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Nowa kuchnia 
i łazienka 

w weekend!
Prosto!
Nie trzeba być profesjonalistą

• Farby na wszystkie rodzaje podłoża

• Prosta instrukcja malowania

• Praktyczne i poręczne opakowania

Szybko!
Praca skończona w jeden weekend

•  Bezpośrednia aplikacja na podłoże 

• Bez uciążliwych przygotowań 

Skutecznie!
Trwały rezultat

• Doskonała przyczepność do podłoża

• Łatwa pielęgnacja

• Odporność na użytkowanie

Renowacja z V33

W przedstawionych aranżacjach zastosowano Farby Renowacyjne V33. 
Ze względu na różne natężenie oświetlenia, kolory mogą się różnić od 
tych uzyskiwanych w  rzeczywistości. Prezentowane w  katalogu kolory 
z uwagi na technikę drukarską należy traktować poglądowo i nie mogą 
one stanowić podstawy reklamacji.

V33 POLSKA sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania 

tel. +48 61 89 45 100, fax +48 61 89 44 141
V33PL@v33.com
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Renowacja
KUCHNIA & MEBLE KUCHENNE

Doskonała do odnowienia mebli 
kuchennych z drewna pokrytego 
farbą lub lakierem, z laminatów, 
sklejki, oraz ściennych płytek 
kuchennych.

Dostępne kolory:

WYKOŃCZENIE
satyna

WYDAJNOŚĆ 
750 ml = ok. 9 m2 
(jedna warstwa)
2 L = ok. 24 m2  
(jedna warstwa)

SCHNIĘCIE MIĘDZY 
WARSTWAMI 
12 godzin

CAŁKOWITY CZAS 
SCHNIĘCIA  
24 godziny

Bez usuwania starych powłok
Bez warstwy podkładowej

Bezpośrednio 
na podłoże

• Znakomita rozlewność 

•  Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne:  
np. tłuszcze ciepłe i zimne, sos winegret, wino,  
sos pomidorowy, kawę, herbatę

•  Odporna na łagodne detergenty:  
płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości

• Odporna na częste mycie

biały bawełna czarnyszary  
marengo

cynamon pistacja papryczka 
chili

śliwka

Doskonała do odnowienia 
ściennych płytek łazienkowych, 
listew ceramicznych, luksferów. 

Dostępne kolory:

• Znakomita rozlewność 

• Odporna na powtarzający się kontakt z wodą 

•  Odporna na produkty do pielęgnacji i środki  
czystości: szampony, mydła w płynie,  
uniwersalne środki czystości

• Powłoka odporna na mycie

Renowacja
PŁYTKI CERAMICZNE

WYKOŃCZENIE
satyna

WYDAJNOŚĆ 
750 ml = ok. 9 m2 
(jedna warstwa)
2 L = ok. 24 m2  
(jedna warstwa)

SCHNIĘCIE MIĘDZY 
WARSTWAMI 
24 godziny

CAŁKOWITY CZAS 
SCHNIĘCIA  
72 godziny

Bez usuwania starych powłok
Bez warstwy podkładowej

Bezpośrednio 
na podłoże

biały biały 
pieprz

len szary  
marengo

cynamon pistacja lagunakardamon

Renowacja

PŁYTKI PODŁOGOWE

Doskonała do odnowienia 
płytek podłogowych, podłóg 
marmurowych, gresowych, 
granitowych itp. 

Dostępne kolory:

WYKOŃCZENIE
satyna

WYDAJNOŚĆ 
750 ml = ok. 9 m2 
(jedna warstwa)
2 L = ok. 24 m2  
(jedna warstwa)

SCHNIĘCIE MIĘDZY 
WARSTWAMI 
3 godziny

CAŁKOWITY CZAS 
SCHNIĘCIA  
12 godzin

Bez usuwania starych powłok
Bez warstwy podkładowej

Bezpośrednio 
na podłoże

• Znakomita rozlewność 

• Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży

•  Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy 
przyścienne, podstopnice

• Odporna na uderzenia oraz ścieranie 

• Odporna na plamy i zabrudzenia

•  Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą  
powszechnie  dostępnych środków czystości

biały biały 
pieprz

rafia szary  
marengo

ziemia 
Afryki

ciemny 
grafit

tytan terakota


