Katalog
Inspiracji
Wyraź swój styl
kolorami

Katalog
Inspiracji
Kolory są nieodłącznym elementem naszego życia.
Inspirują, dają nam radość i pozwalają podkreślić własny styl.
Dekoral od 1998 roku towarzyszy Polakom w przemianach wnętrzarskich i podpowiada
im jak łączyć barwy, by osiągnąć wymarzony efekt. Przez 20 lat obecności na rynku marka
stała się synonimem nieograniczonych możliwości kolorystycznych i najwyższej jakości
produktów. Dekoral oferuje swoim Klientom zarówno farby do ścian i sufitów, jak i farby
fasadowe oraz emalie do drewna, metalu i betonu. W palecie marki znaleźć można ponad
300 gotowych kolorów, skomponowanych w oparciu o najnowsze trendy. W roku 2010
marka Dekoral dołączyła do amerykańskiego koncernu PPG Industries – światowego
lidera w produkcji farb i lakierów.

Rok 2019 jest dla marki Dekoral wyjątkowy - towarzyszący nam od 20 lat logotyp zyskuje
nowocześniejsze oblicze. Nowe logo łączy w sobie siłę i witalność z delikatnością.
Trójkolorowa gwiazda symbolizuje bogatą ofertę marki oraz wysoką jakość jej produktów,
a ślady pracy pędzla jednoznacznie kojarzą się z kategorią farb. Tak odmienione logo
odmładza markę Dekoral i nadaje jej nowej dynamiki.

Nowo cze s ny wize r u n e k
Wyso ka j ako ś ć pro d u k tów
Inn owa cyj n e rozw i ą z a n i a
Boga t a o fe r t a
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NIE WIESZ JAKI KOLOR WYBRAĆ?
PRZETESTUJ PRZED MALOWANIEM

TESTE R S A S Z ET KA
Tester koloru zawiera próbkę oryginalnej
farby, dzięki czemu po pomalowaniu
możesz ocenić barwę w danym wnętrzu
i oświetleniu i dokonać najlepszego wyboru.

SPIS TREŚCI:
NOWOŚCI

sklepdekoral.pl

6. Avocado - kolor z natury
TESTE R NA KLEJKA
Tester w formie naklejki umożliwia szybkie
i wygodne przetestowanie wybranego
koloru. Wystarczy przykleić go do ściany,
by sprawdzić, czy dany kolor pasuje do
wnętrza, a następnie zdjąć bez śladu, nie
niszcząc istniejącej farby lub tapety.

8. Twój dom – Twój styl.
O kolorach i inspiracjach palety Home&Style

6.

INSPIRACJE WNĘTRZARSKIE
10. Miejski szyk
22. Z klasą
34. Dla ciała i duszy

WIZUALIZER

46. Z przymrużeniem oka

KLIKNIJ I DOPASUJ
WWW.VISUALIZECOLOR.COM

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE. ZMIENIAJ
KOLOR ŚCIAN I WYBIERZ ODPOWIEDNI
ODCIEŃ.

10.

Za pomocą kilku kliknięć stwórz realistyczną
wizualizację Twojego mieszkania w wybranych
kolorach. Z programu możesz swobodnie
korzystać na komputerze stacjonarnym, tablecie
czy smartfonie.

PALETY KOLORÓW
58. Home&Style
60. Clean&Color

22.

62. Odporna na szorowanie
64. Łazienka&Kuchnia

PRODUKTY
65. Farby kolorowe

34.

66. Farby białe
68. Emalie i produkty do zadań specjalnych

46.

Szary

4

Czarny

5

Kolor roku
- Avocado

Z

ieleń zawsze była symbolem odnowy
i spokoju. Avocado to kolor wprost z natury
– matowa, głęboka, zgaszona zieleń, zmysłowa
i tajemnicza. Możesz ją odnaleźć w zieleni
iglastych drzew lub w chropowatej skórce
owocu awokado. Ten odcień zieleni we wnętrzach
wprowadzi spokój, ukoi zmęczone oczy
i pięknie wyeksponuje przedmioty wykonane
z metalu, złocistych odcieni drewna czy kamienia
naturalnego.

A

vocado to niezwykle uniwersalny kolor
– pasuje zarówno do stylów surowych
i naturalnych, jak styl skandynawski, jak
i aranżacji luksusowych i wyraf inowanych.
Nie bójmy się ciemnych barw we wnętrzach
- wystarczy odpowiednio je skomponować, by
docenić ich szlachetny urok. Ciemnozielone
ściany będą idealną ekspozycją dla jasnych
mebli, pięknych połyskliwych tkanin, czy
jasnych dodatków.
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Twój dom - Twój styl
O kolorach i inspiracjach opowiada projektantka
palety Home&Style - Olka Barczak.

Więcej informacji o farbie
Home&Style na stronie 58

Paleta Home&Style to szerokie spektrum aksamitnych
kolorów zaprojektowanych z myślą o współczesnych
wnętrzach. Wybrane zostały zgodnie z najnowszymi
trendami, ale nie znaczy to, że spodobają się wyłącznie
osobom podążającym za modą. Znajdziesz tu różne tony
– od delikatnych pasteli, przez średnio nasycone, naturalne
kolory, aż do barw ciemnych i głębokich. Home&Style
łączy w sobie to, co jest aktualnie na topie, z klasyką
i ponadczasowością. Kolory zostały tak skomponowane, by
móc stworzyć wnętrza o dowolnym charakterze czy stylu.

I N SPIR ACJE
Inspiracją kolorystyczną może być wszystko: tatuaż,
bąbelki prosseco, liść aloesu. Kolory są wszędzie
- dlatego w poszukiwaniu idealnej palety sięgnęliśmy
do bardzo różnych źródeł. Przyjrzeliśmy się światowym
trendom społecznym i popkulturze, szukaliśmy inspiracji
w naturze i w mieście, w świecie realnym i w Internecie.
Inspirował nas styl życia Polaków i jego różnorodne tempo,
ale też nostalgia za przeszłością i klimatem retro. Dziś
liczy się autentyczność, dlatego chcieliśmy dać wszystkim
możliwość wyrażenia siebie i swojego stylu właśnie przez
kolory.

Olka Barczak - ColourMaster

JA K Ł ĄC ZYĆ KO LO RY ?
N a j wa ż n ie j s z a jest twoja intuicja. Nie
bój się przełamywać konwencji – mieszaj
i eksperymentuj. Masz do wyboru 56
kolorów – ciepłe i zimne, jasne i ciemne,
nasycone i delikatne. Łatwo je łączyć,
bo zaprojektowane są tak, by do siebie
pasowały.

ZM YS ŁOWE D OZ NANIA
Two r z ą c paletę Home&Style sięgnęliśmy
też do świata zmysłowych doznań
i przyjemności. Nazwy kolorów przywodzą
na myśl miłe smaki, zapachy i przyjemne
w dotyku faktury. Kolory to przecież
emocje, a skojarzenia są bardzo ważne
w ich odbiorze. Właściwie dobrane
barwy potrafią koić nerwy, relaksować,
pobudzać wyobraźnię, ale też dodawać
energii do działania.
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nowoczesność
minimalizm
proste formy
stonowane barwy

GREY FOX

CURCUMA
COCTAIL

SZLACHETNA
GLINKA

ARCTIC BLUE

DELIKATNA
MIĘTA

PO PROSTU
SZARY

KOALA BEAR

GORZKA
LANDRYNKA

CZAS NA
MIĘTĘ

ATŁASOWY
GRAFIT

FLAX FLOWER

HUSKY EYES

CLASSIC JEANS

BEZGWIEZDNA
NOC

RED
GRAPEFRUIT

MIEJSKI SZYK
Kojące, spokojne i proste – idealne kolory by stworzyć
w domu przyjazny azyl. W tym stylu przeważają jasne
i optymistyczne błękity, szarości i piękne, klasyczne,
neutralne beże – zestaw kolorów dla minimalistów
ceniących prostotę i umiarkowane efekty kolorystyczne.
Są świetnym tłem dla mocniejszych odcieni mebli
i wyposażenia – idealny wybór dla osób nowoczesnych.
Pięknie komponują się z materiałami naturalnymi, jak
surowe drewno, cegła czy metalowe dodatki.
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1

Przyjazne szarości

Home&Style

2

GREY STONE

2

1
Clean&Color

INTUICJA

3

Clean&Color

POPIELATY
ZEFIR

Komponuje się z:

Home&Style

GREY FOX

12

3

S

zarość jest wciąż modna, ale nie tak
łatwo znaleźć odpowiedni ton. Jasne
i ciemne, chłodne i ciepłe - mamy dla Ciebie
całą gamę pięknych popielatych odcieni
- do każdej aranżacji i każdego wnętrza.

13

1

Jeans na ścianie

Clean&Color

ATRAMENTOWY
FULAR

1
1

2

Home&Style

CLASSIC
JEANS

Komponuje się z:

Home&Style

PINACOLADA

2
Odporna na
szorowanie

CAPPUCCINO

C

o łączy atrament i jeans? To kolor
indygo. Jeśli lubisz trendy i odważne
wnętrza, spodoba Ci się pomysł „ton w
ton”. Wystarczy dobrać meble i dodatki
w tym samym kolorze co ściana.

Do mebli polecamy:
EMALIA
SZYBKOSCHNĄCA
"Do dzieła"
Kolor: Jakiś kosmos
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1
3

Czarno na białym
3

Clean&Color

AŻUROWA
CZERŃ

1

2

2

Clean&Color

ATŁASOWY
GRAFIT

3

I

Home&Style

SNOW WHITE

Komponuje się z:

1

stnieje wiele odcieni
bieli i czerni – każdy
znajdzie idealny dla
siebie. To zestawienie
kolorów to gwarancja,
że aranżacja zawsze się
uda, bez względu na
to czy wolisz wnętrza
czarno-białe, czy białoczarne.

3

Home&Style

ORGANIC
WHITE

16
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1

Nowy minimalizm

Łazienka
&Kuchnia

1

MALOWNICZY BEŻ

2

Home&Style

BROWN
RICE

2
3

Home&Style

FLAX FLOWER

Komponuje się z:

3

Clean&Color

SUCHA WODA

M

inimalizm we wnętrzach najłatwiej osiągnąć
za pomocą delikatnych, subtelnych kolorów
natury. Najlepiej sprawdzą się lekkie beże i błękity
– w sam raz dla minimalisty.
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NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?
Przetestuj przed
malowaniem.
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1

Klasyczna trójka
2

1
Clean&Color

BEZGWIEZDNA
NOC

2

Clean&Color

CIEPŁY LÓD

3

3
Home&Style

RED
GRAPEFRUIT

3

Komponuje się z:

Home&Style

CLASSIC
JEANS

G

ranatowy, czerwony i biały – to kolory
kojarzące się z marynistycznym
stylem. Ich kontrastowe połączenie jest
eleganckie i modne od dziesięcioleci.
Zmieniając ich proporcje we wnętrzu
- kształtujesz jego klimat.
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luksus
glamour
art deco
tradycja
ponadczasowość

AVOCADO

AMERYKAŃSKI
SEN

DESER
WANILIOWY

TOBACCO

WATERMELON

COCOA

TERRACOTTA

SAND
STORM

HONEY
MUSTARD

CAFE
MACCHIATTO

SZLACHETNY
ANTRACYT

SZARY
OŁÓWKOWY

TATOO INK

NIESPOKOJNY
OCEAN

CZARNY
PŁOMIEŃ

z klasą
Ciemne, aksamitne kolory nawiązujące do szlachetnych
kamieni to propozycja dla koneserów wyrafinowanych
połączeń. Przywodzą na myśl dekadenckie czasy Art Deco
i kuszą atmosferą luksusu.
 ubinowe bordo, szmaragdowe zielenie i szafirowe błękity
R
mają niezwykły czar i inspirują do tworzenia przestrzeni
niebanalnych i intrygujących. Użyte z namysłem nie
zdominują wnętrza, lecz dodadzą mu głębi. Połączone
z ciepłymi beżami – dadzą elegancki, ponadczasowy efekt,
a z jasnymi pastelami - staną się lżejsze i bardziej nowoczesne.
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1

Odrobina egzotyki

Home&Style

AVOCADO

2

Kolor roku
Avocado

3

Clean&Color

AMERYKAŃSKI
SEN

4

3

Home&Style

PUDDING

1
2

4

Łazienka
&Kuchnia

1

SZLACHETNY
ANTRACYT

C

iemna głęboka zieleń przywodzi na
myśl ciepłe kraje. Połącz ją z różem lub
z jaśniejszym odcieniem zieleni i zachowaj
wakacyjny nastrój w swoim domu.

24
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1

Głębia oceanu

G

Home&Style

ranat i kolor morski to hit aktualnych
trendów. Nie bój się ciemnych odcieni. Połącz
je z jasnymi dodatkami i lśniącymi dekoracjami,
a uzyskasz luksusowy efekt.

TATOO INK

2

Clean&Color

NIESPOKOJNY
OCEAN

3

3

1

Home&Style

BALTIC
SKY

Komponuje się z:

2

Home&Style

COCOA

26
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1
1

Szyk w stylu lat 30-tych

Home&Style

RED
GRAPEFRUIT

2
3

Clean&Color

CZARNY
PŁOMIEŃ

3

Home&Style

2

TOBACCO

Komponuje się z:

Clean&Color

BEZGWIEZDNA
NOC

N

owe Art Deco to styl wyrafinowany
i bardzo dekoracyjny. Uzyskasz
go wybierając mocne i zdecydowane
kolory jak: bordo, czerwień czy granat
w kontrastowych zestawieniach z czernią
i bielą.
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1

Ponadczasowe kolory

Home&Style

WINTER
CLOUDS

2

2
1

Clean&Color

SZARY
OŁÓWKOWY

Komponuje się z:

Home&Style

CAFE
MACCHIATTO

Home&Style

HONEY
MUSTARD

2

S

zarości i beże to barwy ponadczasowe. Mogą
być doskonałym tłem dla mocniejszych
kolorów
lub
grać
pierwsze
skrzypce
w stonowanych i spokojnych wnętrzach. Ich
neutralna natura pasuje do wszystkich stylów.
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31

1

Terakota - ciepłe kolory ziemi

Home&Style

SAND STORM

2

2

1
Łazienka
&Kuchnia

CAFE LATTE

N

ajłatwiejszy sposób na optyczne ocieplenie
przestrzeni to zastosowanie kolorów
o odcieniach glinki. Uzupełnione beżami
lub szarościami, nabiorą elegancji. Odrobina
ciepłych barw wystarczy, by białej kuchni
dodać charakteru.

3

Clean&Color

HARMONIA

3

Komponuje się z:

Home&Style

TERRACOTTA
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światło
spokój
ukojenie
kobiecość
naturalność
SALVIA LEAF

EUCALYPTUS

LODOWY
BŁĘKIT

MILLENIAL
PINK

GORZKA
LANDRYNKA

PASTELOWY
RÓŻ

MILK TEA

ELEGANT
PINK

LEMON CAKE

GREY FOX

SREBRZYSTA
ROSA

WYRÓŻNIONY
RÓŻ

HUSKY EYES

SZKLANA
TAFLA

DIAMOND

dla ciała i duszy
Moda na pastele trwa nieprzerwanie. Kojarzone z kobiecością
i naturą wprowadzają ciepły nastrój, a ten koi i ciało i ducha.
Dzięki takim kolorom nawet najmniejsze wnętrza nabiorą
oddechu, a duże przestrzenie zyskają przytulną atmosferę.
Zestawiamy je z jasnym drewnem, białymi dodatkami,
naturalnymi tkaninami.
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1

Szał na szałwię

Home&Style

EUCALYPTUS

2
2

1
Home&Style

SALVIA LEAF

3

Clean&Color

MGŁA
O PORANKU

Komponuje się z:

Home&Style

MILK TEA

1

S

załwia to nie tylko nazwa popularnego
zioła, to również kolor, który uspokaja
i relaksuje. Doskonale sprawdzi się
w aranżacjachz wykorzystaniem naturalnych
tkanin i materiałów.
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NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?

3

Przetestuj przed
malowaniem.
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1

Żółty kolor ma moc!
1
Home&Style

LEMON CAKE

2

Łazienka
&Kuchnia

DESER
WANILIOWY

3

1

3

2

Home&Style

IRBIS

Komponuje się z:

Clean&Color

LEKKI OŁÓW

N

awet ciemne i słabo oświetlone
wnętrze zyska nową energię,
gdy pomalujesz je na żółto. Wybierz
nowoczesne, świeże odcienie tego
koloru. Żółty sufit – czemu nie?
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1

Różowy na miarę XXI wieku
2

Home&Style

ELEGANT
PINK

1

2

Home&Style

PINK FLAMINGO

3

Home&Style

MILLENIAL
PINK

Komponuje się z:

Clean&Color

3

BAWEŁNIANY
PUCH

Clean&Color

PRZEJRZYSTA
MGŁA

40

K

olor millennial pink podbił serca ludzi na
całym świecie. Ten odcień różu nie jest
już zarezerwowany tylko dla dziewczynek. We
wnętrzach jest neutralny i bardzo efektowny.
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1

Czas na relaks

Clean&Color

WYRÓŻNIONY
RÓŻ

2

2

1

Home&Style

SUSHI GINGER

3
3
2
Łazienka
&Kuchnia

KROPLA
SZAROŚCI

Komponuje się z:

Home&Style

KOALA BEAR

3
NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?
Przetestuj przed
malowaniem.
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W

yciszenie i skupienie mogą być dzisiaj
trudne. Kolory poza funkcją estetyczną
oddziałują też na emocje. Potrzebujesz spokoju –
wybierz szarości, fiolety i zgaszone odcienie lila
róż, które tonują zmysły.
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1

4

Poczuj miętę do błękitu

1
3
Clean&Color

SZKLANA
TAFLA

2

Home&Style

ARCTIC BLUE

3

Łazienka
&Kuchnia

CZAS NA MIĘTĘ

4
2

Home&Style

SNOW WHITE

B

łękity otwierają przestrzeń i są dla
domu jak świeże powietrze. Połącz je
z ciepłymi odcieniami drewna, które dodadzą
wnętrzu przytulności. Miętowy odcień jest lekki
i elegancki – idealny nawet do najmniejszej
łazienki.
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młodość
radość
energia
odwaga
kreacja
FRESH
SPINACH

CIEPŁY
CHŁODNIK

MIĘTOWA
HERBATA

LOLLYPOP

MORELOWY
PASTELOWY

INTUICJA

BANANA
SPLIT

LEMON CAKE

SPANISH
OLIVES

VERY
STRAWBERRY

RED
GRAPEFRUIT

LEKKA CEGŁA

BLUE LAGOON

DOLPHIN

BLUE JEANS

z przymrużeniem oka
To propozycje kolorystyczne dla kochających zdecydowane
i radosne odcienie. Niezwykle energetyczne, nasycone
i jaskrawe – są teraz bardzo na czasie.
Wielobarwne zestawy idealnie pasują do modnego stylu
boho, czyli etnicznej mieszanki wzorów i kolorów.
Znajdziesz tu modną koralową czerwień (Very Strawberry),
która w towarzystwie turkusów przywodzi na myśl egzotyczne
wakacje.
Intensywne kolory można też wykorzystać, by zaakcentować
w pomieszczeniu określone funkcje – jak miejsce do pracy
czy kącik jadalniany w pokoju dziennym.
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1

Boho rządzi!

Home&Style

WATERMELON

1
2

2

2

4

Clean&Color

MALINOWA
ALCANTRA

3

Odporna na
szorowanie

NIEBIESKI
ATRAMENT

4

Home&Style

DOLPHIN

3

W

tym stylu wnętrzarskim wszystkie
chwyty są dozwolone – mieszanie
wzorów, barw i materiałów. Jest jedna zasada
– ma być radośnie i kolorowo.
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49

1

Koktajl kolorów

Łazienka
&Kuchnia

MIĘTOWA
HERBATA

2
2

Clean&Color

CIEPŁY
CHŁODNIK

3
1

Home&Style

WINTER
CLOUDS

Komponuje się z:

Home&Style

FRESH
SPINACH

50

3

K

olory są jak smaki - można
je mieszać jak owocowo warzywne koktajle. Buraczki
ze szpinakiem? Proszę bardzo.
Zieleń jest symbolem zdrowia
i witalności, a we wnętrzach
święci
triumfy
w
nowych
naturalnych wydaniach.
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1

Witamina C

Home&Style

BANANA SPLIT

3

2
1

Home&Style

LEMON
CAKE

2

3

1

Łazienka
&Kuchnia

MORELOWY
PASTELOWY

3

Komponuje się z:

Clean&Color

INTUICJA

C

jak cytrynowy. Owocowe
nuty (żółty i morelowy)
w nowoczesnym wydaniu
łączymy z szarościami. Maluj
jak artysta - stwórz na ścianie
geometryczny mural albo
modne odcięcie.

Home&Style

ORGANIC
WHITE

52

53

1

Tropikalne morza

K
Home&Style

VERY
STRAWBERRY

2

2

oralowa
czerwień
jest
jednym
z
modnych
kolorów roku 2019. Wśród
palet Dekorala znajdziesz
dwa piękne, ciepłe odcienie
tego koloru: „Lekką cegłę”
i „Very strawberry”, które
idealnie grają z szarościami
i beżami. Turkus – przywodzi
na myśl rajską wyspę otoczoną
lazurowym morzem.
1

Home&Style

BLUE LAGOON

3

Home&Style

BALTIC SKY

Komponuje się z:
3

Clean&Color

LEKKA CEGŁA

Clean&Color

PRZEJRZYSTA
MGŁA

54

55

1

Coś optymistycznego

Clean&Color

BLUE JEANS

2

Home&Style

GREY STONE

2
3

1
3
Home&Style

BLUE
LAGOON

Komponuje się z:

Odporna na
szorowanie

KOGEL - MOGEL

NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?
Przetestuj przed
malowaniem.
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M

ocny akcent w postaci kolorowej
ściany odmieni każde pomieszczenie.
Intensywny błękit czy turkus to tylko jedna
z wielu możliwości. Zaszalej z kolorami!
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GŁĘBOKO MATOWA
FARBA CERAMICZNA

Grey
Fox

Snow
White

Prosecco

Pinacolada

Sushi
Ginger

Pure
Cotton

Cafe
Macchiatto

Organic
White

Salvia
Leaf

Pudding

Malibu

Pink
Flamingo

Milk
Shake

Tofu

Diamond

Aloe

White
Coffee

Milk
Tea

Lollypop

Camel

Brown
Rice

Husky
Eyes

Iceberg

Very
Strawberry

Wisteria
Violet

Spanish
Olives

Irbis

Flax
Flower

Arctic
Blue

Agave

Watermelon

Millenial
Pink

Curcuma
Coctail

Winter
Clouds

Blue
Clouds

Blue
Lagoon

Green
Tea

Red
Grapefruit

Elegant
Pink

Lemon
Cake

Baltic
Sky

Blue
Horizon

Dolphin

Fresh
Spinach

Cocoa

Sand
Storm

Banana
Split

Koala
Bear

Classic
Jeans

Tatoo
Ink

Avocado

Tobacco

Terracotta

Honey
Mustard

Grey
Stone

ODPORNA NA WNIKANIE
PŁYNNYCH ZABRUDZEŃ I PLAM

HYDROFOBOWA
Odpycha płynne
zabrudzenia
zapobiegając
powstaniu plam

CERAMICZNA
Wyjątkowa trwałość
powłoki i kolorów

PRZYJAZNA
DLA ALERGIKÓW

ŁATWA APLIKACJA
Nie chlapie podczas
malowania

NAJWYŻSZA
ODPORNOŚĆ
NA ZMYWANIE
I SZOROWANIE
Klasa 1 wg PN-EN 13300

TRWALE
PLAMOODPORNA

NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?
Przetestuj przed
malowaniem.
sklepdekoral.pl
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Wszystkie wzorce kolorów w katalogu wykonane są techniką drukarską i należy je traktować poglądowo.
Rzeczywiste wymalowania są dostępne w sklepach prowadzących sprzedaż farb Dekoral.
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Wypróbuj nasze

SATYNOWA FARBA

LATEKSOWA DO WNĘTRZ
ODPORNA NA TYPOWE
ZABRUDZENIA I PLAMY

Cytrynowy
Stretch

Czysta
Forma

Deser
Waniliowy

Cytrusowa
Energia

Marzenie

Bananowy

Welur

Puch

Koronkowa
Biel

Intuicja

Organza

Kwiat

Puszysty
Flausz

Szary

Pastelowy

Szyfonowy

Perkalowy

Szary
Canvas

Himalajski
Cukier

Popielaty

Lekki

Gorzka
Landrynka

Jasny
Zmierzch

Przejrzysta

Jezioro

Sucha
Woda

Delikatna

Szklana

ZABRUDZENIA ZNIKAJĄ
KOLOR ZOSTAJE

Trawa
Morska

Len

Modny

Kaszmir

Sen

ŁATWE ZMYWANIE
TYPOWYCH PLAM
I ZABRUDZEŃ

Morela

Pastelowy

Kawowy
Aromat

Lód

Harmonia

Aksamitny
Dotyk

Sól

Karmelowy
Zamsz

O poranku

Zimne
Ognie

Blue
Velvet

Delikatna

Blue
Jeans

PRZYJAZNA
DLA ALERGIKÓW

NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?

Tweedowa

Soczysta

Lazurowy
Szantung

Flamenco

Latte

Lawenda

Czerwone
Sukno

Szlachetna
Glinka

Przetestuj przed
malowaniem.
Do wyboru saszetka
lub naklejka.

Lekka

Czarny

Malinowa
Alcantra

Atramentowy
Fular

Czekofashion

Bezgwiezdna
Noc

sklepdekoral.pl
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Wszystkie wzorce kolorów w katalogu wykonane są techniką drukarską i należy je traktować poglądowo.
Rzeczywiste wymalowania są dostępne w sklepach prowadzących sprzedaż farb Dekoral.
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Delikatny
Pergamin

Klasyczny
Alabaster

Porcelanowy

Kwiat

Miodowy
Pastelowy

Ecru

Waniliowy

Szafran

Miodowy

Jesienna

Lody
Waniliowe

Bita

Kogel-Mogel

Soczysty
Melon

Inspiracja

Jasny

MATOWA FARBA

Magnolia

Wrzosowy
Pastelowy

Bajkowy

Drops

Eukaliptus

LATEKSOWA

ODPORNA NA SZOROWANIE

PACHNIE
PODCZAS
MALOWANIA

DOSKONAŁE
KRYCIE
I KOMFORT
UŻYTKOWANIA

Lodowy

Morska
Bryza

Narcyz

Cytrynowa
Beza

Piasek

Szary
Platynowy

Burza
Piaskowa

Gruszka

Lato

Szlachetny

Szlachetna
Glinka

Piasek
Pustyni

Tutti-Frutti

Orchidea

Groszkowy
Pastelowy

Morelowy
Krem

Kwarc

Zielone
Wzgórze

Cynamon

Powabna
Fuksja

Zielony
Oliwkowy

Prowansalska
Lawenda

Zielony
Kiwi

WYDAJNA

PAROPRZEPUSZCZALNA
ZAPEWNIA
ODDYCHANIE
ŚCIAN
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Turkusowa

Szary
Klasyczny

Niebieski
Atrament

Srebrzysta

Kakao

Latte
Macchiato

Cafe Latte

Cappuccino

Blask

Mus
Truskawkowy

Magiczny
Fiolet

Kawowa
Pralinka

Amazonii

Dynamiczna

Mus
Jagodowy

Gorzka
Czekolada

Zielone
Lato

Wszystkie wzorce kolorów w katalogu wykonane są techniką drukarską i należy je traktować poglądowo.
Rzeczywiste wymalowania są dostępne w sklepach prowadzących sprzedaż farb Dekoral.
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Farby kolorowe

229 MODNYCH KOLORÓW
HOME & STYLE

GŁĘBOKO MATOWA FARBA CERAMICZNA ODPORNA NA PLAMY I PŁYNNE ZABRUDZENIA

Farba ceramiczna przeznaczona do malowania ścian wewnętrznych i sufitów, tworząca
głęboko matową, elegancką i trwałą powłokę. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych
cząsteczek hydrofobowych, farba Home&Style jest odporna na wnikanie płynnych
zabrudzeń i plam.

OPAKOWANIA: 2,5 l i tester 30 ml
DANE TECHNICZNE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

To Jest To

SATYNOWA FARBA

LATEKSOWA

OCHRONA PRZED
WODĄ I DZIAŁANIEM
GRZYBÓW
PLEŚNIOWYCH
ŁATWE
ZMYWANIE
TYPOWYCH
PLAM
I ZABRUDZEŃ

■■ Hydrofobowa - odpycha plamy i płynne zabrudzenia
■■ Ceramiczna - wyjątkowa trwałość powłoki i kolorów
■■ Przyjazna dla alergików
■■ Najwyższa odporność na szorowanie - klasa 1 wg PN-EN 13300
■■ Wysoka siła krycia

■■ Kolory: 56 (paleta na stronie 58)
■■ Liczba warstw: 1-2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 14m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

CLEAN & COLOR
SATYNOWA FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ
Deser
Waniliowy

Mgliste
Wspomnienie

Lilia Wodna

Morelowy
Pastelowy

Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Pozostawia
gładką, satynową powłokę, odporną na zabrudzenia i typowe plamy,np. keczup, majonez,
kredę, musztardę, colę, olej, czekoladę, kawę, itp.

OPAKOWANIA: 2,5 l i tester 40 ml
DANE TECHNICZNE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Bananowy

Po Prostu
Szary

Lodowy

Kamienista

■■ 7 razy bardziej wytrzymała niż standardowe farby odporne na
szorowanie wg PN-EN-13300
■■ Łatwe usuwanie powstałych zabrudzeń
■■ Przyjazna dla alergików
■■ Doskonałe krycie malowanej powierzchni

■■ Kolory: 70 (paleta na stronie 60)
■■ Liczba warstw: 1-2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 15m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

ŁAZIENKA & KUCHNIA

HYDROFOBOWA
Odpycha płynne
zabrudzenia

SATYNOWA ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA
Morela

Kropla

Turkus
Acapulco

Humorze

NAJWYŻSZA
ODPORNOŚĆ NA
SZOROWANIE
Klasa 1

Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych
na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Pozostawia satynowy efekt
wykończenia.

OPAKOWANIA: 2,5 l i tester 30 ml
DANE TECHNICZNE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Mandarynka

Srebrzysta
Rosa

Czas Na

Zawsze Na
Czasie

■■ Odporna na wilgoć
■■ Najwyższa odporność na szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300
■■ Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń, takich jak oleje,
■■ tłuszcze, musztarda, keczup, kawa i detergenty
■■ Active Protection – inteligentna ochrona przed rozwojem grzybów
■■ Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia

■■ Kolory: 26 (paleta na stronie 64)
■■ Liczba warstw: 2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 14m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

ODPORNA NA SZOROWANIE
Ognista

NIE WIESZ
JAKI KOLOR
WYBRAĆ?

Fioletowa
Werbena

Herbata

Latte
Macchiato

Produkt o podwyższonej odporności na szorowanie, przeznaczony do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

OPAKOWANIA: 2,5 l ; 5 l

Przetestuj przed
malowaniem.

Kwiat
Amarantusa

Szlachetny
Antracyt

Limonka

Malowniczy

sklepdekoral.pl
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MATOWA FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ

Wszystkie wzorce kolorów w katalogu wykonane są techniką drukarską i należy je traktować poglądowo.
Rzeczywiste wymalowania są dostępne w sklepach prowadzących sprzedaż farb Dekoral.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ 5 lat trwałości koloru
■■ Długotrwały efekt kolorowych ścian
■■ Superkrycie
■■ Odporna na szorowanie
■■ Pachnie podczas malowania

DANE TECHNICZNE
■■ Kolory: 77 (paleta na stronie 62)
■■ Liczba warstw: 1-2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 14m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

Liczba gwiazdek odpowiada intensywności użytkowania pomieszczenia.
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Farby białe

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD BIELI
CLEAN & WHITE

ODPORNA NA SZOROWANIE

ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA LATEKSOWA. GŁĘBOKI MAT

Polecana do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia, np.
korytarze, pomieszczenia biurowe, jadalnie oraz pokoje dziecięce.

OPAKOWANIA: 3 l; 5 l; 10 l

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ Podwyższona odporność na zabrudzenia i typowe plamy
■■ 7 x bardziej wytrzymała na szorowanie
■■ Najwyższa siła krycia i wysoka wydajność
■■ Odporna na detergenty i środki dezynfekujące
■■ Przyjazna dla ludzi i środowiska

LATEKSOWA ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA DO WNĘTRZ. MATOWA

Numer 1 w sprzedaży farb białych! Klasyczny odcień bieli ceniony od lat. Daje
śnieżnobiały, matowy efekt wykończenia, zapewnia jednolitą powłokę, optycznie maskuje
niedoskonałości podłoża. Przeznaczenie: ściany i sufity.

OPAKOWANIA: 1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 15 l
DANE TECHNICZNE
■■ Liczba warstw: 2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 14m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ 5 razy bardziej wytrzymała niż standardowe farby odporne na zmywanie
■■ 5 lat trwałości bieli
■■ Bardzo dobrze kryjąca
■■ Wygodna aplikacja wałkiem lub natryskiem

DANE TECHNICZNE
■■ Liczba warstw: 1-2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 14m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

ŁAZIENKA & KUCHNIA
ODPORNA NA WILGOĆ ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA LATEKSOWA. MATOWA

Matowa farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń takich
jak łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie, itp., szczególnie
narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci.

OPAKOWANIA: 1 l; 3 l; 5 l; 10 l
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ Odporna na wilgoć
■■ Odpycha wodę i płynne zabrudzenia
■■ Tworzy powłokę odporną na działanie grzybów i pleśni
■■ Odporna na szorowanie
■■ Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni

DANE TECHNICZNE
■■ Liczba warstw: 2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 12m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

ANTYREFLEKSYJNA
AKRYLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA DO WNĘTRZ. GŁĘBOKO MATOWA

Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Szczególnie polecana do malowania sufitów – optycznie maskuje niedoskonałości podłoża,
wygodna w aplikacji.

OPAKOWANIA: 1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 15 l
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ Antyrefleksyjna powłoka (optycznie maskuje niedoskonałości podłoża)
■■ Zapobiega przyciąganiu kurzu
■■ Łatwa aplikacja, nie chlapie podczas malowania
■■ Maksymalna eliminacja smug

DANE TECHNICZNE
■■ Liczba warstw: 1-2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 16m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

ODPORNA NA ZMYWANIE
ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ. MATOWA

Przeznaczona dla osób, które potrzebują w prosty i szybki sposób odświeżyć wnętrze.
Idealnie nadaje się do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Doskonale kryje, nadaje podłożu
matowy wygląd.

OPAKOWANIA: 3 l; 5 l; 10 l
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ Łatwa aplikacja farby
■■ Odporna na zmywanie
■■ Idealne krycie powierzchni
■■ Łagodny zapach
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DANE TECHNICZNE
■■ Liczba warstw: 2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 14m2/l
■■ Intensywność użytkowania:

Liczba gwiazdek odpowiada intensywności użytkowania pomieszczenia.
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SATYNA

Cicha
Woda

Czysta
Kartka

EMALIA

Siwy
Dym

EMALIA SZYBKOSCHNĄCA „DO DZIEŁA”
NA RÓŻNE POWIERZCHNIE

„Do dzieła” to nowoczesna, wodorozcieńczalna emalia akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego
malowania różnego typu powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomalowane przedmioty
nadają się do użytkowania już w jeden dzień. Dzięki ekologicznym i precyzyjnie dobranym nowoczesnym
składnikom emalię można stosować nawet do malowania zabawek dziecięcych (spełnia wymagania normy
PN-EN 71-3:1998, Certyfikat Zgodności nr Z/01/2013/BW). Wykończenie: satyna, mat.

OPAKOWANIA: 0,2 l; 0,5 l; 0,9 l; 10 l
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
■■ Sucha w dotyku (1 godz.)
■■ Odporna na plamy, tłuszcze, detergenty, gładka, niekapiąca
■■ Gładka powłoka
■■ Bezpieczna dla dzieci

SZYBKOSCHNĄCA
NA RÓŻNE POWIERZCHNIE
Jak Na Lato
Nadaje się do malowania
przedmiotów drewnianych,
drewnopochodnych (MDF,
sklejka, płyta wiórowa),
metalowych - stalowych
i żeliwnych (zagruntowanych
podkładami atykorozyjnymi),
tynków wewnętrznych
(lamperie) i kaloryferów.

Piękne kolory w Twoim domu nie muszą się ograniczać tylko do ścian.
Nadaj ukochanym przedmiotom nowe życie – wybierz swój ulubiony kolor
emalii i… do dzieła!

MAT

Mat

Poemat

Pryzmat

Temat
Rzeka

Lody
Z Automatu

Aromat

DANE TECHNICZNE
■■ Kolory: 26 (16 satyna + 10 mat)
■■ Liczba warstw: 2
■■ Wydajność (1 warstwa): do 16m2/l

Szara
Komórka

Musztarda
Po Obiedzie

Nabity

Kawa

Oliwa
Sprawiedliwa

PLAMOODPORNA

Na Byka

BEZPIECZNA
DLA DZIECI

Szach - Mat

Fajny
Klimat

Czarna
Materia

Dobry
Mat

SUCHA
W DOTYKU
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Ale Czad

Jakiś
Kosmos

Czarna
Magia

Wszystkie wzorce kolorów w katalogu wykonane są techniką drukarską i należy je traktować poglądowo.
Rzeczywiste wymalowania są dostępne w sklepach prowadzących sprzedaż farb Dekoral.
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DREWNO, METAL, BETON ...I WIĘCEJ
ZASTOSOWANIA

DO UŻYCIA NA
ZEWNĄTRZ

d rew n o, MDF, i inne materiały
d rewn o p o ch o d n e ;
ka l o r yfe r y, metal; stal i żeliwo
z a g r untowa n e podkładem
a ntyko rozyjnym; beton

TA K

Em a l i a luksusowa
d o okien i drzwi

drewni a n e okna i drzwi,
m ate ri a ł y drewnopochodne,
l a m pe ri e , elementy metalowe

S zyb koschną ca
e m a l i a akrylowa
do kaloryferów

WYDAJNOŚĆ

ILOŚĆ
KOLORÓW

POJEMNOŚĆ

■■ na różne powierzchnie
■■ p l a m o o d porn a
■■ bezpieczna dla dzieci
■■ sucha w dotyku po 1h

16 m2/l

26

0, 2l; 0,5l; 0,9l; 10l

TA K

■■ je d n owa rstwowa
■■ 7 lat ochrony - odporna na warunki atmosferyczne
■■ tr wała biel odporna na żółknięcie
■■ ł a go d ny zapach

14 m2/l

1

0,65l

ka l o r y fe r y (metal, miedź, żeliwo),
urządzenia grzewcze
z a bezp i e czo n e antykorozyjnie

N IE

■■ ni eżó ł kną ca
■■ s zyb ko s ch n ą ca
■■ odporna na działanie temperatury do +100ºC
■■ na daje się na elementy miedziane

12 m2/l

1

0,75l

Siln ie kryjąca emalia
do drewna i metalu

d rew n o, materiały drewnopochodne,
metal, stal, elementy żeliwne, tynki
wewnętrzne (lamperie)

TA K

18 m2/l

30

0, 2l; 0,9l; 5l; 10l

Kr yj ą cy grunt
d o drewna

d rew n o, materiały drewnopochodne,
tynki uprzednio zapokostowane;
wyroby stalowe uprzednio zagruntowane
farbami przeciwrdzewnymi

TA K

12 m2/l

1

0,9l; 5l; 10l

9 m 2 /l

22

0,65l; 2,5l

11 m2/l

3

0,5l; 0,9l; 5l; 10l

PRODUKT
Ema lia Szybkoschnąca
" Do dzieła"
(Akr ylux Plus)

(E m a kol Strong)

(Gr untom a l)

Ema l i a antykorozyjna
bezp ośre d ni o na rdzę

■■ elastyczna powłoka odporna

TA K

na wgniecenia i uderzenia

■■ 6 lat ochrony
■■ tr wa ł e kolory

■■ zmniejsza zużycie emalii
■■ wyrównuje chłonność podłoża
■■ zwiększa przyczepność emalii do podłoża
■■ p e r fe kcyjn e krycie
■■ 9 l a t ochrony
■■ 3w 1: grunt, podkład i farba nawierzchniowa
■■ doskonała przyczepność do podłoża
■■ Triple Action System - trójfunkcyjny

system ochrony przed korozją

Pod k ła d
antykorozyj ny

j a ko podkład pod emalie nawierzchniowe
na powierzchnie stalowe, żeliwne,
elementy miedziane
i aluminiowe

TA K

■■ dwufunkcyjny system ochrony przed korozją
■■ odporna na uderzenia
■■ s zyb ko s ch n ą ca
■■ s up e r wydajna
■■ duża twardość i elastyczność powłoki

C hl oroka u czu k
do metalu i betonu

p o d ł oża stalowe, żeliwne, betonowe
( p i o n owe ), tynki cementowo-wapienne
p o uprzednim zagruntowaniu

TA K

■■ 10 lat ochrony
■■ super trwały połysk
■■ odporna na czynniki mechaniczne
■■ tr wała ochrona antykorozyjna

8 m 2 /l

11

0,9l; 5l; 10l

A ntyp ośl i zgowa
fa rba do betonu
(Akr ylit B)

p o s a d z ki betonowe w pomieszczeniach
z a m kni ę tych: hale przemysłowe,
m a ga zyny, garaże; na zewnątrz
p o wcześniejszym zagruntowaniu

TA K

■■ a ntyp o ś l i zg owa
■■ odporna na ścieranie
■■ zapobiega pyleniu posadzek
■■ do wnętrz i na zewnątrz

10 m2/l

4

0,75l; 5l

Elastyczna na dachy
- bez p od k ła d owa farba
na powierzchnie
ocynkowa n e

n a dachy: powierzchnie ocynkowane
o g n i owo i galwanicznie, elementy
stalowe, aluminiowe i miedziane

TA K

■■ 5 l a t ochrony
■■ d o s ko na ł a przyczepność
■■ szybkie schnięcie
■■ odporna na czynniki atmosferyczne

8 m 2 /l

6

0,9l; 10l

12 m2/l

1

0,4l; 0,9l

( Faw inyl C)

Farba gruntująca
na plamy
( Ren ostyl Plus)
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p r ze d m i o ty ze stali, żeliwa, elementy
konstrukcji stalowych
- b ez wcześniejszego stosow nia farb
gruntujących lub podkładowych

CECHY PRODUKTU

p r zez na czo na do zamalowywania
p l a m po zaciekach wodnych, sadzy,
ni ko tyni e i tłuszczach

■■ eliminuje tłuste plamy i zacieki
■■ zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach

N IE

narażonych na działanie wilgoci przed
rozwojem grzybów
■■ s up e r wydajna
■■ duża siła krycia
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DREWNO, METAL, BETON ...I WIĘCEJ
SATYNA

Mahoniowy

- Szary

Szary

ANTYPOŚLIZGOWA
FARBA DO BETONU

SILNIE KRYJĄCA

EMALIA DO DREWNA I METALU

Akrylit B

Popielaty

Morelowy

Zielono

Szary
Jasny

Kremowy

Zielony
Soczysty

Czarny

Orzech
Jasny

Zielony

Orzech

Kawowy
Jasny

Emakol Strong

MAT
Popielaty

Szary

Czarny

Matowy

Mchu

Zielony
Kanadyjski

Zielony
Soczysty
Matowy

Niebieski
Chagall
Popielaty
Matowy

CHLOROKAUCZUK

Matowy

DO METALU I BETONU

Tlenkowa
Ciemna

Mahoniowy

Czekoladowy

Oceanu
Szary
Jasny
Matowy

Ciemny
Matowy
Lazurowy

Popielaty
Jasny

- Szary

Czarny

Czarny
Matowy

Czerwony
Karminowy
Matowy
Lazurowy
Jasny

ELASTYCZNA NA DACHY
- BEZPODKŁADOWA
FARBA NA POWIERZCHNIE
OCYNKOWANE

Czerwony
Tlenkowy

Czerwony
Karminowy

Ciemny

Bordowy

Fawinyl C
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Kolor roku
Avocado

Avocado - kolor wprost z natury

Dekoral
poleca

