
NÁTĚRY INTERIÉRŮ
ECOLOR IN EXCLUSIV EXIN EXTRA

EXIN EXCLUSIV

ECOLOR BLOCK COAT

ECOLOR IN VINYL

EXIN JOY

EXIN EKO

Brilantně bílá extra kryvá akrylátová
barva pro interiéry

Extra bílá malířská barva

Brilantně bílá extra kryvá malířská
barva

Izolační nátěr na překrývání skvrn

Disperzní vinylová malířská barva
TOP kvality

Vnitřní malířský nátěr barevný

Malířská barva se zvýšenou bělostí
a kryvostí

Spotřeba barvy: vysoká vydatnost 12 - 16 m v jedné vrstvě.²

Akrylátovou barvu je možno použít na vyzrálé omítky
a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály,
skleněné tapety, papírové a sádrokartonové povrchy. Nátěr je
vysoce omyvatelný a je určen pro vnitřní prostředí s náročný-
mi požadavky na hygienu – školy, kuchyně, jídelny, nemocni-
ce, hotely apod. Nátěr může přijít do náhodného styku
s potravinami,není však pro tento účel určen.

Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není
však pro tento účel určen.

Vodou ředitelná, snímatelná, otěruodolná malířská barva
EXIN Extra je určena na vyzrálé omítky a betonové povrchy,
aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové
povrchy. Je vhodná pro úpravu interiérů náročných na
hygienu jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod.

Vodou ředitelná snímatelná a otěruvzdorná barva na vyzrálé
omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály,
sádrokarton a papírové povrchy.
Je určena pro klasické vnitřní nátěry. Pro svoji zdravotní
nezávadnost je vhodná také pro interiéry náročné na hygienu,
jako kuchyně,školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod.Nátěr
může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro
tento účel určen.

Barvu je možno použít v interiérech na beton, skleněné
tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové
povrchy, z něhož vystupují skvrny. Nátěr je omyvatelný a po
zaschnutí lehce se dá přetřít vnitřními malířskými barvami. Je
vhodný pro interiéry na překrytí skvrn a prorážejících nečistot
např.od cigaretového kouře,zatečení vody apod.

ECOLOR IN Vinyl je vysoce omyvatelný, kryvý, výborně
aplikovatelný. Slučuje nejlepší vlastnosti akrylátových
a vinylových barev (vysoká vydatnost, nízká špinavost, krátká
doba schnutí, barevná stálost). Nátěr je možno použít na
vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné
materiály, skleněné tapety, papírové a sádrokartonové
povrchy. Barva je určena pro vnitřní prostředí s požadavky
náročnými na hygienu – školy, kuchyně, jídelny, nemocnice,
hotely apod. Nátěr může přijít do náhodného styku
s potravinami,není však pro tento účel určen.

Vodou ředitelná vysoce kvalitní probarvená interiérová
barva v módních odstínech pro zpříjemnění Vašich interiérů.
Velkou výhodou je velmi snadná aplikace i pro naprosté laiky
bez jakýchkoli estetických vad. Jedná se o snímatelnou,
otěruodolnou malířskou barvu na vyzrálé omítky, betonové
povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton
a papírové povrchy.Je určena pro klasické vnitřní nátěry.
Pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná pro dětské pokoje,
haly, jídelny,kuchyně,obývací pokoje apod.

Vodou ředitelná snímatelná a otěruvzdorná barva na vyzrálé
omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály,
sádrokarton a papírové povrchy. Je určena pro probarvování
malířskými pastami.Vhodná i pro úpravu interiérů náročných
na hygienu, jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení.

Spotřeba:

Balení (kg):

cca 0,2 - 0,4 kg/m²

3; 6; 14

Spotřeba:

Balení (kg):

cca 1 kg na 8–12 m²
v jedné vrstvě

4; 7,5; 15

Spotřeba:

Balení (kg):

cca 1 kg na 4-8 m²

4; 7; 14

Spotřeba:

Balení (kg):

cca 0,2 - 0,4 kg/m²

1; 4; 7

Spotřeba:

Balení (kg):

0,2 – 0,4 kg/m²
při dvou nátěrech

4; 7,5; 14

Spotřeba:

Balení (kg):

cca 1 kg na 8–12 m²
v jedné vrstvě

6

Spotřeba:

Balení (kg):

cca 1 kg na 4-8 m²

4; 7,5; 15

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

extra bílá 4kg 1 36 ks 127,00 4,920 C N

extra bílá 7,5kg 1 36 ks 203,00 7,850 C N

extra bílá 15kg 1 36 ks 349,00 13,500 C N

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá 4kg 1 36 ks 310,00 12,000 C N

bílá 7,5kg 1 36 ks 555,00 21,500 C N

bílá 14kg 1 36 ks 1010,00 39,100 C N

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá 4kg 1 36 ks 114,00 4,420 C N

bílá 7,5kg 1 36 ks 182,00 7,050 C N

bílá 15kg 1 36 ks 307,00 11,900 C N

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

brilantně bílá 3kg 1 24 ks 284,00 11,000 C N

brilantně bílá 6kg 1 24 ks 530,00 20,500 C N

brilantně bílá 14kg 1 24 ks 1160,00 45,000 C N

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

brilantně bílá 4kg 1 36 ks 152,00 5,900 C N

brilantně bílá 7kg 1 36 ks 240,00 9,300 C N

brilantně bílá 14kg 1 36 ks 426,00 16,500 C N

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá 1kg 1 36 ks 97,50 3,780 C N

bílá 4kg 1 36 ks 336,00 13,000 C N

bílá 7kg 1 36 ks 545,00 21,100 C N

19Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %

nesmí
zmrznout!

Představujeme a zavádíme nový segment Stachema

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, žlutá soft, žlutá dark, hnědá life, béžová
velvet, červená extrovert, starorůžová klasik,
hnědá caffe, modrá trendy, modrá smaragd,
zelená tyrkys, šedá decent, fialová lila, zelená
jablko, žlutá happy, oranžová, meruňková

6kg 1 24 ks 243,00 9,450 C N

Bílá + 16 barevných odstínů


