
ARTISTIKA LINE to grupa produktów wytwarzana z naturalnych surowców.
W skład tego systemu wchodzą : 

GLINKA PROWANSALSKA
Tynk dekoracyjny powstający ze zmieszania glin i piasków drobnoziarnistych, 
wydobywanych w słonecznej Prowansji. Glinka Prowansalska produkowana 
jest w 6  odcieniach, można ją też barwić jednym z 16 barwników FOX do 
dekoracji wapiennych. Po nałożeniu na ścianę, jej powierzchnia  może być 
wygładzana, uklepywana i formowana, dodatkowo może być mieszana ze 
specjalnie preparowaną słomą. 

TERRA ANTICA
Szlachetny klasyczny tynk wapienny, barwiony kolorowymi ziemiami, 
przetykany blaszkami miki. Gładka, naturalna i subtelna powierzchnia 
nawiązuje do ciętego i polerowanego kamienia.  Bogata paleta Barwników 
do dekoracji wapiennych umożliwia dobranie właściwych kolorów. Tynk 
Terra Antica, dzięki zawartości wapna, działa bakteriobójczo.

MARRAKESH TADELAKT
Jeden z najstarszych materiałów dekoracyjnych stosowany w pałacach 
Faraonów, przy budowie łaźni w starożytnym Rzymie oraz basenów 
w Maroko. Tadelakt, po wyschnięciu i wtarciu w jego powierzchnię Mydła 
Dekoracyjnego staje się twardy i wodoodporny. Doskonale nadaje się do 
modelowania organicznych powierzchni docelowo narażonych na stałe 
moczenie wodą, można go barwić jednym z 16 barwników wapiennych FOX . 

W grupie FOX DEKORATOR pojawiła się nowa masa RELIEF EFEKT MIKA, 
gama nowych WERNIKSÓW METALICZNYCH, inerferencyjnych KAMELEON oraz 
PATYN, a także farba ziarnista ZEN. System PROFILINE został uzupełniony 
o produkty imitujące kamienie - STIUK WENECKI WAPIENNY  oraz TRAWERTYN 
KLASYCZNY WAPIENNY.

Wprowadzenie do sprzedaży takich produktów jak, GRUNT SCZEPNY, STONE 
GRUNT SCZEPNY, STOPPER GRUNT ODCINAJĄCY oraz PODKŁAD DEKORACYJNY 
BIAŁY daje klientowi możliwość kompleksowego przygotowania ściany pod 
powłoki dekoracyjne.
FOX posiada również w sprzedaży gamę produktów z systemu zabezpieczenia 
ścian. Są to LAKIERY, MYDŁA i WOSKI których zadaniem jest ochrona 
i podkreślenie efektu dekoracyjnego.

FOX Sp. z o.o.

ul. Gazowa 3 

50-513 Wrocław 

tel. 71/ 336 66 51

fax 71/ 336 70 98

biuro@fox-dekorator.pl 

www.fox-dekorator.pl

FOX Sp. z o.o. jest  producentem i dystrybutorem wysokiej 
klasy farb do efektów specjalnych, tynków dekoracyjnych 
oraz narzędzi potrzebnych do ich aplikacji. Nowoczesne 
pomysły, zgodne z najnowszymi trendami wzorniczymi 
i doskonała jakość produktów, są efektem współpracy 
z zespołami doświadczonych projektantów i architektów 
wnętrz oraz technologicznymi partnerami z Niemiec, USA 
oraz Nowej Zelandii.

Firma FOX  wprowadziła do sprzedaży całą gamę 
nowości: system ARTISTIKA LINE, nowe produkty 
w grupach FOX DEKORATOR, PROFILINE oraz kompletny 
system PRZYGOTOWANIA i ZABEZPIECZENIA ŚCIANY pod 
dekorację.

BETON DEKORACyjNy
Wśród nowości na szczególną uwagę zasługuje BETON 
DEKORACYJNY FOX. To nowoczesny, „surowy” barwny 
tynk mineralny, zabarwiony naturalnymi pigmentami, 
stanowi doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz 
mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje 
z metalem, szkłem i surowym drewnem. Jego 
powierzchnia nawiązuje wyglądem do naturalnego, 
„brutalnego” betonu.
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