Preturi pentru materiale decorative Greendeco

№

1

Produs

Aplicații

Chiaro Silver

Interioare

Tara, unități
măsurare

Prețul
pentru
1 l/kg, în
Prețul
pentru

12 kg

315 lei

12 kg

336 lei

12 kg

336 lei

12 kg

315 lei

12 kg

336 lei

12 kg

336 lei

12 kg

336 lei

12 kg

336 lei

12 kg

315 lei

Descriere

Vopsea mată cu perle cu
efectul de "mătase umedă" (analog
"ottochento") ușor de aplicat
rezistență ridicată la abraziune.
(dezvoltarea apei 5%)
Vopsea cu o perlă luminoasă
efectul de "umed mătase ("analog" ottochento")

2

3

4

5

Chiaro Pearl

Chiaro Gold

Miora Argento

Miora Pearl

Interioare

Interioare

Interioare

Interioare

este pusă, are o rezistență ridicată
la abraziune (dezvoltarea apei 5%)
Opac vopsea de aur cu efect
"mătase umedă" (analog "Aurum")
este pusă, are o rezistență ridicată
la abraziune (dezvoltarea apei 5%)
Vopsea de argint cu effect
reflecție

Vopsea perla cu efect
reflecții.Universal translucid ceară de vopsea
perlată particule de sticlă. (Gata de utilizat)

Universal translucid ceară de vopsea perlată
particule de sticlă. (Gata de utilizat)
6

7

Miora Gold

Gracia Pearl

8

Gracia Gold

9

Gracia Argento

Interioare

Interioare

Vopsea perle cu granulație fină cu efect de
reflecție translucid vopsea ceara perla cu
particule de sticlă. (Gata de utilizat)

Interioare

Vopsea perle cu granulație fină cu efect de
reflecție translucid vopsea ceara perla cu
particule de sticlă. (Gata de utilizat)

Interioare

Vopsea de argint cu granulație fină cu efect de

reflecție translucid vopsea ceara perla cu
particule de sticlă. (Gata de utilizat)

10 Florina Base

11

Florina Fine

Interior,
exterior,

Tencuiala acrilică decorativă bază cu
umplutură natural fracție medie de densitate
scăzută. Folosit în tehnica texturată.
„Travertin“.

16 kg

63 lei

Interior,

Tencuiala acrilică decorativă bază cu
umplutură natural fracție medie a densității
medii. Folosit în tehnica texturată. „Beton“.

16 kg

63 lei

16 kg

63 lei

exterior,

12

Florina Kana (mare
beton cu sclipici)
Interior,
exterior,

13

Tencuiala acrilică decorativă bază cu
umplutură naturală fracție medie de densitate
mare. Folosit pentru a crea un efect piatră
naturală.
Tencuiala acrilică decorativă bază cu
umplutură naturală fracție medie de densitate
mare. Folosit pentru a crea un efect piatră
naturală.

Dolomite

16 kg

Interior,

63 lei

exterior,

14

Vermix Clear
(ceară mată)

Vermix SL Fleck
(ceară mat
15
natural
umplere)

Vopsea universala translucida ceară, potrivită pentru finisare
suprafețe texturate și în calitate
strat de protecție lucioasă pentru
tencuiala venețiană. (Dezvoltare apă 20200%)

10 kg

Interior

Ceară de vopsea universală translucidă
cu adăugarea de particule naturale.
Folosit pentru finisare
tehnologie texturat "Travertin cu
intercalat"

10 kg

Interior

Vopsea translucidă. Se aplică pentru
suprafețe texturate, ca
finisarea stratului protector și decorativ.

12 kg

Interior

Lacul translucid
lucioasă. Se folosește pentru textură
suprafețe ca finisaj
strat decorativ de protecție.

12 kg

Interior

Delicate perla translucidă
vopsea cu umplutură fină.
Dispune de un deversor strălucitor.

Interior

"Perla Seta"
16

17

(Vopsea perla)

Vopsea
"Luminex"
(Pearl lac)

284 lei

294 lei

273 lei

410 lei

Irish Silver
(argintiuperla
18 vopsea cu
microfin
umplere)

12 kg

273 lei

