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Odkryj farby

str. 30

Pragniemy ułatwić Tobie spełnienie marzeń  
związanych z dekoracją mieszkania. Proponujemy 
proste rozwiązania dla zrealizowania zarówno  

niestandardowych jak i tych bardziej typowych  
projektów.

Poradnik, który trzymasz w dłoniach opowiada trzy historie 
osadzone w różnych stylach. Każda z nich jest wyjątkowa,  

kolorowa i zaprasza do zanurzenia się w świat marzeń.

Pokażemy, w jaki sposób wykorzystać kolory, aby nadać zupełnie nowy 
wygląd i charakter każdemu pomieszczeniu. Proponujemy także kreatywne 
porady deco z nadzieję, że zainspirują Cię i zachęcą do bliższego 
zapoznania się z gamą farb Colorissim.



- nowoczesny vintage

 - geometria
  - styl industrialny

       - minimalizm
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Biały Lodowy 
błękit

Wiosenna 
zieleń

Zielony 
groszek

Świeża 
mięta Lazurowy Błękit 

atlantycki Caffè latte Fiołkowy
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Fiołkowy Antracyt



CAFÈ LATTE – zawsze na czasie!
Nadaj ścianie niecodzienny wygląd malując innym kolorem farby  
wyróżniający się z tła prostokąt. 

PORADA DECO  Przylep zdjęcia na prostokąt, aby stworzyć oryginalny kolaż. 
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Caffè latteAntracyt



Salon

Jak łatwo jest być artystą!
Nadaj ścianie niebanalny wygląd malując na niej różnokolorowe paski. 

Kieruj się własną wyobraźnią!
PORADA DECO  Dopasuj kolory mebli do swojej kreacji. 7

Lodowy 
błękit

Błękit 
atlantyckiCaffè latte AntracytWiosenna 

zieleń



Zainspirowane stylem marynistycznym poziome 
paski pozwolą w oryginalny sposób zaaranżować 
bardzo wysokie ściany. 
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Błękit 
atlantycki Biały



Schody
Nadaj swoim schodom nowoczesny wygląd.
Podkreślenie stopni za pomocą żywego, jasnego koloru,  
wprowadzi w całą przestrzeń więcej światła.
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Szary 
łupkowy

Szary 
alpejski

Wiosenna 
zieleń



Kącik 
do czytania

Półki inne niż wszystkie.
Nadaj swoim półkom  

indywidualny charakter… 
Wersja wielokolorowa na białym tle  

ożywi każde wnętrze.
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Antracyt Zielony 
groszek

Wiosenna 
zieleń

Lodowy 
błękitLazurowyBłękit 

atlantycki



Kącik 
do czytania
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- pastele

- delikatność

- obłoki

- bawełna
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Delikatne
marzenia

13

Szary 
alpejski

Pudrowy  
róż Wrzosowy Lawendowy Koralowy Papryczka 

chili
Lodowy 
błękit Fiołkowy
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Lawendowy Fiołkowy



Delikatne
marzeniaPrzytulny

 kącik
Pastele w moim salonie!
Połącz kolory pastelowe o zbliżonych odcieniach lub barwy zupełnie kontrastowe. 
Dominujące białe powierzchnie nadadzą pomieszczeniom nowoczesny wygląd.
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Zielony 
groszek

Koralowy



Pokój dziecięcy
Daj się ukołysać kolorom!

Udekoruj szafkę, nadając jej 
ulubiony kolor lub wykonując 

patchworkowy wzór.
Pozwól kolorom mówić!
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Lodowy  
błękit

Pudrowy 
różKoralowy Papryczka 

chiliFiołkowy Wrzosowy



Delikatne
marzenia

Pokój dziecięcy
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Jadalnia
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Delikatne
marzenia

Kolory do schrupania!
Zaakcentuj przestrzeń 
używając pastelowych kolorów 
na wybranych, drobnych 
elementach. Nadasz im w ten 
sposób nowoczesny wygląd.
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Lodowy  
błękit

Szara 
chmura

Pudrowy 
róż

Pudrowy 
róż

Fiołkowy



Wirujaca
Kl�yka

- przesunięcia
- oryginalność
- wirujące kolory
- gra barwami
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21

Zielony groszek

Świeża mięta

Kardamon

Fiołkowy

Koralowy

Papryczka chili

Szary beton

Szary łupkowy

Czarny



Niech z rana obudzą Cię kolory!
Zaproś je do siebie malując  

drobne akcenty na ścianach  
lub elementach dekoracyjnych.
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Fiołkowy Szary  
beton

Szary  
łupkowy



Mokka Wrzosowy Fiołkowy

Wirujaca
Kl�yka

Sypialnia
Podkreśl bogactwo kolorów!
Zimny, szary odcień wydobędzie  
harmonię intensywnych barw.
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Szary  
beton
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Zielony 
groszek Szary beton



Wirujaca
Kl�yka

Korytarz
Kolory nadają ton!
Graj kolorami, malując rzeźbienia na szafach.

Porada DECO    Połącz barwy ciepłe z zimnymi aby kolory 
zaczęły wibrować…
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Kardamon Fiołkowy Błękit 
atlantycki

Papryczka 
chiliSzary beton Szary 

łupkowy Czarny
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Papryczka 
chili

Szary 
beton



Moja szafa mnie zaskakuje…
Udekoruj szafę malując wewnętrzne szuflady i półki innym kolorem.

Porada DECO  Wybierz żywy kolor, aby spotęgować efekt niespodzianki.

Odmień swoje szafy!
Nadaj nowoczesny wygląd 

stylowym meblom.

Porada DECO  Odetnij innym 
kolorem pas w dolnej części 
szafy, nie przestrzegając linii 

fryzów. Aby zyskać subtelny efekt, 
dobierz dwa zbliżone do siebie 

odcienie.

27

Koralowy Papryczka 
chili



gama kolorów*
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Biały

Stalowy Szary cynkowy

Platynowy

Szary łupkowy

Szary alpejski

Antracyt

Czarny Szary perłowy Szara kometa Szary beton

Szara mgła

* Wybrane kolory dostępne w ofercie V33 Polska



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować poglądowo i nie mogą one stanowić podstawy reklamacji.
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Biała glinka Beżowy wapień

Ciemny beż

Alabaster Waniliowy

Caffè latte Kwiat bawełny

Słonecznikowy Lazurowy

Fiołkowy

Papryczka chili Zielony groszek



Idealna do malowania i renowacji ścian, sufitów, powierzchni 
drewnianych (np. drzwi, meble, listwy przypodłogowe, boazerie)  

oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, np. kaloryferów, PCV, 
metalu (może być konieczne użycie odpowiedniego podkładu).
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1l
Pozwoli na wymalowanie 
jednej ściany lub dowolnych jej 
fragmentów.

Porada DECO
Zamiast zmieniać wystrój całego 
wnętrza, możesz nadać nowy 
kolor tylko wybranym elementom.

2,5l
Pozwoli na wymalowanie dużych 
powierzchni, aby pomieszczenie 
zyskało zupełnie nowy wygląd.

2 RODZAJE OPAKOWAŃ – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI



kolekcja barw 

żywych i neutralnych1

komfort aplikacji dzięki3 kremowej konsystencji

wyjątkowa6 rozlewność

wyjątkowa2 siła krycia

kolory4 intensywne i trwałe 

na plamy i uderzenia5 farba odporna
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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

www.v33.pl

Lodowy
błękit

W przedstawionych aranżacjach zastosowano Farbę Wielozadaniową do Wnętrz Colorissim. Ze względu na różne natężenie oświe-
tlenia, kolory mogą się różnic od tych uzyskiwanych w rzeczywistości. Prezentowane w katalogu kolory z uwagi na technikę 
drukarską należy traktować poglądowo i nie mogą one stanowić podstawy reklamacji.


