Niezależne instytuty badawcze potwierdzają wysoką jakość naszych
produktów. Sprawdźcie nas Państwo!
■ impregnaty

■ farby do ścian

■ lazury i pokosty

■ farby strukturalne

■ oleje i woski

■ szpachla lazerunkowa

■ lakiery

■ lazury ścienne

■ środki pielęgnujące

■ pigmenty w koncentracie

i czyszczące

■ produkty specjalne

„Perfekcyjnie” znaczy u nas więcej niż powierzchnie profesjonalnej
jakości, gdyż Farby Naturalne LEINOS...

Lakier do Drewna-Mix i
Lazura do Drewna-Mix
dają Państwu
perfekcyjne narzędzia
do kolorowej dekoracji i ochrony drewna
wewnątrz i na zewnątrz.

■ produkowane są wyłącznie

■ ze względu na użyte

z surowców naturalnych
lub identycznych z naturalnymi
■ bez dodatku niedegradowalnych zanieczyszczeń
środowiska
■ nie kryją w sobie
długoterminowego
ryzyka zarówno w procesie
wydobycia surowców,
produkcji, jak i w trakcie
ich stosowania

surowce naturalne są
biodegradowalne
■ nadają się również dla
alergików po konsultacji
z lekarzem

Lazura do Drewna-Mix przeznaczona jest tylko do malowania drewna,
natomiast Lakier do Drewna-Mix
może służyć również do powlekania
metalu, kamienia i kaloryferów.

W celu osiągnięcia optymalnych wyników należy stosować
się do zaleceń Kart Technicznych.

Generalny dystrybutor LEINOS:
Ambiente Tomasz Szczepański
ul. Reymonta 12, 48-370 Paczków
Tel.: +48 77 431 75 23,
+48 608 031 784
www.leinos.pl , info@leinos.pl
Dystrybutor LEINOS

1000 i jeden możliwych kolorów: produkty LEINOS z serii Mix pozwalają uzyskać niemal nieskończoną ilość kolorów
farb. Oddychające, regulujące
wilgotność powietrza i szczególnie polecane alergikom.

Prawdziwe
farby natury

Mają Państwo
pytania?
LEINOS zna odpowiedzi.

Prosimy uwzględnić, że ta ulotka jest reprodukcją naturalnych kolorów, które przy rzeczywistym stosowaniu w zależności od stosunku rozmieszania i podłoża mogą wykazywać pewne odchylenia

Lakier do Drewna-Mix
Lazura do Drewna-Mix
Kolorowa dekoracja
wewnątrz i na zewnątrz
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Farba Naturalna-Mix i Farba Gliniana-Mix
Sposób innowacyjnego dekorowania ścian
w intensywnych kolorach.

Glina
Tradycyjnie
zdrowy dom

Farba Naturalna-Mix i
Farba Gliniana-Mix wspaniale nadają się do innowacyjnego dekorowania
ścian i tworzą ciepłą
atmosferę w Państwa
mieszkaniach.

Farba Naturalna-Mix i Farba GlinianaMix są perfekcyjną alternatywą, gdy
oczekiwane są mocno nasycone
kolory. Dzięki przezroczystym i
półprzezroczystym bazom zyskują
Państwo możliwość malowania ścian
intensywnymi, pełnymi barwami.

Ten przyjazny dla środowiska i korzystny dla zdrowia materiał budowlany
– glina dzięki naturalnym
właściwościom pozytywnie
wpływa na klimat
w mieszkaniu.

Dzięki tak niezwykłym
produktom mogą Państwo
puścić wodze fantazji i
stworzyć nowoczesną i
atrakcyjną przestrzeń do
życia.

Bez żmudnych prób i mieszania
pigmentów mogą Państwo po prostu
wybrać sobie wymarzony kolor z
naszego wzornika kolorów, a my
przygotujemy farbę dokładnie w takim
odcieniu.

Produkty gliniane
emanują naturalnością i
kreatywnością, dają żywe
struktury i przepiękne kolory oraz wyrażają Państwa
indywidualność.
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Zalety
■ regulują wilgotność
powietrza
■ chronią przed pleśnią
■ oddychają
■ idealne dla alergików
Dzięki mieszalnikowi farb w systemie NCS dostępny jest każdy
wariant koloru, który umożliwi
Państwu aranżacje wyjątkowych
wnętrz.
Mocno oddychające, regulujące
wilgotność, o neutralnym zapachu
wspaniale nadają się dla alergików. Przekonajcie się Państwo
sami!

Oprócz wielu możliwości
dekoracji ścian, farba gliniana dzięki wysokiej zdolności
oddychania i regulacji
wilgotności powietrza zapobiega powstawaniu pleśni w
pomieszczeniach.
Z gliną mieszka się zdrowo
i czerpie życie garściami!

