Інтер"єрні матеріали
Base Travertin EXTRA- Вапняний (известковый). Цей матеріал який чудово передає середньовічний італійський стиль, так і
ефектно вписується в сучасний інтер'єр. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне покриття, а використовоючи затоноване
фінішне покриття (Віск-лазурь) додасть додатковий ефект, дозволить домогтися різноманітних колірних відтінків і підкреслить
фактуру.
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Base Travertin White (1мм) - Це сучасне покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Цей матеріал який чудово
передає середньовічний італійський стиль, так і ефектно вписується в сучасний інтер'єр. Продукт створює міцне, зносостійке і
довговічне покриття, а використовоючи затоноване фінішне покриття (Віск-лазурь) додасть додатковий ефект, дозволить
домогтися різноманітних колірних відтінків і підкреслить фактуру.

Base Stone - Це декоративне покриття, створене на основі сучасних технологій і матеріалів. Завдяки своїй високій міцності і
вологостійкості Stone може використовуватися для внутрішніх оздоблень. Властивості цього унікального декоративного
матеріалу дозволяють повторити структуру натурального Каменя Травертин. Stone створить атмосферу античної розкоші і
особливий затишок у Вашому домі, а також неповторність інтер'єру. Результат приємно здивує Вас і задовольнить найвищі
вимоги, так як покриття Stone може бути виконано в різноманітних відтінках і півтонах, а також в різних техніках нанесення.

Marmorino Finish - Це декоративне покриття, створене на основі сучасних технологій і матеріалів. Завдяки своїй високій
міцності і вологостійкості MARMORINO може використовуватися для внутрішніх оздоблень. Властивості цього унікального
декоративного матеріалу дозволяють повторити структуру натурального мармуру. MARMORINO створить атмосферу античної
розкоші і особливий затишок у Вашому домі, а також неповторність інтер'єру. Результат приємно здивує Вас і задовольнить
найвищі вимоги, так як покриття MARMORINO може бути виконано в різноманітних відтінках і півтонах, а також в різних техніках
нанесення.

Base Grotto -

Декоративне покриття створене сьогодні. Широко використовується для декорування інтер'єрів. Цей матеріал
має високу паропроникність та антигрибкові властивості. Чудово себе веде у вологих приміщеннях. GROTTO - це унікальна
можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними декоративними рішеннями. Використовуючи різні техніки
нанесення покриття, завдяки його особливим складом, можна отримати різноманіття фактур. Застосування металізованих і
перламутрових фінішних складів дозволить покриттю чудово виглядати в сучасних інтер'єрах.

Base Creos - Декоративне покриття Creos відповідає останнім світовим тенденціям декорування інтер'єрів в модному етнічному
стилі. Його особливий склад при використанні спеціальних інструментів дозволяє створювати різні покриття - імітувати шкіру
крокодила, змії, слона, панцир черепахи і т. д. Це унікальна можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними
декоративними рішеннями.

Base Venecia - Декоративне покриття відтворююче зрізанну поліровану поверхню натурального мармуру.
Витонченний блиск досягаеться завдяки акриловому сполученню та натуральним наповнювачам.

Venecia METAL silver - Декоративне покриття відтворююче зрізанну поліровану поверхню натурального мармуру.
Витонченний блиск досягаеться завдяки акриловому сполученню та натуральним наповнювачам.

Venecia METAL gold - Декоративне покриття відтворююче зрізанну поліровану поверхню натурального мармуру.
Витонченний блиск досягаеться завдяки акриловому сполученню та натуральним наповнювачам.

Base Venecia EXTRA- Венеціанська штукатурка - тонкошарова, використовуеьбся для досягнення більш глибокого
еффекту та підвищенного рівня глянцю. На основі гашеного вапна та мармуру різного помолу.

Base Marsel - Декоративне покриття для внутрішніх робіт Marsel, виконане в традиціях старих майстрів, створить теплу і
затишну атмосферу у Вашому домі. Ви немов переноситесь в далеке минуле. Marsel прекрасно поєднується зі всілякими стилями від «старовини» до «модерну». Це покриття ідеально підходить як для домашнього інтер'єру, так і для комерційних приміщень:
офісів, ресторанів, магазинів.
14кг.

897,00

Вase Country - Декоративне покриття COUNTRY чудово підійде любителям провінційного стилю. Висока пластичність матеріалу
дозволяє надати найрізноманітнішу, часом хитромудру, форму поверхні, що дає можливість моделювати рельєф стін в повній
відповідності з Вашим смаком. Застосування перламутрових лаків дозволить покриттю чудово виглядати в сучасних інтер'єрах.

Вase Damask(Персія). Декоративне покриття Assiria. Поеднання дрібних скляних кульок мікросфери, крихти мармуру
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перламутрової бази надае поверхні незвичайного розкішного виду.

Base Sahara

- Це перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Елегантний і натуральний шарм покриттю
додає поєднання кварцевих частинок і перламутровою бази. Цей матеріал дуже простий в нанесенні.

Base Sahara Р (полумат)

- Це перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Елегантний і натуральний шарм
покриттю додає поєднання кварцевих частинок і перламутровою бази. Цей матеріал дуже простий в нанесенні.

Base Кristal (голд ) - Це перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Елегантний і натуральний шарм
покриттю додає поєднання мікросфери і перламутровою золотої бази. Цей матеріал дуже простий в нанесенні.

Base Кristal (сильвер)

- Це перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Елегантний і натуральний шарм
покриттю додає поєднання мікросфери і перламутровою бази. Цей матеріал дуже простий в нанесенні.

Base Velluto silver - Декоративне покриття для внутрішніх робіт VELLUTTO чудово підійде цінителям вишуканого стилю.
Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим
ефектом. Матеріал дуже простий в нанесенні і приємний на дотик.

Base Velluto silver - Декоративне покриття для внутрішніх робіт VELLUTTO чудово підійде цінителям вишуканого стилю.
Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим
ефектом. Матеріал дуже простий в нанесенні і приємний на дотик.

1кг

497,00

5кг.

3450,00

1кг

690,00

5кг.

3105,00

1кг

621,00

5л.

720,45

3л.

432,27

5л.

727,65

3л.

436,59

Base Velluto silver P (полумат) - Декоративне покриття для внутрішніх робіт VELLUTTO чудово підійде цінителям вишуканого
стилю. Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і
перламутровим ефектом. Матеріал дуже простий в нанесенні і приємний на дотик.

Base Velluto silver P (полумат) - Декоративне покриття для внутрішніх робіт VELLUTTO чудово підійде цінителям вишуканого
стилю. Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і
перламутровим ефектом. Матеріал дуже простий в нанесенні і приємний на дотик.

Base Velluto gold - Декоративне покриття для внутрішніх робіт VELLUTTO чудово підійде цінителям вишуканого стилю.
Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим
ефектом. Матеріал дуже простий в нанесенні і приємний на дотик.

Base Velluto gold - Декоративне покриття для внутрішніх робіт VELLUTTO чудово підійде цінителям вишуканого стилю.
Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим
ефектом. Матеріал дуже простий в нанесенні і приємний на дотик.
Azure Base Р1 глянець - для створення індивідуальних барвистих інтер'єрів в прованському стилі. Використовується для
зовнішніх і внутрішніх робіт. Надає ефект старінн
Azure Base Р1 глянець - для створення індивідуальних барвистих інтер'єрів в прованському стилі. Використовується для
зовнішніх і внутрішніх робіт. Надає ефект старінн
Azure Base Р2 полуглянець - для створення індивідуальних барвистих інтер'єрів в прованському стилі. Використовується для
зовнішніх і внутрішніх робіт. Надає ефект старінн
Azure Base Р2 полуглянець - для створення індивідуальних барвистих інтер'єрів в прованському стилі. Використовується для
зовнішніх і внутрішніх робіт. Надає ефект старінн

Azure Base Р3 полуглянець "Мокрий камінь". Використовується для зовнішніх і внутрішніх робіт. Надає ефект мокрого каміння. 5л.
Azure Волдекор- патинуючий склад 1 л (1,4кг) Використовується для зовнішніх і внутрішніх робіт. Надає ефект природної
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затишну атмосферу у Вашому домі. Ви немов переноситесь в далеке минуле. Marsel прекрасно поєднується зі всілякими стилями від «старовини» до «модерну». Це покриття ідеально підходить як для домашнього інтер'єру, так і для комерційних приміщень:
офісів, ресторанів, магазинів.
14кг.

1218,21

Декоративный Віск для штукатурки 1л .

Cera antika pasta. Віск на основі скіпідару пастоподібний. Надає більш яскраво виражений глянець та водовідштовхуючий
ефект для вениціанських штукатурок

Фасадні матеріали
Base Travertin F - Це сучасне покриття, що застосовується для зовнішніх робіт. Цей матеріал який чудово передає
середньовічний італійський стиль, так і ефектно вписується в сучасний інтер'єр. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне
покриття, а використовоючи затоноване фінішне покриття (Віск-лазурь) додасть додатковий ефект, дозволить домогтися
різноманітних колірних відтінків і підкреслить фактуру.

Base Marmorino F - Це декоративне покриття, створене на основі сучасних технологій і матеріалів. Завдяки своїй високій
міцності і вологостійкості MARMORINO може використовуватися для зовнішніх оздоблень. Властивості цього унікального
декоративного матеріалу дозволяють повторити структуру натурального мармуру. MARMORINO створить атмосферу античної
розкоші і особливий затишок у Вашому домі, а також неповторність інтер'єру. Результат приємно здивує Вас і задовольнить
найвищі вимоги, так як покриття MARMORINO може бути виконано в різноманітних відтінках і півтонах, а також в різних техніках
нанесення.

Base Grotto F - Декоративне покриття створене сьогодні. Широко використовується для декорування фасадів. Цей матеріал
має високу паропроникність та антигрибкові властивості. Чудово себе веде у вологих приміщеннях. GROTTO - це унікальна
можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними декоративними рішеннями. Використовуючи різні техніки
нанесення покриття, завдяки його особливим складом, можна отримати різноманіття фактур. Застосування металізованих і
перламутрових фінішних складів дозволить покриттю чудово виглядати в сучасних інтер'єрах.

Base Creos F - Декоративне покриття Creos відповідає останнім світовим тенденціям декорування інтер'єрів в модному
етнічному стилі. Його особливий склад при використанні спеціальних інструментів дозволяє створювати різні покриття - імітувати
шкіру крокодила, змії, слона, панцир черепахи і т. д. Це унікальна можливість створення власного неповторного інтер'єру з
різними декоративними рішеннями.

Base Marsel F - Декоративне покриття для зовнішніх робіт Marsel, виконане в традиціях старих майстрів, створить теплу і

Вase Country F - Декоративне покриття COUNTRY чудово підійде любителям провінційного стилю. Висока пластичність
матеріалу дозволяє надати найрізноманітнішу, часом хитромудру, форму поверхні, що дає можливість моделювати рельєф стін в
повній відповідності з Вашим смаком. Застосування перламутрових лаків дозволить покриттю чудово виглядати в сучасних
інтер'єрах.
Штукатурка-"КороЇд та Баранек" 15 кг зерно от 1,0 до 3,5 мм
Штукатурка-"КороЇд та Баранек" 15 кг зерно от 1,5 до 3,5 мм (для тонування в темні кольори)
Штукатурка-"Баранек та КороЇд " 15 кг зерно от 1,0 до 2,5 мм Силікон
Штукатурка-"Крихта мармуру" 15 кг Італійський мармур 0,8-1,2мм.
Штукатурка-"Крихта мармуру" 15 кг Італійський мармур 2-3мм.
Штукатурка-"Крихта мармуру" Силікон 15 кг Італійський мармур
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Загальнобудівельні матеріали
Клей інтерьерний -призначаеться для склеювання стекло-, текстильних та винилових обоїв й малярних холстів. Готовий до
застосування. Расхід 200-350 г/кв.м, щільність 1,05 кг/л.Суха вага не менш 40%.
Клей інтерьерний -призначаеться для склеювання стекло-, текстильних та винилових обоїв й малярних холстів. Готовий до
застосування. Расхід 200-350 г/кв.м, щільність 1,05 кг/л.Суха вага не менш 40%.

Luxcolor base- це фасадна/інтер'єрна матова акрилова фарба для тонування в насичені кольори. Має в складі речовини, що
протидіють появі моху. Ідеально підходить для реставрації старих фасадів. Витрата 8-10 кв.м/л, щільність 1,4 кг/л.

Luxcolor - це фасадна/інтер'єрна матова біла акрилова фарба з високою покриваючою здатністю та стійкістю до різноманітних
механічних навантажень та погодніх умов. Має в складі речовини, що протидіють появі моху. Ідеально підходить для реставрації
старих фасадів. Витрата 8-10 кв.м/л, щільність 1,45 кг/л.

Luxcolor - це фасадна/інтер'єрна матова біла акрилова фарба з високою покриваючою здатністю та стійкістю до різноманітних
механічних навантажень та погодніх умов. Має в складі речовини, що протидіють появі моху. Ідеально підходить для реставрації
старих фасадів. Витрата 8-10 кв.м/л, щільність 1,45 кг/л.

Standartcolor - це фасадна/інтер'єрна матова акрилова фарба з високою покриваючою здатністю та стійкістю до різноманітних
механічних навантажень та погодніх умов. Має в складі речовини, що протидіють появі моху. Ідеально підходить для реставрації
старих фасадів. Витрата 8-10 кв.м/л, щільність 1,45 кг/л.

Standartcolor - це фасадна/інтер'єрна матова акрилова фарба з високою покриваючою здатністю та стійкістю до різноманітних
механічних навантажень та погодніх умов. Має в складі речовини, що протидіють появі моху. Ідеально підходить для реставрації
старих фасадів. Витрата 8-10 кв.м/л, щільність 1,45 кг/л.

СТРУКТУРНА Фарба Фасадна/інтерьерна акрилова, декоративного єфекту надає кварцевий пісок у складі. Расхід 8-10 кв.м/л, щільність
1,45 кг/л

