
Biel ma moc – wprowadź ją do swojego domu

Dla zwolenników klasyki, osób ceniących ponadczasowe stylizacje oraz tych,
którzy poszukują bazowego koloru do stworzenia ciekawej kompozycji
kolorystycznej – biel stanowi doskonały wybór przy aranżacji wnętrz. Trwałe i
estetyczne wymalowanie w tym kolorze stworzymy dzięki wykorzystaniu
produktów, które wzbogaciły ofertę farb marki MAGNAT. Jakie rozwiązanie
wybrać, aby biel jak najlepiej wydobyła piękno drzemiące w urządzanym
wnętrzu?

Biel ma w sobie dużą moc i potencjał – umiejętnie zastosowana pomaga rozświetlić wnętrze i
optycznie je powiększyć. Bardzo dobrze komponuje się także z innymi barwami, tworząc bazę, na
podstawie której można zbudować ciekawe zestawienia różnorodnych kolorów. Jest zarazem
uniwersalna i neutralna – z powodzeniem sprawdza się zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych
aranżacjach: w salonach, sypialniach, kuchniach i łazienkach czy też przedpokojach. Nic więc
dziwnego, że cieszy się dużą popularnością i – choć jeszcze niedawno w wielu mieszkaniach zastąpiły
ją mieszanki różnych kolorów – obecnie powraca do łask.

Jeśli chcemy wprowadzić biel do naszego domu, możemy skorzystać z trzech, zróżnicowanych pod
względem parametrów, białych farb z oferty MAGNAT. Gdy zależy nam na powierzchni, którą będzie
łatwo utrzymać w czystości, dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie farby MAGNAT ULTRA MATT,
dostępnej teraz z nową recepturą i w nowym opakowaniu. Tworzy ona śnieżnobiałe, matowe,
odporne na zmywanie i szorowanie powłoki bez smug. Zapewnia jednocześnie optymalny czas
schnięcia oraz wysoki komfort aplikacji. Trwałość wymalowania uzyskamy dzięki odporności farby na
promieniowanie UV.

Przy malowaniu dużych powierzchni sprawdzi się natomiast farba do ścian i sufitów MAGNAT
CREATIVE WHITE – nowy produkt w ofercie MAGNAT. To lateksowa, odporna na zmywanie i
szorowanie, głęboko matowa farba, umożliwiająca stworzenie antyrefleksyjnej powłoki malarskiej
bez smug, optycznie wyrównującej podłoże. Produkt, który docenią zwłaszcza wykonawcy, cechuje
się dużą wydajnością – 16m2/l.
Białe ściany często kojarzą się z powierzchnią podatną na powstawanie różnego rodzaju plam.
Nietrudno o to zwłaszcza w kuchni oraz przedpokoju. Wysoką odporność na plamy, zabrudzenia,
zmywanie, szorowanie oraz intensywne użytkowanie zapewnia farba MAGNAT CERAMIC C45 BIAŁY.
Tworzy ona ceramiczną, plamoodporną powłokę, która przez długi czas zachowuje swoją estetykę.
Dzięki temu, pięknem klasycznej bieli możemy cieszyć się bez obawy o jej zabrudzenie.
Bezpieczeństwo oraz bezproblemową aplikację wszystkich białych farb MAGNAT uzyskamy stosując
do nich dedykowany grunt z oferty tej marki.



Proste rozwiązania są przeważnie najlepsze – tak jest właśnie w przypadku koloru białego. Mimo, że
trendy w aranżacji wnętrz się zmieniają, biel niemal zawsze pozostawała w głównym nurcie. Jej
naturalne, uniwersalne piękno wydobędziemy korzystając z nowoczesnych produktów, które
umożliwiają stworzenie nie tylko estetycznego, lecz również trwałego wymalowania.
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