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Śnieżka to jedna z wiodących marek na polskim 
rynku farb i lakierów. 
W portfolio marki Śnieżka mieszczą się 
grupy produktów przeznaczonych do ochrony 
i dekoracji różnorodnych podłoży. Są to wyroby 
wysokiej jakości, znane i cenione przez Klientów 
indywidualnych i profesjonalistów.
Dla bardziej wymagających użytkowników, 
oczekujących wyszukanych rozwiązań stworzyliśmy 
markę premium MAGNAT. Kryje się pod nią kolekcja 
kolorowych farb oraz ściennych systemów zdobień, 
które pozwalają nadać wnętrzom niepowtarzalny 
charakter.

Dla tych z Państwa, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko gładkie jedno- lub wielokolorowe ściany, przygotowaliśmy kolekcję MAGNAT Style. Tworzą ją wyroby pozwalające podkreślić indywidualność użytkownika wnętrz 
a jednocześnie nadać otoczeniu oryginalny rys. MAGNAT Style to systemy zdobień takie jak Stiuk Wenecki, Marmur Klasyczny, Glinka Wenecka oraz Trawertyn. Każdy z nich dostępny jest w wielu wariantach kolorystycznych. 
Wszystkie gwarantują niezwykły efekt dekoracyjny, w znacznej mierze zależny od inwencji wykonującego. Produkty MAGNAT Style stanowią uzupełnienie kolekcji MAGNAT, inspirowanej barwami kamieni szlachetnych, 
obejmującej emulsje do wnętrz oraz emalie do drewna i metalu.

Magnat to marka wysokiej jakości produktów, wyprodukowanych w oparciu o NANO TECHNOLOGY, przeznaczonych do dekorowania wnętrz. Kryje się pod nią kolekcja 
gotowych do użycia farb, umożliwiających nadawanie pomieszczeniom wyjątkowego charakteru; tworzących wnętrza magiczne, emanujące ciepłem domowego ogniska, 
połączonym z odrobiną luksusu; wnętrza, w których można się zrelaksować i naładować pozytywną energią. Gwarantuje to unikalna paleta barw inspirowana kolorami 
kamieni szlachetnych, znanymi z niezwykłego oddziaływania na człowieka.

Powłoka malarska charakteryzuje się wysoką trwałością. Pozwala cieszyć się niezmiennym w czasie, pięknym efektem dekoracyjnym. Emulsja MAGNAT, wyprodukowana 
w oparciu o NANO TECHNOLOGY, tworzy elastyczne powłoki o podwyższonej odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. 
Emulsja MAGNAT nakłada się grubą warstwą, dlatego odpowiednio przygotowane podłoże wystarczy pomalować jeden raz. Wyjątkowa konsystencja sprawia, że farba 
nie rozpryskuje się podczas malowania.
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