
marcová
ponuka

 Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob.

luxusná matná a úplne umývateľná 
biela interiérová farba

PRIMALEX Essence biela

6,89 €
0,7 kg7,39 €

12,49 €
0,75 l14,69 €

rýchloschnúca vodou riediteľná tenkovrstvá lazúra 
na všetky druhy dreva 
v interiéri aj exteriéri

BALAKRYL Dixol

16,19 € od 5,29 €
3 l16,99 € od 5,89 €

montážne 
a izolačné 
jednokomponentné 
polyuretánové peny 
určené 
pre profesionálov 
aj zdatných 
amatérov

PROGOLD Montážná pena 
nízkoexpanzná

BONDEX Floor Varnish Mat, Satin

V ponuke za akciovú 
cenu tiež balenia 4,5 l 
a 10 l, s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE

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

6,59 €

cena
OSKAR

trubičková 500 ml
pištolová 750 ml

od 4,99 €

cena
OSKAR

NOVINKA

15,39 €

cena
OSKAR

DOPLNKY 

11,99 €

cena
OSKAR

jednozložkový vodouriediteľný 
polyuretánový 
podlahový lak



PRIMALEX Essence Collection

oteruvzdorný vnútorný náter, 
ktorý chráni steny pred plesňami

PRIMALEX 
Mykostop proti plesniam

NA KOV

lak určený na nátery menej exponovaných 
drevených povrchov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí

 
PRIMALEX Lodný lak

od 5,79 €
0,75 lod 6,38 €

vodou riediteľná akrylátová vrchná farba určená na nové 
a renovačné nátery radiátorov v interiéri aj exteriéri

 
BALAKRYL Radet

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

9,19 €
0,7 kg10,19 €

DOPLNKY 

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

prípravok 
na napúšťanie 
doposiaľ nenatretých, 
dobre vyzretých 
nasiakavých 
podkladov

PRIMALEX 
Penetrácia univerzálna

5,59 €
1 l6,19 €

3,89 €
1 l4,28 €

prípravok na okamžité 
použitie pre lokálne 
odstraňovanie 
rias, plesní a húb 

PRIMALEX 
Mykostop Čistič

od 3,59 €
0,5 lod 3,98 €

5,29 €

cena
OSKAR

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

3,69 €

cena
OSKAR

8,69 €

cena
OSKAR

cena

od  5,49 €
OSKAR

kvalitné bytové doplnky 
z rady Primalex Essence

vankúše

behúne na stôl

tapety

svietidlá

Len na vybraných 
predajniach.

od 9,89 €
od 10,90 €

cena

9,39 €od 

OSKAR

cena

od  3,39 €
OSKAR

V ponuke za akciovú 
cenu aj 4kg a 7,5kg
balenia, s kartou 
OSKAR ešte 
VÝHODNEJŠIE.

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

V ponuke za akciovú 
cenu aj 1l koncentrát 
a Mykostop Prevencia 
0,15 kg, s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.



Striekanie 
namiesto natierania

Striekací systém pre jemný nástrek: 

Universal Sprayer W 590 Flexio

Technológia Flexio: 

Kompletné farebné krytie 

jediným nástrekom bez riedenia 

pri všetkých bežne dostupných 

materiáloch. 

Systém Click&Paint: 

rýchla a jednoduchá výmena nadstavca, 

rýchle dopĺňanie farby i čistenie trysky.

10 rýchlostí prúdenia vzduchu 

pomôžu k dosiahnutiu optimálneho 

výsledku pri rôznych projektoch. 

Nastaviteľný smer aplikácie slúži 

pre dokonalejšie prispôsobenie lúča 

striekanému objektu. 

X-Boost vysoko výkonná turbína 

pre rýchle nanášanie farby.

   Príkon: 

   630 W

   Výkon: 

   25–200 W (plynule regulovateľný)

   Rýchlosť práce: 

   15 m² za 6 min

   Prietok: 

   0–500 ml/min, plynule nastaviteľný

   Max. viskozita: 

   Zvládne všetky materiály bez riedenia.

   Objem nádobky: 

   1300 ml (maliarske farby) 

   a 800 ml (laky a lazúry)

Po predložení letáku získate

zľavu 5 %
na nákup striekacej pištole Wagner W590 Flexio

 
Akcia platí do 30. apríla 2019.



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.

* Zľava platí pri nákupe nad 10 €.

Nakúpte u nás v minimálnej hodnote 99 € (s DPH) 
a môžete vyhrať 

nákupný poukaz v hodnote 150€. 

SÚŤAŽ
o poukaz na nákup

produktov

Otvorenie sezóny 
22. 3. 2019

Príďte sa občerstviť 
                 a využiť zľavy!

ZĽAVA

na celý sortiment
20  %

v tento deň

*

Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete na

www.domyfarieb.sk


