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elementy dekoracyjne ścian4
MAGNAT STyle
to kolekcja systemów dekoracyjnych, która obejmuje trzynaście rodzajów zdobień: Stiuk Wenecki, Stiuk Wapienny, Marmur Klasyczny, Glinkę Wenecką, Grassi, 
Trawertyn, Velluto, Pergameno i Quarzo, Metallico, Beton, Intonaco, Samum. Stworzono ją z myślą o tych wszystkich, którzy oczekują czegoś więcej niż 
tylko gładkie jedno- lub wielokolorowe ściany. Każdy system dostępny jest w wielu wariantach kolorystycznych; wszystkie pozwalają wprowadzić do wnętrza 
przestrzenność i wielowymiarowość oraz nadać im oryginalny styl, pełen bogactwa struktur i magicznego piękna.
Najnowsze efekty to 5 produktów: Stiuk Wapienny, Metallico, Beton, Intonaco, Samum. Każdy z nich pozwala tworzyć niebanalne przestrzenie i zyskać inny efekt 
estetyczny: Stiuk Wapienny MAGNAT Style odwzorowuje szlifowany kamień, Metallico MAGNAT Style doskonale imituje efekt metaliczny, Beton MAGNAT Style imituje 
naturalny „surowy beton”, Intonaco nadaje powierzchniom strukturę drobnoziarnistego tynku zaś Samum MAGNAT Style odwzorowuje na ścianach strukturę piasku. 
Każdy system dekoracyjny jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Producent przygotował 16 podstawowych odcieni, m.in.: przywołujący śródziemnomorską 
kuchnię Oliwin, zacny Rubin, czy delikatny Kryształ. Większość efektów dostępnych jest w ponad 1620 kolorach w systemie kolorowania Magnat. 

www.magnatfarby.pl

Dla wymagających użytkowników, oczekujących 
wyszukanych rozwiązań stworzono markę premium 
MAGNAT. Kryje się pod nią kolekcja kolorowych 
lateksowych farb oraz ściennych systemów zdobień, 
które pozwalają nadać wnętrzom niepowtarzalny 
charakter. MAGNAT to marka wysokiej jakości 
wyrobów, produkowanych w oparciu o NANO 
TECHNOLOGY, przeznaczonych do dekorowania 
wnętrz. To jedyna w swoim rodzaju paleta gotowych 
do użycia farb inspirowanych kolorami kamieni 
szlachetnych, roztaczających we wnętrzu magiczną 
aurę i przenoszących na człowieka pozytywne emocje. 
Szlachetne barwy MAGNAT nadają pomieszczeniom 
wyjątkowy charakter, tworzą wnętrza niezwykłe, 
emanujące ciepłem domowego ogniska, połączonym 
z odrobiną luksusu; wnętrza, w których można 
się zrelaksować i naładować pozytywną energią, 
autentycznością wyrażoną poprzez emocje.

MAGNAT to wnętrza pełne emocji i magii.
Magii szlachetnych barw.

STiuk WApieNNy MAGNAT STyle
Odwzorowuje szlifowany kamień w subtelnych pastelowych kolorach. 
wybierając odpowiedni kolor, można go zastosować  zarówno do wnętrz 
w stylu retro, jak też nowoczesnych z dodatkiem szkła i metalu.

MeTAllico MAGNAT STyle
To powłoka dekoracyjna idealnie imitująca efekt metaliczny, opalizujący 
światło. Występuje w 4 bazowych kolorach: srebrnym, złotym, grafitowym 
i miedziowym. Farbę można stosować zarówno na gładkim podłożu, jak też na 
detalach architektonicznych takich jak np.: cegły, tynki.

BeToN MAGNAT STyle
Efekt nawiązujący do naturalnego „surowego betonu” lub w zależności od techniki aplikacji pozwala uzyskać efekt: deskowania, stalowej formy, gładki czy lity 
z charakterystycznymi wżerami i ubytkami. Doskonale harmonizuje się z metalem, szkłem i surowym drewnem.

iNToNAco  MAGNAT STyle
Nadaje powierzchniom strukturę drobnoziarnistego, szlachetnego tynku z subtelnymi granulkami. Jest to prosty aplikacyjnie efekt, którego ostateczny efekt 
zależy od zastosowanej techniki rozprowadzania ziaren tynku.

SAMuM MAGNAT STyle
Odwzorowuje na ścianach wewnątrz pomieszczeń strukturę piasku „naniesionego” przez gorący pustynny wiatr. Dzięki zastosowaniu specjalnych wypełniaczy 
kwarcowych uzyskujemy przestrzenną dekoracje o niejednorodnym połysku, w dwóch odcieniach tego samego koloru.


