
 od 5,29 €  | 0,6 l

od 4,89 €
14,69 €  | 0,75 l

13,19 €

PRIMALEX Plus 
15+3 kg 
obľúbené biele  
interiérové  
farby

PRAKTIK  Email Uni 0,6 l 
syntetický email na kov a drevo

BALAKRYL UNI 0,7 kg  
+ 20 % biely mat a lesk 
vodou riediteľná vrchná farba  
s univerzálnym použitím

BALAKRYL Voskový olej 0,75 l
interiérový olej na drevo na báze  
prírodného včelieho vosku

V ponuke za zvýhodnenú cenu aj 2,5l balenie,  
s kartou OSKAR ešte výhodnejšie.

20% zadarmo!

+ 3 kg zadarmo!

augustová  
ponuka

NA STENU

cena
OSKAR
15,79 €

 16,69 € 

cena
OSKAR
31,29 €

 32,99 € 

cena
OSKAR
od 4,59 €

cena
OSKAR
od 6,29 €

 od 6,68 € 

cena
OSKAR
47,89 €

 50,39 € 

cena
OSKAR
22,29 €

 23,48 € 

NA KOV

cena
OSKAR
12,49 €

NA DREVO

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31.8.2019  
alebo do vypredania zásob.



6,29 €  | 0,15 kg

5,69 €

od 5,39 €  | 500 g

od 4,99 €

ZĽAVA

10% 
na kolorovanie

cena
OSKAR

15%  

PROGOLD  
Štetec PG1097 Lazur 

Profi č. 1,5

Riedidlo S 6006  
bezaromatik 350g 

BONDEX Perfect lazúra 0,75 l  
vodou riediteľná tixotropná lazúra na drevo

V ponuke za zvýhodnenú 
cenu aj 2,5l balenie,  
s kartou OSKAR  
ešte výhodnejšie.

V ponuke za zvýhodnenú 
cenu aj 2,5l balenie,  
s kartou OSKAR  
ešte výhodnejšie.

V ponuke za zvýhodnenú cenu  
aj 5l balenie, s kartou OSKAR  
ešte výhodnejšie.

BALAKRYL UNI báza 1 l
vodou riediteľná univerzálna báza na kolorovanie

PRIMALEX Mykostop Prevencia 0,15 kg
profesionálna protiplesňová prísada – koncentrát

PRIMALEX Farba 2v1 0,75 l
krycia farba, ktorá spája vlastnosti  
základnej a vrchnej farby

NA DREVO NA KOV

Štetec zadarmo! Riedidlo zadarmo!

 od 5,84 €  | 440 g

od 5,49 €

V ponuke za zvýhodnenú cenu  
ďalšie balenia, s kartou OSKAR  
ešte výhodnejšie.

PROGOLD Polyesterové tmely 500 g
univerzál, drevo, vlákno

HENKEL Pattex One for all
montážné lepidlá High Tack 440 g, Express 390 g,  
Universal 389 g a Crystal 290 g

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

KOLOROVANIE

cena
OSKAR
5,39 €

cena
OSKAR
od 5,19 €

DOPLNKY

DOPLNKY

DOPLNKY

cena
OSKAR
13,29 €

 13,99 € 

cena
OSKAR
11,29 €

 11,89 € 

cena
OSKAR
od 4,69 €



Predstavme si teda bližšie jednotlivé zmeny:

Ľudia si znovu začínajú ceniť tradičné  
a kvalitné materiály ako je kov, drevo či kameň!
Dnešným trendom je návrat k pôvodným materiálom, ktoré možno navyše renovovať alebo  
obnovovať, a tým zachovávať ich prirodzený vzhľad. Primalex už viac ako 14 rokov zabezpečuje  
vďaka svojmu výrobkovému radu na kov dokonalú ochranu týchto materiálov, a zároveň im  
výrazne predlžuje životnosť. Za toto obdobie sme si získali už mnoho spokojných zákazníkov,  
ktorí oceňujú našu kvalitu a spoľahlivosť.  Preto tento rok našu ponuku farieb na kov rozširujeme  
o nové výrobky a zlepšujeme receptúry súčasných farieb.

FARBA NA KOV 2V1 
Určite ste ju poznali ako Jednovrstvovú  
farbu 2v1. Po novom však receptúra odteraz  
obsahuje kobaltové sušidlo, vďaka ktorému  
farba rýchlejšie zasychá. I preto dosahujeme  
najlepšie schnutie v porovnaní s lokálnou  
konkurenciou. Dochádza taktiež k novému  
zjednoteniu receptúr pre hotové odtiene a bázy.
 
Garancia ochrany 9 rokov
Testovali sme, koľko nová receptúra vydrží.  
Dĺžku životnosti sme si preverili v špeciálnej  
UV a v soľnej komore. Na základe výsledkov  
môžeme odteraz garantovať dlhšiu životnosť  
náteru a dlhodobú ochranu pred koróziou.
 
Priamo na hrdzu
Primalex Farba na kov 2v1 je určená  
k priamym ochranným náterom,  
a to i na skorodované podklady bez  
potreby použitia základného náteru.

KOVÁČSKA FARBA 2V1 
Primalex Kováčska farba 2v1 chráni kov pred pove-
ternostnými vplyvmi a vytvára účinnú bariéru proti 
korózii a prenikaniu vlhkosti. Zároveň zabezpečuje 
prirodzený a surový vzhľad kovu. Vďaka obsahu 
železitej sľudy vytvára kováčska farba drsný povrch  
s kovovými metalickými odleskami, ktoré sú typické 
pre kované materiály.

Kováčska farba je vhodná i na renováciu náteru. 
Skvelá na aplikáciu už starších, ľahko skorodova-
ných materiálov alebo na pôvodné nátery. Po jej apli-
kácii bude kov vyzerať ako nový. Vďaka svojej krycej 
schopnosti perfektne prekryje pôvodný podklad  
a vráti kovu jeho pôvodný a prirodzený vzhľad. 

Odporúčania k aplikácii:
Na aplikáciu môžete použiť: plochý štetec  
s prírodnou štetinou alebo špeciálnou umelou šteti-
nou na báze syntetických materiálov.  
Polyamidový lakovací valček s výškou vlasu 6-11 
mm alebo prírodný s výškou 4 mm. Prípadná  
aplikácia striekaním.

ŽIARUVZDORNÁ  
FARBA & ŽIARUVZDORNÁ 
KOVÁČSKA FARBA 
Primalex Žiaruvzdorná a Žiaruvzdorná kováčska farba 
zabezpečujú vysoko odolnú ochranu pre teplotne na-
máhané kovové materiály. Ponúka účinnú a dlhodobú 
ochranu pred koróziou a poveternostným vplyvom.  
 
Najvyššia kvalita našich výrobkov je dosiahnutá 
vysokým obsahom výhradne silikónového spojiva.
Vďaka svojej jedinečnej receptúre vydrží  
krátkodobú záťaž voči vysokým teplotám  
do 700 °C a dlhodobú záťaž do 350 °C.

Čo zaručuje silikónové spojivo a jeho vysoký obsah?
Pôsobením slnečného žiarenia alebo tepla  
sa silikón mení na oxid kremíka, ktorý zaručuje 
vysokú mechanickú a chemickú odolnosť. Vzniká 
tým ochranná vrstva, ktorá zabráni v nasledujúcich 
rokoch sprašovaniu a zošednutiu materiálu.  

Odporúčania k aplikácii
Natrené povrchy je potrebné medzi jednotlivými 
vrstvami a pred prvým použitím vypáliť, a to pozvoľne. 
Len tak získa svoje garantované mechanické vlastnos-
ti ako je pevnosť, tvrdosť a prídržnosť. Pre aplikáciu 
môžete použiť: plochý štetec s prírodnou štetinou ale-
bo špeciálnou umelou štetinou na báze syntetických 
materiálov. Polyamidový lakovací valček s výškou 
vlasu 6 mm. Prípadne aplikácia striekaním.



Mechanika: Kúp 2 ks Primalex Inspiro 2,5l alebo 
1 ks Primalex Inspiro 5l a dostaneš k tomu tašku. 
Akcia platí od 1.8. do 31.8.2019 alebo  
do vypredania zásob, výhradne  
v sieti Dom farieb.

Inspiro v novom šate  
to je váš priestor  
pre nápad
Kúpte si nové Inspiro v novom 
šate a dostanete praktickú 
nákupnú tašku, ktorá unesie  
aj 25 kg nákupu.

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.
www.domyfarieb.sk


