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Asortyment produktów powłokowych Firmy Farby KABE obejmuje
wysokiej jakości farby przeznaczone do malowania wnętrz budynków.
Ich użycie pozwala podkreślić indywidualny charakter każdego
pomieszczenia. Zastosowanie farb marki Farby KABE daje możliwość
wykonania estetycznej i trwałej powłoki malarskiej w szerokiej gamie
kolorów (wg wzornika K, NCS, FARBwerk lub dostarczonego wzoru).

Dzięki temu możemy harmonijnie dopasować kolorystykę naszego
otoczenia do własnych wyobrażeń. Przygotowanie i barwienie
wyrobów malarskich realizowane jest na indywidualne życzenie
Klienta w mieszalniach kolorów Farby KABE. Duża różnorodność
produktów w połączeniu z ich unikalnymi parametrami, pozwalają
na optymalne dobranie produktu do danego zastosowania.

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
AQUATEX
Farba dyspersyjno-krzemianowa
do ścian i sufitów

FARBY DYSPERSYJNO-KRZEMIANOWE

• Wyjątkowa wydajność – farba przeznaczona do rozcieńczania wodą, przy pierwszej warstwie nawet do 30% obj.
a przy drugiej do 15% obj.;
• Nie wymaga gruntowania – ze wzgl. na zawartość spoiwa krzemianowego zapewnia wysoką przyczepność do
mineralnego podłoża;
• Skrócony okres sezonowania podłoży mineralnych – ze
wzgl. na wyjątkową paroprzepuszczalność, może być
stosowana już po 14 dniach od wykonania tynków
cementowo-wapiennych i cementowych;
• Uniwersalna aplikacja – do nanoszenia wałkiem, pędzlem i przez natrysk (w tym także hydrodynamiczny);
• Maskuje drobnie nierówności podłoża – przez szlachetny
głęboko matowy wygląd powłoki;
• Zachowuje właściwości retencyjne podłoży gipsowych –
dzięki wysokiej paroprzepuszczalności;
• Doskonale sprawdza się na sufitach i górnych powierzchniach ścian w pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności - nie pęka i nie łuszczy się dzięki wysokiej
paroprzepuszczalności;
• Posiada naturalną odporność na porost grzybów – ze
względu na wysoką alkaliczność powłoki;
• Najwyższa odporność na szorowanie na mokro
klasa I wg PN-EN 13300 i PN-C-81914;
• Szczególnie polecana do stosowania na podłoża
mineralne oraz do wykonywania powłok malarskich
o wysokiej paroprzepuszczalności;
• Dostępna kolorystyka: biała i kolory pastelowe wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru (kolory
możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych).

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
PROFILATEX
Farba lateksowa o wysokiej odporności
na zabrudzenia

FARBY DYSPERSYJNE

• Wysoka wydajność – realnie nawet do 11 m2 z litra,
dodatkowo (w zależności od potrzeb) farbę można jeszcze
rozcieńczyć wodą, w ilości do 10% obj.;
• Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość
koniecznych warstw do uzyskania równomiernego
pokrycia podłoża – krycie ilościowe w klasie II przy
wydajności 7,5 m2/litra;
• Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem
i przez natrysk (w tym także metodą airless);
• Szeroki zakres stosowania – w budynkach mieszkalnych,
użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia,
domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych
przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu
z żywnością);
• Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak
i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw
sztucznych, w tym również na tapety z włókien szklanych;
• Najwyższa odporność na większość występujących plam
i zabrudzeń (jak np. kawa, herbata, sok z czarnej porzeczki, keczup, czekolada, kredki ołówkowe, olej jadalny,
krem do rąk, sadza, odbite podeszwy butów, alkohol
etylowy 50%, woda utleniona 20%) zdecydowanie przewyższająca pod tym względem farby ceramiczne dostępne na rynku;
• Antyseptyczna powłoka malarska, dzięki zastosowaniu
specjalnej formuły skutecznie zabezpieczająca przed
rozwojem drobnoustrojów i bakterii, posiadająca potwierdzone właściwości antyseptyczne w zakresie całkowitego ograniczenia rozwoju bakterii gram-ujemnych
(Pałeczki okrężnicy - Escherichia coli) i gram-dodatnich
(Gronkowiec złocisty - Staphylococcus aureus);
• Polecana do stosowania w pomieszczeniach o wysokich
wymogach higienicznych (jak np. szpitale, pomieszczenia sal zabiegowych, operacyjnych, gabinetach
zabiegowych i dentystycznych, gabinetach lekarskich)
oraz na intensywnie eksploatowanych powierzchniach
w pomieszczeniach „suchych” i „mokrych”;
• Extremalna odporność na szorowanie na mokro –
ubytek grubości powłoki tylko 1 µm przy 200 posuwach
szczoteczki normowej (najwyższa I klasa wg normy
PN-EN 13300 ma ubutek≤ 5 µm);
• Wysoka odporność na wybłyszczenia ze względu na
delikatny połysk powłoki oznaczony jako mat satynowy
o wsp. odbicia światła 7,8 przy kącie 85° i 7,2 przy kącie
60° (wg normy PN-EN 13300 produkt klasyfikowany jest
jako wyrób matowy).

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
PROFILATEX
Farba lateksowa o wysokiej odporności
na zabrudzenia

FARBY DYSPERSYJNE

• Wysoka odporność na działanie detergentów i środków dezynfekujących stosowanych w służbie zdrowia
w stężeniach roboczych (Desreson 3%, Virufen 0,5%,
Sprint Degerm 1%, Virkon 2%, Oxivir Spray), potwierdzona akredytowanymi wynikami badań;
• Skuteczna ochrona podłoża przed wnikaniem wody
co jest szczególnie istotne w przypadku zastosowania
w pomieszczeniach mokrych oraz na powierzchniach
wymagających częstego mycia i szorowania o wsp.
nasiąkliwości powierzchniowej w = 0,03kg/(m2·h0,5) –
zaś najniższa III klasa wg normy EN 1062-3 jest poniżej
0,1 kg/(m2·h0,5);
• Nie blokuje przepuszczalności pary wodnej co jest
szczególnie istotne na podłożach mineralnych, a
względny wsp. oporu dyfuzyjnego Sd = 0,661 m pozwala
zaklasyfikować ten produkt do klasy II, o średniej
przepuszczalności pary wodnej wg EN ISO 7783-2
w zakresie od 0,14 do 1,4 m;
• Powłoka tej farby jest łatwa do utrzymania w czystości,
szczególnie przy użyciu do mycia i czyszczenia wody
z dodatkiem preparatu CLEANFORCE (dostępny w formie
koncentratu);
• W pełni ekologiczna i przyjazna dla wykonawcy i użytkownika farba, pozbawiona lotnych związków organicznych
(<1 g/l LZO);
• Posiada atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania nawet w salach operacyjnych i w gabinetach
zabiegowych;
• Dostępna kolorystyka: biała i kolory pastelowe wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru.

PROLATEX
Farba lateksowa do ścian i sufitów
• Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość
rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
• Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych warstw do uzyskania równomiernego pokrycia
podłoża – krycie ilościowe w klasie II przy wydajności
7,5 m2/litra;
• Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem
i przez natrysk (w tym także metodą airless);
• Szeroki zakres stosowania – w pomieszczeniach „suchych”
i „mokrych” w budynkach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki
oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego
(bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
PROLATEX
Farba lateksowa do ścian i sufitów
• Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak
i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw
sztucznych oraz tapetami z włókien szklanych;
• Najwyższa odporność na szorowanie na mokro – I klasa wg
normy PN-EN 13300 i PN-81914;
• W pełni ekologiczna i przyjazna dla wykonawcy i użytkownika farba, pozbawiona lotnych związków organicznych
(<1 g/l LZO);
• Ograniczona emisja zapachu podczas wysychania –
skrócony okres sezonowania „świeżo” wymalowanych
pomieszczeń;
• Dosępna kolorystyka: szeroka paleta kolorów wg wzornika
K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru – dzięki
3 wersjom bazowym oraz zastosowaniu organicznych
i nieorganicznych past pigmentowych;
• Oferowana w 2-óch różnych stopniach połysku – jako farba
matowa i półmatowa.

FARBY DYSPERSYJNE

AKRYLATEX W
Farba lateksowa do ścian i sufitów
• Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość
rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
• Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych
warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża –
krycie ilościowe w klasie II przy wydajności 7,5 m2/litra;
• Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem
i przez natrysk (w tym także metodą airless);
• Szeroki zakres stosowania – w pomieszczeniach „suchych”
i „mokrych” w budynkach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki
oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego
(bez bezpośredniego kontaktu z żywnością);
• Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak
i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw
sztucznych oraz tapetami z włókien szklanych;
• Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na
mokro (klasa I wg PN-EN 13300 i PN-EN 81914) i wysoka
odporność na „wybłyszczanie” (mat satynowy);
• Wysoka odporność na zabrudzenia (w odniesieniu do farb
„ceramicznych” z rynku, w naszej ofercie wyższą odporność
ma tylko PROFILATEX);
• Wyższa odporność „na pisanie” przy ciemnych kolorach
(dużo lepsza pod tym względem od farby PROLATEX
i innych naszych farb wewnętrznych);
• Najszersza paleta barw – farba w 3 wersjach bazowych
barwionych przy użyciu zarówno organicznych jak
i nieorganicznych past pigmentowych;
• Wysoka odporność na działanie wodorozcieńczalnych
detergentów (jak np. CLEANFORCE).

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
OPTILATEX
Farba lateksowa do ścian i sufitów

FARBY DYSPERSYJNE

• Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość
rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
• Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych
warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża –
krycie ilościowe w klasie II przy wydajności 7,5 m2;
• Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem
i przez natrysk (w tym także metodą airless);
• Szeroki zakres stosowania – w pomieszczeniach „suchych”
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach
produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego
kontaktu z żywnością);
• Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak
i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw sztucznych;
• Dobra odporność na szorowanie na mokro – II klasa
wg normy PN-EN 13300;
• W pełni ekologiczna i przyjazna dla wykonawcy i użytkownika farba, pozbawiona lotnych związków organicznych
(<1 g/l LZO);
• Ograniczona emisja zapachu podczas wysychania – skrócony
okres sezonowania „świeżo” wymalowanych pomieszczeń;
• Dostępna kolorystyka: biała i kolory pastelowe wg wzornika
K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru;
• Doskonale maskuje nierówności podłoża – szlachetny głęboko matowy wygląd powłoki.

OPTIMA
Farba akrylowa do ścian i sufitów
• Niski koszt 1 m2 gotowego wymalowania – dzięki idealnej
relacji jakości do ceny;
• Wyższa siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych
warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża;
• Bardziej równomierny wygląd powłoki – dłuższy czas
otwarty wysychania;
• Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość
rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
• Szeroki zakres stosowania – zarówno na podłoża mineralne
jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie tworzyw
sztucznych;
• Maskuje drobne nierówności – ze względu na matowy
wygląd powłoki;
• Dostępna kolorystyka: biała i kolory wg wzornika K, NCS,
FARBwerk i wg dostarczonego wzoru.

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
PERFEKTA
Farba akrylowa do ścian i sufitów
• Niski koszt 1 m2 gotowego wymalowania – dzięki idealnej
relacji jakości do ceny;
• Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość
rozcieńczania wodą, nawet do 10%;
• Szeroki zakres stosowania – za sprawą starannie opracowanej receptury i użycia dyspersji akrylowej;
• Uniwersalna aplikacja – do nanoszenia wałkiem, pędzlem
i przez natrysk;
• Maskuje drobne nierówności – ze względu na matowy
wygląd powłoki;
• Dostępna kolorystyka: biała i kolory wg wzornika K, NCS,
FARBwerk i wg dostarczonego wzoru.

PRIMA
Biała inwestycyjna farba akrylowa

FARBY DYSPERSYJNE

• Niski koszt 1 m2 wykonania białej powłoki malarskiej;
• Wysoka wydajność – przez dobrą siłę krycia i możliwość
rozcieńczania wodą, nawet do 10%;
• Szeroki zakres stosowania – zarówno na podłoża
mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie
tworzyw sztucznych;
• Uniwersalna aplikacja – do nanoszenia wałkiem,pędzlem
i przez natrysk;
• Maskuje drobne nierówności – ze względu na matowy
wygląd powłoki.

LAZUR Z/W
Farba lazurująca do wykonywania specjalnych
efektów dekoracyjnych
• Bardzo wysoka wydajność – nawet do 10 m2 z 1 litra
z dodatkową możliwością rozcieńczania wodą, nawet do
5% obj.;
• Szerokie możliwości kreatywnego podkreślania dekoracyjnego charakteru chropowatego podłoża – farba nie
w pełni kryjąca – stosowana również przy wykonywaniu
efektu deski, betonu architektonicznego oraz cegiełki
(postarzanej);
• Szeroki zakres stosowania – efekty dekoracyjne na
elewacjach i w systemach ociepleń na bazie styropianu
oraz w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki
oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego
(bez bezpośredniego kontaktu z żywnością);
• Podkreśla intensywność barwy - wraz z nakładaniem
kolejnych warstw.

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE

FARBY LAZURUJĄCE

LAZUR Z/W
Farba lazurująca do wykonywania specjalnych
efektów dekoracyjnych
• Uwypukla dekoracyjną fakturę podłoża – ze względu na
półmatowy stopień połysku;
• Łatwa w aplikacji – za pomocą wałka, pędzla oraz specjalnych narzędzi do efektów dekoracyjnych jak np.: gąbka,
szmatka, tampon czy też rękawica;
• Dostępna w małych opakowaniach – co przy bardzo wysokiej wydajności ogranicza koszty materiałowe;
• Dostępna w szerokiej palecie barw – wg wzornika K,
NCS, FARBwerk lub wg ustalonych wzorów efektów dekoracyjnych.

MILAMAT
Farba na plamy i zacieki do ścian i sufitów

FARBY IZOLUJĄCE

• Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy
(z sadzy, nikotyny oraz po wyschniętych zaciekach
wodnych) i różne trudne do usunięcia zabrudzenia;
• Szeroki zakres stosowania – zarówno jako farba
podkładowa jak i farba nawierzchniowa, na podłoża
mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie
tworzyw sztucznych;
• Wysoka przyczepność do różnych podłoży budowlanych;
• Możliwość aplikacji przy użyciu pędzla, wałka lub
też natrysku maszynowego;
• Estetyczna biała matowa powłoka malarska;
• Niewielkie opakowanie (1 litr) - możliwość wcześniejszej
weryfikacji przy niewielkich kosztach materiałowych;
• Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
• Produkt w pełni ekologiczny i bezpieczny w stosowaniu
w odróżnieniu od produktów rozpuszczalnikowych.

FARBY STRUKTURALNE

AKORD PRINT
Farba strukturalna do natrysku
•
•
•
•

Szybka i łatwa aplikacja metodą natryskową;
Doskonale maskuje drobne nierówności podłoża;
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne;
Najszersza paleta barw – barwienie przy użyciu zarówno
organicznych jak i nieorganicznych past pigmentowych;
• Szeroki zakres stosowania – zarówno na podłoża
mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie
tworzyw sztucznych;
• Możliwość dodatkowego zabezpieczenia transparentnym
impregnatem;
• Wyjątkowo dekoracyjna wielobarwna struktura imitująca
wygląd tapety natryskowej czy też „nakropka”.

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
AQUALIT
Podkład gruntujący wypełniony
(pod dyspersyjne farby do wnętrz)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

• Skutecznie wyrównuje chłonność zróżnicowanych
i niejednorodnych podłoży;
• Dzięki możliwości podbarwiania ujednolica
kolorystykę podłoża i ogranicza ilość oraz koszt powłok
wykończeniowych;
• Bardzo dobrze ogranicza chłonność i wydłuża okres
wysychania powłok malarskich – szczególnie na
podłożach wykonanych na bazie gipsu;
• Wyróżnia się wysoką wydajnością - z 10 litrów produktu
można nawet zagruntować 100 m2 powierzchni;
• Zwiększa przyczepność powłok wykończeniowych –
dzięki zastosowaniu spoiwa krzemianowego wiążącego
z podłożem mineralnym;
• Uniwersalny w aplikacji – zarówno przy użyciu pędzla,
wałka jak i natrysku hydrodynamicznego.

BUDOGRUNT WG
Gotowy do użycia preparat gruntujący do wnętrz
•
•
•
•
•

Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży mineralnych;
Penetruje i wzmacnia je powierzchniowo;
Redukuje pylistość;
Podnosi przyczepność powłok wykończeniowych;
Uniwersalny w aplikacji – zarówno przy użyciu pędzla,
wałka jak i natrysku hydrodynamicznego.

PROFINISZ
Gotowa do użycia masa szpachlowa
• Produkt gotowy do stosowania, bez konieczności
wcześniejszego zarabiania wodą i ograniczonego czasu
przydatności do stosowania;
• Plastyczna i łatwa w nakładaniu konsystencja;
• Łatwa obróbka mechaniczna przez szlifowanie;
• Biała, gładka i dekoracyjna powierzchnia – szpachla
finiszowa – idealne podłoże pod malowanie;
• Optymalna zwilżalność i przyczepność wykończeniowych powłok malarskich;
• Opcjonalne spoinowanie płyt g-k przy użyciu taśmy
zbrojącej.

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
PROFINISZ AKORD
Gotowa do użycia masa szpachlowa
do natrysku maszynowego

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

• Szybka i łatwa aplikacja techniką natryskową;
• Wysoka wydajność i tempo prac wykończeniowych;
• Uniwersalna w aplikacji – zarówno przy użyciu
agregatów ślimakowych do natrysku gładzi (T-MAX 506
GRACO) jak i urządzeń hydrodynamicznych (MARK VII –
GRACO);
• Produkt gotowy do stosowania, bez konieczności
wcześniejszego zarabiania wodą i ograniczonego czasu
przydatności do stosowania;
• Plastyczna i łatwa w nakładaniu konsystencja;
• Łatwa obróbka mechaniczna przez szlifowanie;
• Biała, gładka i dekoracyjna powierzchnia – szpachla
finiszowa – idealne podłoże pod malowanie;
• Optymalna zwilżalność i przyczepność wykończeniowych powłok malarskich.

ALGIZID
Preparat do usuwania
glonów i grzybów /do odkażania/
• Wysoka skuteczność w usuwaniu większości glonów
i grzybów występujących w naszym klimacie;
• Uniwersalne zastosowanie – zarówno na elewację jak
i do wnętrz;
• Łatwy w aplikacji – do nanoszenia natryskiem przy
użyciu najprostszego opryskiwacza (np. ogrodowego),
jak również pędzlem lub wałkiem;
• Szeroki zakres użycia – na wszelkie typowe podłoża
budowlane jak np. mury, tradycyjne tynki cem, cemwap, cienkowarstwowe tynki dyspersyjne, silikatowe
i silikonowe oraz dyspersyjne i silikatowe powłoki
malarskie;
• Do okresowego odkażania podłoża /profilaktyka/ jak
i przed nanoszeniem nowych powłok wykończeniowych /renowacja/;
• Produkt bezpieczny w stosowaniu – na bazie wody.

FARBY DO WNĘTRZ MARKI FARBY KABE
CLEANFORCE
Preparat do mycia i czyszczenia /koncentrat/

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

• Wysoka skuteczność w usuwaniu plam i zabrudzeń
na wszelkich typowych podłożach budowlanych –
w stosunku do tradycyjnych detergentów;
• Wysoka wydajność preparatu – produkt w postaci
koncentratu do rozcieńczania z wodą;
• Uniwersalne zastosowanie – zarówno w myjkach ciśnieniowych, jak i do ręcznego mycia powierzchni występujących na elewacjach jak i do wnętrz;
• Do okresowego mycia i odtłuszczania powierzchni
/konserwacja/ jak i przed nanoszeniem nowych powłok
wykończeniowych /renowacja/;
• Wysoka jakość produktu – wytwarzanego w Szwajcarii na
bazie starannie sprawdzonej receptury;
• Produkt ekologiczny – ulega prawie całkowitej
biodegradacji i posiada atest higieniczny PZH.

DECOVERN
Wodorozcieńczalny lakier z miką
• Wysokie walory dekoracyjne – transparentna powłoka
z połyskująca miką;
• Wysoka wydajność – możliwość rozcieńczania wodą,
nawet do 10%;
• Łatwa aplikacja wałkiem umożliwiająca równomierne
rozprowadzenie miki nawet na lekko chropowatej
powierzchni;
• Uniwersalne zastosowanie – zarówno na elewacjach jak
i do wnętrz;
• Doskonale imituje efekt mineralnego tynku z miką
stosowanego w okresie międzywojennym;
• Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników
atmosferycznych.
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Firma FARBY KABE jest szwajcarskim producentem wysokiej jakości farb wewnętrznych do ścian
i sufitów, farb elewacyjnych, farb proszkowych oraz tynków cienkowarstwowych i klejów,
wchodzących w skład systemów ociepleń budynków.
Historia firmy w Szwajcarii sięga lat 20tych XX wieku, w Polsce rozpoczęła swoją działalność
w roku 1995. W ciągu kolejnych lat firma zbudowała i ugruntowała pozycję wiodącego producenta
na polskim rynku, współpracując z Partnerami dystrybucyjnymi oraz z Firmami wykonawczymi,

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu są oparte na naszej wiedzy, badaniach labolatoryjnych oraz dotychczasowych zastosowaniach wyrobów Farby KABE. Jednakże w przypadku konkretnych zastosowań wymienionych produktów
powinny być one poddane dokładnej weryfikacji. Farby KABE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania. Przedruk materiałów w całości lub części, a także publikowanie ich w mediach może nastąpić wyłącznie za zgodą autora.
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Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE jest także znaczącym dostawcą
wysokiej jakości produktów dla rynku konserwatorskiego.
Produkty Firmy znajdują zastosowanie w wielu obiektach budowlanych, m.in. w: budownictwie
mieszkaniowym, w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych oraz obiektach
zabytkowych. Produkcja odbywa się na bazie wysokiej jakości surowców w oparciu o innowacyjną,
szwajcarską technologię i sprawdzone receptury. Szeroka gama produktów marki Farby KABE pozwala
na odpowiednie dobranie produktu do konkretnego zastosowania i uzyskanie trwałej ochrony
przed działaniem niekorzystnych warunków przy dużej swobodzie w kształtowaniu wizerunku
architektonicznego budynków. Produkty są dostępne w szerokiej palecie faktur i barw m.in.
według Wzornika K, FARBwerk oraz NCS, dzięki czemu można swobodnie realizować indywidualne
wymagania każdego projektu i Inwestora. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele
prestiżowych obiektów, m.in.: Filharmonia w Szczecinie, Pacific Office Building Warszawa, Centrum
Biurowe Neptun Gdańsk, Galeria Warmińska, Silver Tower Center Wrocław oraz zabytków, m.in.:
Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym
i Krakowie, 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 zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie
przez długie lata … ”

Oddziały handlowe:
03-794 Warszawa
ul. Rzeczna 6
tel.: +48 22 678 88 90
fax: +48 22 679 00 28
warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała
ul. Korczaka 34
tel.: +48 33 812 37 02
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60, fax: 32 204 64 66
info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl

SWISS
F O R M U L A

szwajcarska jakość.

