
Uzupełnieniem kolekcji Pastel Color jest inspirowana najnowszymi  kierunkami w dekoracji wnętrz - linia Pastel Color TRENDY. Proponowana w niej kolorystyka intensywnych, zdecydowanych barw doskonale komponuje się  z delikatnymi 
tonacjami z podstawowej oferty Pastel Color. Zmysłowe połączenie kontrastujących ze sobą odcieni stanowi doskonałe wykończenie wyrafinowanych aranżacji.
Farba Pastel Color TRENDY dostępna jest w 16 pełnych energii barwach, które nadają wnętrzu wyrazisty charakter. Farba doskonale kryje, tworzy trwałe, odporne na zmywanie powłoki o matowym lub lekko satynowym połysku. Jej 
nowoczesna formuła pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń. 

Wszystkie produkty linii Malfarb DECO spełniają nowe — bardziej rygorystyczne normy ekologiczne określone dyrektywami unijnymi. Szczególny nacisk położono na zmniejszenie emisji Lotnych Związków Organicznych. Ograniczenie 
emisji LZO w żaden sposób nie zmieniło parametrów aplikacyjnych farb i innych ich walorów użytkowych. 

Wybierając produkty Malfarb DECO macie Państwo nie tylko bogate możliwości aranżacji kolorystycznej wnętrz ale również gwarancję stosowania produktów wysokiej jakości przyjaznych dla zdrowia i środowiska naturalnego. 

Malfarb Sp. z o.o. jest jednym z większych 
producentów ekologicznych farb wodorozcieńczalnych, 
tynków i systemów ociepleń. Wszystkie produkty 
znajdujące się w ofercie firmy cieszą się uznaniem 
wśród profesjonalistów i indywidualnych wykonawców, 
którzy cenią wysoką jakość produktów podczas aplikacji 
jak i wieloletniego użytkowania wykończonych nimi 
powierzchni.  
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W segmencie wyrobów dekoracyjnych wchodzących 
w skład linii Malfarb DECO czołowe miejsce zajmuje 
kolekcja akrylowo-lateksowych farb Pastel Color. 
Jest to nowoczesny produkt charakteryzujący się 
doskonałym kryciem. Kolejnym jego atutem jest 
skuteczna ochrona pomalowanej powierzchni przed 
wnikaniem zabrudzeń a uzyskana powłoka jest 
matowa, trwała i odporna na ścieranie i zmywanie. 

Codzienne plamy i zanieczyszczenia możemy usunąć 
zachowując  jednocześnie trwałość koloru.
Farba Pastel Color dostępna jest w 40 gotowych 
kolorach dostosowanych do aktualnych trendów  
w dekorowaniu wnętrz. Szeroka gama kolorystyczna 
pozwala swobodnie aranżować pomieszczenia 
tradycyjne jak również te utrzymane w nowoczesnej 
stylistyce. 
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