T EMAT SP ECJA L N Y – CHEMIA MEBL A RSK A

Nowe Palety Kolorów
bejc Sopur
Przestrzeń, w której każdy z nas żyje, powinna odpowiadać naszym wewnętrznym potrzebom estetycznym. Dlatego
tak dużym powodzeniem cieszą się indywidualne projekty wnętrz czy małe serie mebli, które powstają na konkretne
zamówienie klienta. By inwestor mógł spełnić swoje marzenia dotyczące podłóg, schodów czy mebli z drewna, firma
Sopur przygotowała nowe Palety Kolorów swoich bejc, z którymi wybór koloru jest łatwy i przyjemny.
olorystyka charakterystyczna dla natury to najbardziej
w i d o c z ny t re n d
w aranżacji wnętrz. Coraz
bardziej doceniamy proste,
harmonijne przestrzenie dające wrażenie kontaktu z naturą i zapewniające relaks po
całym dniu pracy. W taki styl
wpisuje się drewno bejcowane na subtelne odcienie
bieli, popieli, beży i brązów.
Najnowszą paletę kolorów
bejc inspirowanych barwami
ziemi i natury stanowią Bejce
Pastelowe firmy Sopur. Paleta
Kolorów Bejc Pastelowych
obejmuje 54 kolory (prezentowanych na dębie i buku),
których cechą wspólną jest
zawartość, w różnych proporcjach, bieli. To ona nadaje wybarwieniom łagodność
i naturalność.
Tak szeroka gama kolorystyczna pozwala na dużą
kreatywność przy tworzeniu
nowych projektów. Delikatne
beże, popiele, przełamane
brązy czy czernie stanowią
inspiracje dla nowoczesnych
wnętrz. Nowa paleta pozwala również na łatwe dopasowanie nowego mebla do
istniejącej zabudowy (np.
do popularnych płyt meblowych Sonoma, Trufla, Tosca,
Nabucco, Traviata). Bejca
Pastelowa charakteryzuje się
krótkim czasem schnięcia,
bardzo dobrą rozlewnością
i jednorodnością wybarwienia. Przeznaczona jest do
aplikacji natryskiem na każdy rodzaj drewna.

K

nalnej aplikacji natryskiem,
pędzlem lub tamponem. Bejca
doskonale podkreśla pory
drewna, dlatego często aplikuje się ją z „przetarciem” (po
nałożeniu bejcy usuwamy jej
nadmiar bawełnianą szmatką)
na drewno dębowe czy jesionowe. W ten sposób uzyskujemy
charakterystyczny „rustykalny” charakter wybarwienia.

Atutem bejcy jest krótki czas
schnięcia – 15 minut, który pozwala na szybkie lakierowanie
barwionej powierzchni i co za
tym idzie oszczędność miejsca
w lakierni.
Nowe Palety Kolorów dostępne są w hurtowniach na
terenie kraju oraz sklepie internetowym www.meblopol24.pl.
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Osoby ceniące tradycję
powinna zainteresować nowa
Paleta Kolorów Bejc Nitro.
Bejca Nitro firmy Sopur to
produkt, który już od wielu
lat cieszy się zaufaniem stolarzy i lakierników pracujących
z drewnem. Jakość, stabilność
koloru, krótki czas schnięcia oraz duży wybór odcieni
sprawiły, że jest to jedna z najczęściej kupowanych bejc na
polskim rynku. Na nowej
Palecie Kolorów znajdują się
wyselekcjonowane, najciekawsze odcienie wybarwione na
dużych formatkach dębowych
lub sosnowych. Wybierać
można spośród 54 propozycji.
Są to kolory charakteryzujące się dużą transparentnością
i czystością, w większości są to
odcienie takie jak orzechy, brązy, oranże, żółcienie – barwy,
które doskonale podkreślają
nieprzemijający urok drewna.
Bejca Nitro to produkt
przeznaczony do profesjo-
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