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Kolory

Trudno sobie wyobrazić świat bez kolorów. Wprawiają w dobry nastrój, dodają energii, sprawiają, 
że dobrze czujemy się w naszym otoczeniu. Potrafią oddziaływać na nasze samopoczucie. Ujawniają 
życiowe pasje i odzwierciedlają naszą osobowość.

Przedstawione kolory farb należy traktować poglądowo. Rzeczywiste wymalowania kolorystyczne dostępne są w sklepach 
prowadzących sprzedaż farb marki Nobiles.

Paleta kolorów 2010 



Farby z życia wzięte

Jeśli nawet czasami lubimy pobujać w obło-
kach, to przecież twardo stąpamy po ziemi.

W parze z atrakcyjnością musi iść solidność 
– dlatego NOBILES to nie tylko modna, zgod-
na z aktualnymi trendami paleta barw, ale też 
łatwość zastosowania, wytrzymałość i naj-
wyższa jakość. 

Karta Kolorów, którą trzymasz w rękach, to 
nie tylko inspirujące pomysły na wnętrza,  
ale i jak najbardziej praktyczne porady i wska-
zówki.
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Wałek czy  pędzel?

Mały pędzel przyda się  do pomalowania trudno  dostępnych miejsc: okolic  
kaloryfera, rur centralnego  

ogrzewania oraz okien i framug. Większym pędzlem pomalujesz  
miejsca styku ścian i sufitu. 

Szeroki wałek z runa pomoże pomalować  

duże powierzchnie ścian i sufitu. 

Wachlarz wiosennych zieleni to 

wspaniały sposób, by wnętrze 

mieszkania zachowywało natural-

ny, pogodny charakter przez cały 

rok – nawet, jeżeli za oknami nie 

widać drzew. Doskonałe uzupełnie-

nie zieleni na ścianach stanowi po-

mysłowo dobrana żywa roślinność 

oraz elementy dekoracyjne w stylu 

eko.
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Letnia gama pasteli to sposób 

na wnętrze tchnące młodością 

i świeżością. Tworzy pełną życia 

atmosferę, świetnie komponu-

je się z nowoczesnymi meblami, 

a jej użycie w kuchni lub salonie 

pozwala pokazać otoczeniu, że 

najnowsze trendy kolorystyczne nie 

są obce Waszej rodzinie.

Jak wybrać  odpowiedni wałek?
Dobry wałek pomoże nam szybko  

i równomiernie pomalować duże  
powierzchnie ścian i sufitów. Wałki z gąbki to zakup jednorazowy -  

warto więc pomyśleć o nieco droższym  

wałku z runa. Im gładsze ściany,  

tym krótsze włoski może mieć wałek.  

Przyjrzyj się także mocowaniu  
wałka do uchwytu - powinno być  

solidne i łatwo się obracać. Przydatny 

okaże się również drążek do wałka – proste 

narzędzie, które ułatwi malowanie sufitu  

i wyższych partii ścian.
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Marzy Ci się nowoczesne, jasne 

wnętrze? Spróbuj zestawienia wy-

razistych, lecz przy tym niezbyt 

ciemnych kolorów na ścianach,  

z meblami i sprzętem w barwach 

klasycznych, wpadających w beż 

lub kość słoniową. W ten sposób 

osiągniesz efekt harmonii i jedno-

cześnie unikniesz nudy!

Jak wybrać  farbę do pokoju  dziecięcego?
Malując pokój dziecięcy warto wy-

brać nietoksyczne farby z atesta-
mi higienicznymi. Ważne też, by 

powłoka farby dobrze przylegała 
– wtedy nie pyli się i nie podrażnia 

błon śluzowych. Wszystkie farby do 
ścian Nobiles spełniają te warunki. 

Posiadają atest Państwowego Zakła-
du Higieny.

Kolory z palety farb Nobiles sprawią, 
że pokój Twojego dziecka będzie jego 

ulubionym miejscem.
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Przytulnie i klasycznie – doskonałe 

rozwiązanie dla tradycjonalistów, 

którzy szukają przede wszystkim 

wytchnienia w ciepłej, domowej 

atmosferze. Paleta jesiennych barw 

na ścianach i suficie, uzupełniona 

drewnianymi meblami – to sposób 

na wykreowanie rodzinnego klima-

tu mieszkania.

Przejście  
między kolorami

Zacznij od nałożenia jaśniejszego  koloru zachodząc farbą  na powierzchnię drugiej ściany. Po wy-
schnięciu farby, przyklej taśmę malar-

ską, zabezpieczając krawędzie pomalowa-
nej powierzchni. 

Przy malowaniu ciemniejszym kolorem 
możesz swobodnie wchodzić wałkiem  

na taśmę, która nie przepuszcza farby. 
Po zakończeniu malowania, odklej taśmę 

jeszcze przy lekko wilgotnej powłoce. 
Uchroni to krawędź wymalowania przed 

„wyszczerbieniem się”.



Fa
rb

y 
z 

ży
ci

a 
w

zi
ęt

e 
  |

   
12



Nie bój się mocnych kolorów! In-

tensywne barwy to życie, radość  

i dawka energii na cały dzień – do 

takiego mieszkania chce się wracać. 

Pamiętaj tylko, żeby nie przesadzić. 

Mocny kolor warto złamać delikat-

nymi, kremowymi beżami lub spo-

kojnymi kolorami. Takie rozwiąza-

nie doda wnętrzu elegancji i uczyni 

je bardziej uniwersalnym.

Jak myć  
zabrudzenia?

Zabrudzenia najlepiej usuwać mięk-
ką gąbką z wodą i detergentem,  a następnie usunąć detergent wodą. Należy pamiętać, że farba uzyskuje  

pełną odporność powłoki ok. 2 tygo-dnie po pomalowaniu. 

Ściany pomalowane farbą Nobiles  Pory Roku są odporne na zmywanie  
– można z nich usuwać lekkie zabru-

dzenia bez konieczności ponownego 
odmalowywania powierzchni.
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Oto arystokratyczna propozycja dla 

wnętrz – szlachetne, chłodne błę-

kity, które sprawiają, że pomiesz-

czenia wydają się większe i bardziej 

eleganckie. Sekretem ich stosowa-

nia jest umiar – jeśli jedną ścianę 

pokryjesz głębokim kolorem nie-

bieskim, na pozostałe użyj lekkiego 

jak chmurka błękitu, a całość złam 

ciepłymi barwami. Takie połącznie 

świetnie sprawdzi się na przykład 

w łazience!

Jaka pogoda  jest najlepsza  do malowania?
Gruntowanie ścian najlepiej  przeprowadzać w temperaturze  wyższej niż 5°C. Podobnie jest w przypadku malowania –  najlepsze efekty uzyskamy  malując w temperaturze  5-30°C, przy wilgotności powietrza 

poniżej 80%. 

Nie należy malować w przeciągu,  
aby powłoka nie podsychała zbyt 

szybko, a na ścianach nie pozostały  
widoczne smugi.



3. Przed malowaniem ścian zabezpiecz su- 
fit przyklejając szeroką taśmę malarską na kra-
wędziach pomalowanej powierzchni. Malując 
ściany możesz swobodnie wchodzić wałkiem 
na taśmę - nie przepuszcza ona farby.

4. Malowanie ścian zacznij od trudno dostęp-
nych miejsc. Pędzlem lub małym wałkiem po-
maluj narożniki, przestrzeń wokół kaloryferów, 
okien i parapetów.

6. Jeśli malujesz intensywnym kolorem (albo 
zamalowujesz ściany pomalowane wcześniej 
na inny intensywny kolor), może być koniecz-
ne nałożenie drugiej warstwy. Pomaluj całą 
powierzchnię pionowymi pasami góra-dół, nie 
zostawiając przerw.

5. Do malowania dużych powierzchni ścian 
wykorzystaj szeroki wałek. Zacznij od wykona-
nia na ścianie znaku V, a następnie rozprowadź 
farbę prowadząc wałek w górę i w dół. Maluj 
całymi płaszczyznami, nie zostawiając przerw. 
Nie dociskaj zbyt mocno wałka do podłoża 
aby nie naruszyć struktury włosia.

1. Zacznij od pomalowania sufitu, od rogu 
najbliższego źródłu światła. Krawędzie między 
sufitem a ścianą maluj małym pędzlem.

2. Następnie wykorzystując szeroki wałek, 
maluj sufit równoległymi, przylegającymi do 
siebie pasami. Zaczynaj od okna, malując  
w stronę przeciwległej ściany. Drugą war-
stwę zacznij nanosić dopiero po całkowitym  
wyschnięciu poprzedniej.

Praktycznie i prosto o malowaniu mieszkania

ZAKUPY. Zanim przystąpisz do pracy, zaplanuj, co zamierzasz wyremontować. Wybierz kolory, którymi pomalujesz sufit oraz 
ściany. Sprawdź, ile farby potrzebujesz (wydajność z litra znajdziesz na opakowaniu farby) i jakie narzędzia musisz zakupić. Poproś 
w sklepie o dobry, szeroki wałek z włosia. Przydadzą się również wąski i szeroki pędzel do malowania detali, taśma malarska oraz 
folia zabezpieczająca.

PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA. Zasłoń miejsca styku futryn ze ścianami, parapety, nieruchome blaty  
oraz listwy przypodłogowe. Niezastąpiona jest do tego taśma malarska. Szczelnie oklej kontakty i włączniki światła.  
Pamiętaj o zabezpieczeniu podłogi i mebli folią zabezpieczającą. Ściany, które były szczególnie narażone na zabrudzenia,  
np. w kuchni i w korytarzu, umyj wodą z detergentem przy pomocy gąbki. Dzięki temu usuniesz kurz, błoto i tłuste osa-
dy. Detergent wystarczy zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie wcześniej malowane nie wymagają grunto-
wania. Nowe ścianki (np. z płyty gispowo-kartonowej), łączenia i wypełnienia ubytków należy zagruntować Nobigruntem 
zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. W ten sposób wyrównasz chłonność powierzchni, wzmocnisz podłoże  
i poprawisz przyczepność farby.

Malowanie w sześciu Prostych krokach

PorzĄDki. Jeśli zabezpieczałeś taśmą sufit i listwy przypodłogowe, nie czekaj aż farba całkowicie wyschnie. Od-
klej wszystkie taśmy gdy powłoka jest jeszcze lekko wilgotna, co zabezpieczy krawędzie przed „wyszczerbieniem się”. Gdy-
by pojawiły się drobne zabrudzenia, np. podłogi, możesz je łatwo zmyć wodą. Zdejmij folię zabezpieczającą z podłogi  
i mebli. Przesuń meble ostrożnie na swoje miejsce i... ciesz się w pełni odmienionym mieszkaniem!



Jedno wnętrze w różnych odsłonach

Zobacz, jak różne aranżacje kolorystyczne mogą odmienić charakter tego samego wnętrza – tak niewiele trzeba, by zmienić 
swoje otoczenie.

stylowo i z klasą
– beże i brązy tworzą nastrój klasycznej, 
ponadczasowej elegancji.

Podejście nowoczesne
– chłodne barwy nadają wnętrzu  
niepowtarzalny, nowoczesny klimat.

tradycyjny wybór 
– dwa ciepłe kolory tworzą przyjazne, 
przytulne wnętrze, idealne dla całej rodziny.



Produkty z kolekcji farb do wnętrz 2010

noBiles hyDro

emalia hydro to produkt akrylowy, wodorozcieńczalny przeznaczony do malowania dekoracyjnego 
powierzchni drewnianych, betonowych i cementowo-wapiennych oraz stalowych i żeliwnych, uprzed-
nio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym. Może służyć do malowania konstrukcji stalowych, 
elementów drewnianych oraz drzwi i okien, a także lamperii na tynkach cementowo-wapiennych. 
Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

właściwości: szybkoschnąca, odporna na blokowanie i czynniki atmosferyczne.
Kolory: 10 + biały
wydajność: do 10 m2/l
Pojemność: 0,4l; 0,8l; 10l

noBiles Pory roku lateksowa farba do ścian

Pory roku to kolekcja matowych farb lateksowych dostępnych w atrakcyjnych gamach kolorystycz-
nych, przeznaczonych do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farby 
z kolekcji Pory Roku tworzą powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych, charakteryzują się doskonałym 
kryciem, trwałością i czystością barwy oraz odpornością na zmywanie. Dzięki mikroporowatej struktu-
rze umożliwiają oddychanie ścian.

właściwości: dobrze kryjąca, łatwa w użyciu, trwałe kolory
Kolory: 36
wydajność: do 10 m2/l
Pojemność:  2,5l; 5l

noBiles eXtra BiaŁa

extra Biała to nowoczesna winylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy matową powłokę, odporną na zmywanie. Extra Biała charakteryzuje się doskonałym kryciem 
i czystością bieli oraz zapewnia długotrwały efekt wymalowania.

właściwości: silnie kryjąca, bardzo wydajna, gwarantująca czystą biel
Kolory: biała
wydajność: do 12 m2/l
Pojemność: 1l; 3l; 5l; 10l

NOBILES FTALONAL

Ftalonal to nowoczesna formuła tradycyjnego produktu alkidowego do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania powierzchni drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych oraz cementowo-wapien-
nych. Odpowiednio dobrana konsystencja zapewnia łatwość stosowania, a dzięki zastosowaniu wyso-
kiej jakości składników Nobiles Ftalonal doskonale kryje podłoże, dając powłoki o wieloletniej trwałości  
i efekcie półpołysku.

właściwości: wydajna, charakteryzująca się dobrą przyczepnością do podłoża, 
 elastyczna oraz odporna na czynniki atmosferyczne
Kolory: 20 + biały 
wydajność: do 14 m2/l
Pojemność: 0,4l; 0,8l + 12%; 2,5l; 5l; 10l

NOBILES SUPER AKRYL

super akryl to nowoczesna akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-
czeń. Dzięki unikalnej formule doskonale kryje malowaną powierzchnię, tworząc matową powłokę.  
Charakteryzuje się czystością bieli oraz zapewnia długotrwały efekt wymalowania. Unikalne opakowa-
nie sprawia, że proces malowania jest łatwiejszy i efektywniejszy.

właściwości: silnie kryjąca, bardzo wydajna, odporna na zmywanie, łatwa w użyciu
Kolory: biała
wydajność: do 14 m2/l
Pojemność: 1l; 3l; 5l; 10l

akzo nobel Decorative Paints sp. z o.o.



Paleta kolorów noBiles hyDro

szczegóły grają we wnętrzu wielką rolę

Odpowiednio dobrany kolor pojedynczego mebla czy architektonicznego detalu może dodać Twojemu mieszka-
niu życia i charakteru. By osiągnąć ten efekt, posłuż się farbami nobiles hydro i nobiles Ftalonal do drewna  
i metalu.

Paleta kolorów noBiles Ftalonal

Przedstawione kolory farb należy traktować poglądowo. Rzeczywiste wymalowania kolorystyczne dostępne są w sklepach 
prowadzących sprzedaż farb marki Nobiles.



Na ofertę farb Nobiles składają się także białe emulsje przeznaczone  
do ścian i sufitów. emulsje nobiles to gwarancja długotrwałego  
efektu czystej bieli.

extra Biała charakteryzuje się wysoką siłą krycia. Daje poczucie  
czystości i estetyki.

super akryl zapewnia wysoką wydajność i dodatkowo wyjątkową  
odporność na zmywanie. Jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu  
dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu opakowania. 

infolinia: 0 800 154 075    www.nobiles.pl


