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Na rynku polskim jesteśmy obecni od 1995 roku.… a wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu w Szwajcarii, kiedy to w 1908 roku,
w niewielkim miasteczku Gossau, Karl Bubenhofer założył firmę handlową, dostarczającą farby firmom malarskim. Karl Bubenhofer
był przedsiębiorcą, ale również artystą. Specjalizował się w renowcji wnętrz obiektów sakralnych. Wiele kościołów w Szwajcarii
jest zdobionych malowidłami ściennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmując nowe wyzwania, sprzedał firmę handlową i założył
fabrykę farb pod marką KABE Farben. Od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział w historii firmy...
Przez kolejne lata następował ciągły, dynamiczny rozwój fabryki, a umiejętne dostosowanie się do nowych wyzwań rynku i oczekiwań
pozwalało na wprowadzanie do oferty nowych produktów. Wkrótce oferta KABE Farben poza farbami została wzbogacona o tynki
cienkowarstwowe, farby przemysłowe i proszkowe oraz farby i tynki mineralne na bazie potasowego szkła wodnego. Ten ostatni produkt,
opracowany w 1999 roku, oparty był na absolutnie nowatorskiej recepturze, jedynej takiej na świecie. W taki oto sposób firma KABE Farben
Karl Bubenhofer AG stała się prekursorem i liderem w dziedzinie technologii produktów mineralnych, podbijając międzynarodowe rynki.
W Polsce Firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1995 r. jako polsko – szwajcarska spółka partnerska Farby KABE Polska Sp. z o.o.
W ciągu kolejnych 20 lat działalności na rynku polskim, firma ugruntowała swoją pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewacje
i do wnętrz, współpracując z Partnerami dystrybucyjnymi oraz Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE Polska
jest także znaczącym dostawcą produktów dla rynku konserwatorskiego. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele polskich
zabytków, m.in.: Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym, Bazylika na Jasnej Górze
w Częstochowie, Pałac Branickich w Białymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie tradycyjnych,
szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością.
Misją Firmy Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno – ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną
aprobatą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata … ”
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Wzornik kolorów FARBwerk Farby KABE
Narzędzie dla profesjonalistów służące do komponowania harmonijnych
i perfekcyjnie dobranych zestawień kolorystycznych na produktach Farby KABE.
Zawiera wybór 390 wyselekcjonowanych kolorów. Jest rezultatem wieloletniego
doświadczenia w pracy z produktami wysokiej jakości oraz ścisłej współpracy
z kolorystami, architektami i projektantami. Cztery palety kolorystyczne wzornika
FARBwerk zainspirowane naturą, zawierają praktyczne usystematyzowanie
kolorów, idealnie skomponowanych do dekorowania elewacji oraz powierzchni
mieszkalnych i przemysłowych. Każda z czterech palet kolorystycznych,
pozwala na bezpieczne dobranie dowolnego zestawu kolorów, z których
wszystkie pasują do siebie idealnie. To właśnie odróżnia wzornik FARBwerk
Farby KABE od innych dostępnych na rynku.
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FARBwerk 1
Wzornik FARBwerk 1 poświęcony jest szerokiej palecie odcieni szarych.
Ta część uwzględnia główne nurty w komponowaniu nowoczesnych palet
kolorystycznych oraz odcienie stosowane w dziedzinie renowacji obiektów
zabytkowych i sakralnych. Naturalnie występujące szarości w odcieniach
kredy, brzozy, łupka i bazaltu są obecnie najczęściej wybierane w projektowaniu
i dekorowaniu obiektów modernistycznych i industrialnych. FARBwerk 1
jest przygotowany do stworzenia harmonijnej kombinacji kolorystycznej
w połączeniu z innymi grupami barw kontrastowych oraz pozostałymi
paletami kolorów w częściach od 2 do 4.
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FARBwerk 2
Wzornik FARBwerk 2 zawiera harmonijne zestawienie kolorów niebieskich i zielonych, za pomocą
których w zależności od intensywności, gradacji i kompozycji można uzyskać niepowtarzalny efekt
i wyznaczyć nowe trendy w projektowaniu. Poza naturalnymi ciepłymi kolorami oliwki, mchu
czy chłodnymi lazurami bzu i modraszka, w tej palecie zastosowano odcienie przygotowane na bazie
syntetycznych pigmentów nieorganicznych, takich jak: niebieski kobaltowy, zieleń chromowa
czy ultramaryna. Uzyskany efekt różnorodności tej palety kolorów pozwala dotrzymać kroku
nieograniczonym inspiracjom projektantów i architektów, którzy podążają nurtem industrializacji
w zgodzie z naturalnym pięknem. Wprowadzają one, dzięki swojemu specyficznemu charakterowi,
przepych kolorów dla każdego rodzaju architektury.
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FARBwerk 3
Nastrój zachodu słońca nad letnim łanem zbóż czy egzotyczną Saharą
opanował świat barw wzornika FARBwerk 3. Królują naturalne barwy
jesiennej przyrody przesycone grą światła. Subtelne niuanse kolorystyczne
podkreślają delikatne odcienie piasku oraz wyraziste tonacje rdzawej ochry.
Zastosowane pigmenty oferują cudowną różnorodność odcieni od subtelnej
cytrynowej żółci do intensywnej czerwieni angielskiej.
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FARBwerk 4
Kolory ziemi, drewna i kamienia. Ponadto wpływy różnych epok architektonicznych ukształtowały
wzornik FARBwerk 4. Stosowane przez wieki różnorodne odcienie piaskowca odegrały istotną rolę
w architekturze i doborze kolorystycznym. Odcienie brązu, beżu, i szlachetnej zielonkawej szarości
dają nieograniczone inspiracje kolorystyczne. Także surowy beton przy bliższym przyjrzeniu
się odkrywa bogactwo odcieni, które w tej części wzornika zostały perfekcyjnie wykorzystane.
Elementy drewniane tak chętnie wkomponowywane w budowle miały istotny wpływ
na uzupełnienie kolorystyki tej palety, poczynając od szarawych brązów aż do wyrazistego
kasztanowego czy mahoniowego brązu.
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