SPRING AIR 60.17.01

VIVID GREEN 60.18.07

COBALT TURQUOISE 70.16.07

SAND DUNE 10.05.03

FRESH GRAPE 80.10.04

WILD ROSE 50.07.06

SUNSET GLOW 70.05.06

EXOTIC ISLAND
D
BAM! DIE INTENSIVE FARBPALETTE – ORIENTIERT AN EDELSTEINEN – UND
TROPISCHES FLAIR VERLEIHEN DIESEM AUSDRUCKSTARKEN EINRICHTUNGSSTIL
SEINE KRAFT.

Diese aktuellen Trendfarben mischen wir Ihnen direkt zum Mitnehmen an unserer
Mischmaschinenstation. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Innendispersionen
und natürlich können Sie sich auch den passenden Lack dazu mischen lassen. Es
sind auch noch viele andere Produkte mischbar wie z. B. unsere Kreativ-Putze und
Farben – Sie haben die Wahl! Unser Team an der Mischmaschine berät Sie immer
gern! Viel Spaß beim Verschönern Ihres Zuhauses!
Geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RO BAM! PALETA DE CULORI INTENSE – INSPIRATE DE PIETRE PREȚIOASE ȘI FLERUL TROPICAL CONFERĂ ACESTUI STIL DE AMENAJARE EXPRESIV PUTEREA SA.

Vă pregătim culori moderne cu ajutorul centrului de mixat vopsele. Vă oferim o
selecţie largă de vopsele pentru interior şi, bineînţeles, vopsele în aceeași nuanță.
De asemenea, există încă numeroase produse care pot fi mixate, precum tencuielile
şi vopselele noastre creative – alegerea este a dumneavoastră! Echipa noastră de la
centrul de mixat vopsele vă consiliază întotdeauna cu plăcere! Înfrumuseţarea casei
dumneavoastră vă va aduce buna dispoziţie!
Micile variaţii de culoare sunt cauzate de procesul de imprimare.

www.hornbach.de/wohnwelten • www.hornbach.at/wohnwelten • www.hornbach.lu/wohnwelten

CZ BUM! SÍLA TOHOTO VÝRAZNÉHO STYLU ZAŘÍZENÍ VYCHÁZÍ Z INTENZIVNÍ
BAREVNÉ PALETY – INSPIROVANÉ PALETOU DRAHÝCH KAMENŮ – A Z TROPICKÉ
ATMOSFÉRY.

SK BUM! SILA TOHTO VÝRAZNÉHO ŠTÝLU ZARIADENIA VYCHÁDZA Z INTENZÍVNEJ
FAREBNEJ PALETY – INŠPIROVANEJ PALETOU DRAHÝCH KAMEŇOV – A Z TROPICKEJ
ATMOSFÉRY.

Tyto aktuální trendové odstíny Vám natónujeme v našich centrech míchání barev tak,
abyste si je mohli rovnou odnést. V naší nabídce naleznete široký výběr interiérových
disperzních nátěrů, ke kterým si samozřejmě můžete nechat natónovat i vhodný lak.
Tónovat lze ale také celou řadu dalších produktů - například interiérové omítky a
kreativní nátěry - stačí si vybrat! Náš tým centra míchání barev Vám vždy rád poradí!
Hodně zábavy při zkrášlování Vašeho domova!

Tieto aktuálne trendové odtiene Vám natónujeme v našich centrách miešania farieb
tak, aby ste si ich mohli rovno odniesť. V našej ponuke nájdete široký výber interiérových
disperzných náterov, ku ktorým si samozrejme môžete nechať natónovať aj vhodný lak.
Tónovať je tiež možné celú radu ďalších produktov - napríklad interiérové omietky a
kreatívne nátery - stačí si vybrať! Náš tím centra miešania farieb Vám vždy rád poradí!
Veľa zábavy pri skrášľovaní Vášho domova!

Nepatrné odchylky barevných odstínů mohou být způsobeny technikou tisku.

Nepatrné odchýlky farebných odtieňov môžu byť spôsobené technikou tlače.

www.hornbach.cz/svetybydleni

www.hornbach.sk/svetbyvania
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