
Produkt Właściwości Kolorystyka Opak. Struktury

BOLIX SZ 
elewacyjna 
farba silikatowa

wysoka hydrofobowość, 
 wysoka odporność na 
szorowanie,  wysoka 
odpornośc na zmienne 
warunki atmosferyczne, 
 odporna na zabrudzenia 
i promieniowanie UV

258 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

54 kolorów z Palety 
kolorów BOLIX                  

5 l
10 l 
18 l

matowa
 

     Paleta barw BOLIX  

BOLIX SIL 
elewacyjna 
farba silikonowa

wysoka 
paroprzepuszczalność,  
wysoka odporność na 
zabrudzenia,  wysoka 
oporność na zmienne 
warunki atmosferyczne, 
 odporna na promienio-
wanie UV

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

108 kolorów 
z Palety kolorów BOLIX                      

643 kolory z palety NCS

10 l 
18 l

matowa

 

     Paleta barw BOLIX  

     Paleta barw NCS  

BOLIX Acord 
ACRYL 
akrylowa farba 
do wnętrz

doskonała biel,  niekapiąca 
 ekonomiczna,  doskonałe 
krycie

216 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

500 kolory z palety NCS

5 l
10 l 
18 l

matowa
 

     Paleta barw NCS  

BOLIX Politone 
ACRYL Plus 
matowa farba 
akrylowa 
do wnętrz

 trwałe kolory, 
 paroprzepuszczalna, 
 odporna na zmywanie

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

643 kolory z palety NCS

5 l
10 l 
18 l

matowa
 

     Paleta barw NCS  

BOLIX 
CamertOne 
LATEX                       
głeboko 
matowa farba 
lateksowa do 
wnętrz

 odporna na ścieranie, 
 paroprzepuszczalna, 
 bezwonna

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

643 kolory z palety NCS

5 l
10 l
18 l

głęboko 
matowa

 

     Paleta barw NCS  

BOLIX SILIKAT              
biała matowa 
farba silikatowa 
do wnętrz

 doskonała biel, 
 niekapiąca, 
 paroprzepuszczalna

biała 10 l matowa

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
tel.: +48 33 475 06 00, fax: +48 33 475 06 12

infolinia: 0-801 650 222

T Y N K I  I  F A R B Y  D O  W N Ę T R Z  I  E L E W A C J I

trendy 2011/2012

LIDER W KREOWANIU MODY KOLORÓW

Dystrybutor produktów BOLIX



Dotąd ociepliliśmy ponad 80 000 000 m2 elewacji i jesteśmy w tej dziedzinie liderem rynku 
w Polsce. Nasza domena to, oprócz materiałów ociepleniowych, produkty do ceramiki, kamie-
nia, środki grzybobójcze, sztukaterie, tynki i farby do wnętrz i elewacji - pełny profesjonalizm 
oraz wiedza o kolorach.

BOLIX od 1991 roku dekoruje i ociepla domy zarówno Polaków, jak i mieszkańców wielu innych krajów 
Europy. Firma specjalizuje się w produkcji systemów elewacyjnych, a więc produktów, dzięki którym 
zewnętrzne ściany są cieplejsze i estetycznie wyglądają, zachowując te właściwości przez długie lata.

Swoje rozwiązania BOLIX opiera na najlepszych światowych doświadczeniach, szeregu badań i współ-
pracy z największymi koncernami chemicznymi. Firma stara się, aby oferowane produkty i technologie 
rozwiązywały problemy wszystkich Klientów. Zgodnie z tą filozofią tworzy całe systemy produktów, 
dbając ciągle o ich innowacyjność, ale także – a może przede wszystkim - zapewnia swoim Klientom 
fachowe doradztwo techniczne oraz szereg szkoleń.

Współpraca z najlepszymi biurami architektonicznymi, w tym z jednym z najstarszych polskich 
stowarzyszeń architektów SARP, pozwala twierdzić, iż firma opiera swoje wzornictwo i kolorystykę na 
najnowszych trendach panujących na rynku dociepleń i wzornictwa. 

Ponad 80 000 000 m2 ocieplonych i upiększonych elewacji w ciągu zaledwie 19 lat ugruntowało 
pozycję firmy na rynku systemów ociepleń, potwierdzając tym samym misję firmy, która głosi, że BOLIX 
przyczynia się do podnoszenia standardu i estetyki mieszkań swoich Klientów.

Ponad 250 urządzeń w sieci mieszalników do farb i tynków pozwala Klientom w całej Polsce na 
dobór wymarzonego koloru spośród 300 barw wzornika Kolor Spektrum+, a także 643 kolorów 
systemu NCS.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych produktów oraz doradztwa.

Produkty zaprojektowane 
   dla Ciebie - na lata

LIDER W KREOWANIU MODY KOLORÓW



BOLIX KA 1 BOLIX R BOLIX AZ

kolor 04 B

Miodowa słodycz

Słoneczny poranek - kolory z grupy 04, przypominające kolory złota w różnych 
jego odcieniach, pięknie komponują się z soczystą zielenią. Polecamy te odcienie 
dla elewacji skąpanych w zieleni ogrodów i drzew – dzięki temu zestawieniu 
z pewnością dom nie pozostanie niezauważony.

Dojrzała brzoskwinia - najpopularniejsze odcienie elewacji stanowi grupa 
kolorystyczna 12 – są to odcienie brzoskwini chętnie zestawiane z ciężkimi brązami 
dachówek oraz ciemnymi wykończeniami cokołów. Polecane szczególnie na elewa-
cje w bliskim sąsiedztwie dróg - kolor cały czas pozostaje ciepły, świeży i odporny na 
zanieczyszczenia.

Pomarańczki w czekoladzie - jeżeli budynek ma się wyróżniać spośród innych, 
ale bez zbytniej ekstrawagancji, to z pewnością pozwolą na to odcienie poma-
rańczy. Przywodzą skojarzenia ze słońcem i soczystym owocem, a uzupełnienie 
kolorem kawy z mlekiem da poczucie relaksu i spokoju domowego ogniska.

kolor 04 C kolor 04 F

kolor 12 D

kolor 10 C

kolor 12 G

kolor 19 C

kolor 05 D

Zapach prymuli 

kolor 10 C

Aromatyczna dynia

kolor 12 D

Cynamonowe 
wspomnienie

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej przedstawione kolory mają charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.

Nie zaleca się stosowania tynków i  farb 
w  kolorach z  grupy A  niniejszej palety 
(z  wyłączeniem białego koloru) na na-
słonecznionych powierzchniach ele-
wacji z uwagi na zwiększoną absorpcję 
promieniowania cieplnego (IR) i ultrafio-
letowego (UV)

TRWAŁE KOLORY



kolor 04 D

Ruchoma wydma

kolor 16 F

Poranna obietnica

kolor 03 A

Słonecznikowa 
piosenka

kolor 15 A

Kasztanowa wibracja

BOLIX Politone ACRYL Plus BOLIX Akord ACRYL

Bogactwo natury - zestawienie tych kolorów potęguje ich głębię – połączenie to 
oddaje uczucie ciepła, ale też prestiżu. Nadaje pomieszczeniom wygląd elegancji, 
ale też kojarzy się z konserwatyzmem. Zestawienie to wzbudza przyjemne odczucia 
i polecane jest szczególnie do sypialni oraz gabinetów.

Wielki Canion - wszystkie odcienie różu w połączeniu z kolorem niebieskim lub 
delikatnej kości słoniowej nadają pomieszczeniom przestrzeń oraz głębię, dlatego 
możemy te zestawienia stosować w pomieszczeniach mniejszych i niewystarczająco 
naświetlonych. Kolory te powiększają optycznie takie pomieszczenia.

Lawendowy nastrój - połączenie szarości z bladym różem nawiązuje do klimatu 
Art deco, dlatego polecamy go do salonów, ale też do pokoików dziecięcych – te 
delikatne kolory działają kojąco, kojarzą się z romantyczną miłością, wprowadzają 
również w nastrój zachęcający do zabawy.

kolor 05 B kolor 22 B

kolor 15 B

kolor 16 F

kolor 09 E

kolor 42 F

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej przedstawione kolory mają charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.

BEZWONNA

MATOWA

DOSKONAŁE
KRYCIE

DOSKONAŁA
BIEL



kolor 31D

Wiosenna łąka

kolor 42 E

Jagodowy krem 

kolor 40 D

Śnieżna cisza

kolor 41 D

Tajemnicza toń 

PARO-
PRZEPUSZCZALNA

BOLIX S1 KA BOLIX S2 R BOLIX SZ

Lodowcowy błękit - odcienie niebieskiego są ciekawym, choć niezbyt częstym dla 
elewacji rozwiązaniem kolorystycznym. Kojarzą się z pogodą i mają działanie kojące. 
Połączenie koloru jasno- i ciemnoniebieskiego wzbudza zaufanie do użytkowni-
ków budynku. Polecamy je w wykańczaniu budynków użyteczności publicznej lub 
przedsiębiorstw.

Wiosenna burza - jasna zieleń w połączeniu ze stonowanym niebieskim budzi 
przeciwstawne emocje, kojarzy się z czymś niespotykanym i gwałtownym. Kolory 
te połączone w wyważonych proporcjach potrafią nadać elewacji naturalny ton 
z nutą „oczekiwania”. Zestawienie pięknie komponuje się w okolicach nadmorskich 
i w bliskim sąsiedztwie plaż.

Dojrzały melon - słodkie kolory pistacji oraz kości słoniowej to miłe, ciepłe i czyste 
kolory elegancji. Ich miękkość i lekkość sprawia, że ciężkie elewacje nabierają 
łagodnych rysów i nie powodują efektu przytłoczenia. Sprawdzają się zwłaszcza dla 
elewacji z dużą ilością różnych szczegółów architektonicznych, np. dla budownictwa 
wielorodzinnego.

kolor 40 D kolor 40 F

kolor 40 C

kolor 31 G

kolor 31 F

kolor 08 F

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej przedstawione kolory mają charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.

Nie zaleca się stosowania tynków i  farb 
w  kolorach z  grupy A  niniejszej palety 
(z  wyłączeniem białego koloru) na na-
słonecznionych powierzchniach ele-
wacji z uwagi na zwiększoną absorpcję 
promieniowania cieplnego (IR) i ultrafio-
letowego (UV)



kolor 40 B

Chabrowe niebo

kolor 42 D

Wrzosowe pole 

kolor 35 B

Szmaragdowe morze

kolor 33 D

Cierpkie kiwi

BOLIX Politone ACRYL Plus BOLIX CamertOne LATEX 

Kobiecy świat - zestawienie kolorów jasnoszarych lub białych ze wszystkimi odcie-
niami niebieskiego lub lawendowego kojarzą się z kobiecością, dlatego kolor ten po-
lecamy szczególnie do pomieszczeń dziennych, w tym jadalni lub pokoi gościnnych.

Sportowa wygoda - kolory ciemnej szarości w połączeniu z barwami cytrynowymi, 
czy nawet pistacji nadają pomieszczeniom świeży i sportowy klimat. Szczególnie 
polecamy je do pokoi relaksacyjnych, a nawet siłowni.

Zapach Irlandii - odcienie zieleni kojarzą się ze zdrowiem, a w połączeniu z kolorami 
szarości dodatkowo z aktywnością, w ich otoczeniu czas mija miło i niepostrzeżenie, 
dlatego polecamy to zestawienie szczególnie do pomieszczeń bilardowych oraz 
salonów gier.

kolor 42 F kolor 40 C

kolor 41 C

kolor 33 D

kolor 30 F

kolor 38 G

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej przedstawione kolory mają charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.

PARO-
PRZEPUSZCZALNA

NIEKAPIĄCA

ODPORNA 
NA ZMYWANIE

TRWAŁE KOLORY



kolor 03 C

Wesoły słonecznik

kolor 04 C

Bursztynowy okruch 

kolor 32 D

Brzozowy szept 

kolor 12 C

Migdałowy zakątek 

BOLIX SIT2 KA BOLIX SIL BOLIX SIT2 R

Królewski nastrój - bardziej lub mniej spłowiałe odcienie fioletu sprawiają wrażenie 
tajemniczości oraz zachęcają do wejścia i zwiedzenia budynku. Budynki takie kojarzą 
się nam z luksusem oraz elegancją, dlatego takie zestawienia proponujemy dla 
elewacji galerii, muzeów czy np. filharmonii.

Waniliowy sen - ciepłe odcienie ziemi sprawiają poczucie „swojskości”. Kolory te 
kojarzone są  z prestiżem i stabilnością – sugerują zamożność właścicieli. Polecamy 
to zestawienie na elewacje wolnostojących budynków bez bliższego sąsiedztwa – 
dodają posesji objętości i sprawiają wrażenie eleganckiej prostoty.

Słońce Marakeszu - słoneczne wspomnienia wakacji i kolory dla odważnych. 
Zestawienie to przyciąga uwagę swoim pogodnym charakterem. Bardzo dobrze 
komponują się na budynkach takich jak przedszkola czy szkoły, ponieważ wzbudzają 
pogodny nastrój przez cały rok.

kolor 43 F kolor 43 C

kolor 05 F

kolor 04 D

kolor 25 C

kolor 10 D

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej przedstawione kolory mają charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.

Nie zaleca się stosowania tynków i  farb 
w  kolorach z  grupy A  niniejszej palety 
(z  wyłączeniem białego koloru) na na-
słonecznionych powierzchniach ele-
wacji z uwagi na zwiększoną absorpcję 
promieniowania cieplnego (IR) i ultrafio-
letowego (UV)

TRWAŁE KOLORY



kolor 02 C

Kwaśna cytryna

kolor 10 D

Pustynny kwiat 

kolor 33 D

Wieczorny las

kolor 08 C

Pachnący miód 

BOLIX Politone ACRYL Plus BOLIX CamertOne LATEX

Egzotyczna swoboda - wszystkie odcienie pomarańczy w zestawieniu z zielenią 
tworzą ognistą i energetyczną kombinację, ale też wprowadzają owocową świeżość. 
Zestaw ten szczególnie polecamy do pokoi dla dorastającej młodzieży – pomaga 
w twórczym myśleniu.

Ekstrawagancja - odcienie żółtego oznaczają szczęście i nadzieję, więc zestawienia 
tych kolorów wzbudzają zawsze ożywienie i potęgują aktywność naszych zmysłów, 
pobudzają do ekstrawagancji, dlatego najczęściej stosujemy te kolory do pokoi 
dziennych oraz w kuchniach.

Harmonia zmysłów - kolor zielony w zestawieniu z soczystą oliwką to popularne 
zestawienie kolorów, spotykane najczęściej w przestronnych przedpokojach lub 
hotelowym holach. Kolory te kojarzą się zawsze z wiosną i wprowadzają niespotyka-
ną harmonię zmysłów.

kolor 08 D kolor 33 D

kolor 05 F

kolor 30 B

kolor 01 C

kolor 35 A

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej przedstawione kolory mają charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.

EKONOMICZNA

NIEKAPIĄCA

ODPORNA 
NA ZMYWANIE

PARO-
PRZEPUSZCZALNA



Deco

Tynk dekoracyjny Bolix DECO przeznaczony jest do nakładania maszynowego za-
równo wewnątrz, jak i na zewnętrz budynków i doskonale imituje kamień naturalny. 

Bolix DECO zawiera starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego 
kruszywa, nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne produkt ten jest szczególnie polecany do 
wykończenia gzymsów, kolumn, pilastrów, cokołów, lamperii, betonowych ogrodzeń 
itp. oraz detali i innych rozwiązań architektonicznych. 

Jego użycie umożliwia proste i łatwe wykonanie tynku w wielobarwnych kompozy-
cjach (Paleta Tynków Bolix DECO) na równych i odpowiednio przygotowanych pod-
łożach mineralnych. Produkt jest dostępny w palecie barw Bolix DECO w 12 kompo-
zycjach  kolorystycznych. 

W celu uzyskania efektu smug kamiennych należy dodatkowo zastosować BOLIX 
DECO lazur. Produkt ten można z powodzeniem stosować na strukturalnych i gład-
kich podłożach mineralnych i gipsowych.

BOLIX DECO
BOLIX DECO lazur

Canion stone

Dark mist

Red granite

Beige granite

White 
mist

Beige 
stone

Pink 
granite

Grey
granite

Green 
stone

Green 
granite

Grey
stone

Stand
stone



Pokoloruj
swój świat

Barwy zarówno odzwierciedlają, jak i kształtują stany emocjonalne każdego z nas, dlatego lubimy ota-
czać się kolorami, wśród których czujemy się dobrze, które oddają naszą aurę i odczucia. Oddziaływanie 
barw na sferę emocjonalną człowieka wywodzi się jeszcze z czasów pierwotnych, ma charakter beha-
wioralny i ma bezpośredni związek z odbiorem i postrzeganiem otoczenia - miejsc, sytuacji i emocji. 
Reakcja człowieka na barwy jest procesem podświadomym, nie wymagającym skupienia - po prostu 
czujemy kolor całym sobą - i dlatego tym ważniejszy jest ich odpowiedni, indywidualny dobór.

*Kolor Związek emocjonalny Aspekt symboliczny

Biały lekkość, czystość, prostota, nowoczesność czystość, duchowość, dziewiczość, nicość, 
nadprzyrodzone zjawiska, wiara, cnota, spokój.

Szary zmniejsza zewnętrzne stresy, jest kolorem dla 
wielu ludzi neutralnym emocjonalnie

skromność, rozwaga, dojrzałość, logika, obo-
jętność, kontemplacja, oczyszczenie

Żółty spontaniczność, ekscentryczność, ekspansyw-
ność, ufność, pogoda i wesołe usposobienie,
emocjonalna żywość i aktywność, optymizm, 
szczęście

moc, podtrzymywanie życia, boskość, sława 
(złoty), zazdrość, zdrada, wyniosłość, żywotność

Pomarańczowy impulsywność, aktywność, energia, ale także 
asertywność, duma i ambicje

radość, słońce, władza, pycha, aktywność

Czerwony witalność, gwałtowność i emocjonalne
pobudzenie, intensywność życia (pełnia życia), 
impulsywność, optymizm

życie, bóstwo, ogień, krew, namiętność, 
miłość, pożądanie, energia życiowa, walka, 
ekspansja, seksualizm

Fioletowy łagodna uczuciowość, wrażliwość, wewnętrz-
ny spokój

godność, uroczystość, niekonwencjonalność, 
wolność, duchowość, magiczność, luksus

Różowy empatia, skłonność do wzruszeń, życzliwość,  
opiekuńczość

przyjaźń, wrażliwość, wsparcie, empatia

Brązowy stabilizacja i bezpieczeństwo, równowaga władza, oszczędność, surowość, ziemia, 
dojrzałość

Błękitny spokój wewnętrzny, bezpieczeństwo, wrażli-
wość, uczuciowość

siły niebieskie, wieczność, nieskończoność,
tęsknota, uduchowienie, macierzyństwo, 
urodzajność, sen, spokój, wiara

Granatowy równowaga, odporność, uspokojenie, głębia 
uczuciowa

bezkres, głębia, wieczność, nieskończoność, 
liryzm, poczucie piękna, pozazmysłowość, 
wiedza

Zielony harmonia, dojrzałość, stałość zaufanie, niewinność, opiekuńczość,
nadzieja, młodość, świeżość, odpoczynek, 
ulotność, sprawiedliwość, wytrwałość

*Opracowano na podstawie publikacji S. Popek: Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Opinie i doświadczenia naszych Klientów, jak też wieloletnia współpraca z dekoratorami oraz biurami 
projektowymi pozwalają nam na przedstawienie najnowocześniejszych trendów w doborze kolorysty-
ki elewacji, jak też wnętrz każdego domu.

Produkt Właściwości Kolorystyka Opak. Struktury

BOLIX KA 
BOLIX R
akrylowa masa 
tynkarska do 
nakładania 
ręcznego

niska wodochłonność, 
 uniwersalne zastosowanie,  
 wysoka jakość produktu, 
 różnorodne faktury i sze-
roka paleta barw,  idealne 
tworzywo do architekto-
nicznego kształtowania 
wizerunku budynku, ofero-
wany z ochronną powłoką  
mikrobiologiczną

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

108 kolorów z Palety 
kolorów BOLIX

30 kg

faktura 
kasza 
1-2 mm, 

faktura 
kornik 
1,5-2,5 
mm 

 

     Paleta barw BOLIX  

BOLIX S 
silikatowa masa 
tynkarska do 
nakladania 
ręcznego

 dobra przyczepność 
do podłoża (wiązanie 
chemiczne), uniwersalne 
zastosowanie, wysoka ja-
kość produktu, różnorodne 
faktury i szeroka paleta 
barw, wysoka paroprze-
puszczalność, trwały 
i odporny na zabrudzenia, 
stosowany przy renowacji 
obiektów zabytkowych

258 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

54 kolorów z Palety 
kolorów BOLIX

30 kg

faktura 
kasza 
1-2 mm, 

faktura 
kornik 
2,5 mm 

 

     Paleta barw BOLIX  

BOLIX SIT 
silikonowa 
masa tynkarska 
do nakladania 
ręcznego

 wysoka paroprzepusz-
czalność, uniwersalne 
zastosowanie,  trwały, od-
porny na działanie wody, 
 wysoka elastyczność, od-
porny na zabrudzenia oraz 
czynniki atmosferyczne

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

108 kolorów z Palety 
kolorów BOLIX

30 kg

faktura 
kasza 
1,5-2 mm, 

faktura 
kornik 
2,5 mm 

 

     Paleta barw BOLIX  

BOLIX SA 
silikonowo- 
akrylowa masa 
tynkarska do 
nakładania 
ręcznego

wysoka hydrofobowość, 
 doskonała przyczepność, 
 nierozprzestrzeniający 
ognia, wysoka ela-
styczność, odporny na 
zabrudzenia oraz czynniki 
atmosferyczne

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

108 kolorów z Palety 
kolorów BOLIX

30 kg

faktura 
kasza 
1,5- 2 mm, 

faktura 
kornik 
2,5 mm 

 

     Paleta barw BOLIX  

BOLIX DECO 
akrylowy 
dekoracyjny 
tynk do 
nakładania 
mechanicznego

 bardzo dobre właściwości 
aplikacyjne, estetyczny 
wygląd - możliwość apliko-
wania maszynowego, 
 uniwersalne zastosowanie, 
 stosowany nawet przy 
nierównościach do 5 mm, 
 nadaje powierzchni efek-
towny i ozdobny charakter

12 kolorów z Palety 
BOLIX DECO

15 kg
30 kg

faktura 
kasza 
0,5-2 mm Nowość

Paleta barw BOLIX  

 

BOLIX TM 
tynk mozaikowy

 bardzo dobre właściwo-
ści aplikacyjne, wysoka 
jakość produktu, nadaje 
powierzchni efektowny 
i ozdobny charakter,  
wysoka odporność na 
uszkodzenia mechaniczne,  
stosowany do wykoń-
czenia powierzchni 
dekoracyjnych oraz detali 
architektonicznych,  szeroki 
wybór wzorów

40 kolorów z Palety 
tynków mozaikowych 
BOLIX

15 kg
30 kg

faktura 
kasza 
1-2 mm

 

BOLIX AZ 
elewacyjna 
farba akrylowa

 wysoka 
paroprzepuszczalność,  
niekapiąca,  wysoka 
odporność na zmywanie,  
odporna na zabrudzenia 
i promieniowanie UV

300 kolorów z palety 
SPEKTRUM KOLOR 300+

108 kolorów 
z Palety kolorów BOLIX                      

643 kolory z palety NCS

10 l 
18 l

matowa

 

     Paleta barw BOLIX  

     Paleta barw NCS  
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