule

interiérový biely náter,
ktorý rozjasní váš interiér

PRIMALEX Polar 15 kg SIGMA Memo Paint 2K set

Zubná kefka
CURAPROX

kefka zadarmo!

29,59€

cena
OSKAR

31,19 €

35,99€

cena
OSKAR

37,88 €

Fixy
na bielu

tabuľu

fixy zadarmo!

12,79 €
0,75 l14,18 €

11,99€

cena
OSKAR

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

+

klobúk zadarmo!

Používajte
biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte
etiketu a informácie o výrobku.8,49€

cena
OSKAR

8,99 €

lazúra proti zamodraniu,
proti drevokaznému hmyzu, proti hubám

PRIMALEX Lazúra 3v1
0,75 l ochranný syntetický napúšťací olej na ochranu

a konzerváciu povrchu dreva

BONDEX Decking oil

k 2 baleniam
0,75 l  alebo k 1 baleniu 2,5 l



univerzál, drevo, vlákno
riedidlá náterových hmôt
S6001/S6005/S6006/C6000

PROGOLD Polyesterové tmely 500 g PROGOLD Riedidlá 1 l

PRAKTIK Email 2,5 l

V ponuke
za akciové ceny aj
polyesterový tmel Univerzal 250 g a Vlákno 750 g,
s kartou OSKAR ešte VÝHODNEJŠIE.

V ponuke aj 0,5l balenie,
s kartou OSKAR ešte VÝHODNEJŠIE.

DOPLNKY

ZĽAVA

20%
na kolorovanie

25%

zľava
OSKAR

cena
OSKAR

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

2,09 €
0,25 l2,29 €

5,49 €
Drevo6,16 €

univerzálna akrylátová na tónovanie
maliarskych náterových hmôt
18 odtieňov

syntetický univerzálny
na kov a drevo

PRIMALEX tekutá tónovacia farba

od18,19€

cena
OSKAR

PROGOLD
Riedidlo
S 6006, 1 l

od 19,19 €

riedidlo zadarmo!

NA KOV

1,99€

cena
OSKAR

4,59 €
Univerzál5,18 €

17,99 €
1 l20,69 €

5,09 €
Vlákno5,75 €

od 1,69 €
1 lod 1,84 €

4,39€

cena
OSKAR

5,19€

cena
OSKAR

16,99€

cena
OSKAR

4,89€

cena
OSKAR

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

JOHNSTONE´S
Covaplus Vinyl Matt

KOLOROVANIE

čistič na drevo

BONDEX
Renovation

od4,89€

cena
OSKAR



LAZÚRA
& napúš�adlo
3v1

Skúsme si odpovedať
n a o t á z k u , p r e č o
používame náterové
hmoty. Prvé, čo nám
napadá je dekoračný efekt.,
Je to jedna z úloh náterového filmu.
Druhou úlohou je ochrana povrchu
a materiálu pred nežiadúcimi účinkami
poveternostných podmienok. Pri stenách, hlavne
vonkajších, je to o ochrane pred účinkami vlhkosti,
mrazov, slnečného žiarenia. Pri kovoch je to antikorózna
ochrana. Drevo má však o niekoľko nepriateľov viac.
Dokonca sú to vnútorní nepriatelia. Áno, je to
predovšetkým drevokazný hmyz, plesne a huby. Proti
takému ohrozeniu vieme drevo ochrániť biocídnymi
prípravkami. Nad tým, že drevo určené na konštrukcie
krovov sa chráni biocídnymi prípravkami, sa nepo-
zastavuje už nikto. Ale čo drevo, ktoré je namáhané ešte
viac? Je v exteriéri a okrem slnečného žiarenia a vlhkosti
musí odolávať aj už vyššie spomínaným škodcom.
Najčastejšie sa vyskytujúcim neduhom na drevnej
hmote ihličnanov je modranie dreva zapríčinené hubami
na vlhkom dreve najmä borovice a smreku. Na drevené
povrchy sa odporúča použit e napúšťadla, no priznajmei
sa, nie vždy si nové drevo ošetríme takýmto prípravkom.

Tento krok sa
v praxi veľakrát
v y n e c h á v a .
J e d i n e č n á
r e c e p t ú r a

Primalex LAZÚRY
& napúšťadla 3v1

obsahuje prípravky,
ktoré spoľahlivo ochránia drevo pred

škodcami, plesňami a hubami. Vďaka svoj im
impregnačným schopnostiam dokáže dopraviť účinné
ochranné látky hlboko do drevnej hmoty. Odporúčame
Primalex LAZÚRU & napúšťadlo 3v1 aplikovať štetcom
na suché prebrúsené prachu a živice zbavené drevo
ideálne v troch vrstvách, aby sme zabezpečili ochranu
dreva aj pred účinkami slnečného žiarenia a vlhkosti.
Je potrebné dbať aj na dokonalé aplikovanie Primalex
LAZÚRY & napúšťadla 3v1 aj na konce latiek a trámov,
kade do dreva preniká vlhkosť najľahšie. Aplikujte vždy
na suchú vrstvu, pričom berte do úvahypredchádzajúcu
teplotu a relatívnu vlhkosť okolia. Vďaka odtieňom
dosiahnete vzhľad, ktorý bude spĺňať aj už vyššie
spomínaný dekoračný efekt prirodzeného matného
dreva. Lazúra sa vám nebude odlupovať ani praskať
a následné ošetrovanie sa zjednoduší.



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.


