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BETON DEKORACYJNY
Surowy barwny tynk mineralny, zabarwiony naturalnymi pigmentami, stanowi idealną dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje 
z metalem, szkłem i surowym drewnem. Jego powierzchnia nawiązuje wyglądem do naturalnego, „brutalnego” betonu. 

FOX Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wysokiej 
klasy farb do efektów specjalnych, tynków dekoracyjnych, 
produktów z systemu przygotowanie i  zabezpieczenie 
ścian oraz narzędzi potrzebnych do ich aplikacji.
Nowoczesne pomysły, zgodne z najnowszymi trendami 
wzorniczymi i doskonała jakość, są efektem współpracy 
z zespołami doświadczonych projektantów i architektów 
wnętrz oraz partnerami technologicznymi. Pośród 
szerokiej oferty FOX na szczególną uwagę zasługują 
prezentowane tutaj.

FARBA BETONOWA
Nowoczesna, farba na spoiwie mineralnym, zabarwiona naturalnymi pigmentami. Jej powierzchnia nawiązuje 
wyglądem do betonu, ze swoimi charakterystycznymi przebarwieniami, miejscami widocznym piaskiem, drobnymi 
ubytkami w powierzchni obok miejsc, bardzo równych i gładkich.

RELIEF
Pół-transparentna, akrylowa farba strukturalna w postaci masy do samodzielnego barwienia. Idealnie miesza się 
z Barwnikami FOX, które dają możliwość tworzenia atrakcyjnych rozwiązań kolorystycznych. Ciekawe efekty uzyskać 
można, zmieniając delikatnie kolor Reliefu w poszczególnych warstwach. Po wyschnięciu Relief dodatkowo może być 
wykończony Bejcą do Ścian, Werniksem Metalicznym, Werniksem Metalicznym Kameleon lub Patyną Metaliczną 

TRAWERTYN KLASYCZNY WAPIENNY 
drobnoziarnisty i gruboziarnisty

Ekskluzywne pokrycie dekoracyjne imitujące kamień z charakterystycznymi, widocznymi wżerami i ubytkami 
w powierzchni. Dzięki zawartości mączki marmurowej oraz mineralnemu spoiwu uzyskujemy naturalny kamień 
z jego unikalną estetyką.

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

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych produktów na www.fox-dekorator.pl  


