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Tak, to prawda! Jeśli tylko zechcesz, możesz pomalować swój dom na dowolny wybrany przez Ciebie
kolor – gwarantują ci to nasze nowoczesne farby fasadowe.
Wykańczasz dom? A może po wielu latach chciałbyś go odświeżyć? Nie oszukujmy się – elewacja jest
pierwszym, na co zwracamy uwagę, gdy patrzymy na dom, dlatego warto już dziś zadbać, by ładnie się
prezentowała. Elewacja przede wszystkim chroni przed zgubnymi skutkami warunków
atmosferycznych, takich jak deszcz, czy śnieg, jednak odnowienie jej może być jednocześnie zmianą
wizualnego charakteru naszego domu. Dzięki farbom fasadowym Majic możesz śmiało przebierać w
kolorach, mieszać je – zapewniamy trwałość i intensywność nawet bardzo ciemnych kolorów przez lata.
Jest to możliwe, gdyż w naszych produktach stosujemy profesjonalne amerykańskie pigmenty.
Zastosowanie czystych żywic akrylowych i lateksowych przyczynia się do niebywałej wyrazistości koloru,
bez potrzeby kilkukrotnego malowania, a także zapewnia najwyższą jakość i odporność na mycie i
szorowanie elewacji. Nie musisz obawiać się blaknięcia; dzięki naszym nowoczesnym farbom
elewacyjnym możesz być pewien, że po kilku sezonach intensywność koloru elewacji się nie zmieni.
Kolory farb elewacyjnych zazwyczaj nie są zbyt „krzykliwe” – dominują spokojne, pastelowe odcienie.
Ma to swoje niezaprzeczalne plusy, jak na przykład to, że takie kolory fasady łatwo komponują się
chociażby z ogrodem. Nie znaczy to jednak, że musisz ograniczać się do tych kilkunastu dostępnych na
rynku kolorów – dajemy Ci możliwość samodzielnego kreowania wizerunku Twojego domu, dlatego
możesz wybrać dowolny kolor elewacji, a my, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości farb fasadowych
zadbamy, by spełniał twoje oczekiwania.
Dziś nie musimy już się ograniczać; w końcu kolor naszego domu jest także odbiciem naszego
charakteru czy wyczucia smaku.
Polecamy farbę elewacyjną zewnętrzną Majic Pride , która doskonale nadaje się do malowania tynków
akrylowych, cementowych, drewna, cegły, czy betonu. Daje możliwości zabarwienia na praktycznie
każdy kolor, łącznie z bardzo ciemnymi i nasyconymi barwami. Posiada wysoką zdolność krycia, dzięki
czemu nawet ciemny kolor elewacji będzie łatwy do uzyskania i utrzymania. Co bardzo ważne, kolory
farb elewacyjnych Majic po malowaniu nie zmienią się przez lata! Są bowiem odporne na światło UV
(kolory nie blakną), inne warunki atmosferyczne tj. wodę, pyłki drzew, kurz oraz na mycie, nawet przy
użyciu odpowiednich detergentów. Dlatego spokojnie możesz wybrać kolor domu, o jakim marzyłeś, a
profesjonalne produkty Majic, z racji na jakość farb i pigmentów, zapewnią elewacji Twojego domu
niepowtarzalny charakter.
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