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Na zewnątrz i od środka
Z nami pomalujesz swój dom w całości.
W ofercie Nobiles znajdziesz również praktyczne, odporne na działanie
czynników zewnętrznych farby Nobilit i Fasada, dostępne
w szerokiej gamie kolorów. Teraz farby Nobilit i Fasada mają nową formułę,
dzięki której malowanie jest łatwiejsze!

Emulsja Nobilit przeznaczona jest do dekoracyjnego
malowania powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych 
oraz betonowych. Uodparnia powłokę malarską na szorowanie.

Fasada jest farbą elewacyjną na bazie żywicy silikonowej.
Zapewnia mniejszą tendencję do brudzenia się i jest odporna 
na działanie czynników atmosferycznych.

Kolekcja farb do wnętrz 2011

Farby
z życia wzięte



Z farbami Nobiles malowanie jest proste i przyjemne.
To doskonałe rozwiązanie o wysokiej jakości, wygodne w stosowaniu
i dające duży wybór kolorów. Znacznie szybciej i łatwiej niż dotychczas
pomalujesz swoje wnętrza kolorami, które lubisz.
Teraz wszystkie farby Nobiles do ścian mają nową formułę, dzięki której
malowanie jest jeszcze łatwiejsze!

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

wiosna
leszczynowa5 lato

żonkilowe10 zima
chmurna23jesień

brzoskwiniowa16lato
jagodowe32 jesień

korzenna37jesień
jarzębinowa18

lato
słonecznikowe11 zima

burzowa24lato
hiacyntowe34 jesień

borowikowa28

wiosna
koniczynowa4 lato

pszeniczne9 zima
gradowa22jesień

morelowa15

wiosna
groszkowa3 lato

słomkowe8 zima
górska21jesień

gruszkowa14lato
liliowe30 jesień

kamionkowa26jesień
karotkowa35

lato
fiołkowe31 jesień

orzechowa27jesień
paprykowa36

wiosna
brzozowa2 lato

piaskowe7 zima
śnieżna20jesień

pieczarkowa13lato
różane29 jesień

lniana25jesień
dyniowa17

wiosna
szczypiorkowa6

wiosna
tatarakowa33 lato

miodowe12 zima
mglista38

Farby z życia wzięte

Paleta kolorów 2011

4-5
pokój

dzienny

6-7
jadalnia

8-9
kuchnia

10-11
przedpokój

12-13
kącik
pracy

14-15
pokój

nastolatka

16-17
sypialnia

18-19
produkty

3

Fa
rb

y 
z 

ży
ci

a 
w

zi
ęt

e



Pokój dzienny

To miejsce, w którym spędzasz

dużo czasu. Tu odpoczywasz,

od czasu do czasu pracujesz,

przyjmujesz gości. Odpowiedni

dobór kolorów sprawi, że poczujesz 

się tu naprawdę u siebie.
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Barwnie
i praktycznie 

Wybierając kolor ścian, weź 
pod uwagę oświetlenie
pokoju. Jeśli chcesz optycznie 
powiększyć pomieszczenie
– postaw na jasne kolory.

Użycie ciemniejszych kolorów z palety Nobiles 
Pory Roku sprawi, że pokój nabierze przytulności. 
Ciekawy zabieg to użycie kilku odcieni na
ścianach, zależnie od ich doświetlenia.
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farba Ftalonal
beżowy

jesień
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wiosna
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Vademecum
malowania
Czego potrzebujesz i kiedy?
„Niezbędnik malarza pokojowego” to przede 
wszystkim: folia, taśma malarska
do zabezpieczania niemalowanych miejsc,
wałek do dużych powierzchni, mały pędzel
do trudno dostępnych zakamarków
(okolice okien, parapetów) oraz większy
do malowania styków ścian i sufitu.

farba ftalonal
  bezowy



Jadalnia

Stół to centrum życia domowego. 

Do jadalni wybierz kolory, które będą 

cieszyć domowników i gości, a tym 

samym sprawisz, że posiłki będą im 

smakować jeszcze bardziej.
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Barwnie
i praktycznie 
Kolory w otoczeniu mają wpływ na to,
jak smakuje nam posiłek. Nie ma kolorów
„właściwych” i „niewłaściwych”, ale specjaliści 
radzą zastosowanie ciepłych, naturalnych barw, 
które pozytywnie wpływają na apetyt.
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emalia Hydro
biały
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Vademecum
malowania

Przygotowanie farby
Na początek wymieszaj
farbę (jeśli jest w dużym
pojemniku – przyda się
do tego wiertarka z końcówką

do mieszania). Stosując Super Akryl, nie musisz 
kupować kuwety. Dzięki nowatorskiemu
opakowaniu typu „otwórz i maluj” z wbudowaną 
kratką, farba jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu. 
Super Akryl Nobiles zagwarantuje także
długotrwały efekt czystej bieli.
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wiosna
   brzozowa

lato
   pszeniczne

Kuchnia

W kuchni liczy się nie tylko wygląd, 

ale i praktyczność. Mocna, zmywalna 

farba w ulubionym kolorze to idealne 

rozwiązanie.
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Barwnie
i praktycznie 
W kuchni klimat tworzą kolory ścian
w połączeniu z kolorami mebli. Do kuchni
w stylu śródziemnomorskim użyj bieli i błękitu. 
Jeśli lubisz zabawny klimat retro, postaw
na mocne, żywe barwy. Jeśli Twoje meble
kuchenne są w wyrazistym kolorze, na ściany 
wybierz raczej neutralny odcień.

Vademecum
malowania

Zasada dla kuchni
jest prosta: przede wszystkim
praktyczność. W tym
pomieszczeniu możesz
spodziewać się częstych
zabrudzeń, dlatego warto

użyć farb łatwo zmywalnych.
Zarówno Nobiles Pory Roku, jak i Nobiles
Extra Biała są praktycznym rozwiązaniem
problemu zabrudzeń.
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jesien
   dyniowa

farba ftalonal
   braz czekoladowy

zima
   chmurna

zima
   mglista
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Przedpokój

Przedpokój jest wizytówką domu. 

Zadbaj o jego reprezentacyjny

wygląd, który ucieszy i zachwyci

Twoich gości. Tobie też sprawi

przyjemność przy każdym powrocie 

do domu.
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Barwnie
i praktycznie 
Przedpokój to świetna przestrzeń
na realizację ekstrawaganckich pomysłów.
Odważne zestawienia kolorów (pionowe pasy
– dlaczego nie!), szablony czy malowanie
artystyczne to tylko kilka sposobów
na ożywienie korytarza.
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wiosna
szczypiorkowa

farba Ftalonal
żółty

emalia Hydro
zielony

zima
gradowa

farba Ftalonal
zielony soczysty6 22 jesień

karotkowa35jesień
orzechowa27jesień

kamionkowa26

wiosna
   szczypiorkowa

emalia hydro
   zielony

farba ftalonal
   zolty

Vademecum
malowania

Kiedy gruntować? 
Niektóre powierzchnie
wymagają wzmocnienia,
usunięcia ubytków
i zmniejszenia chłonności.
Dotyczy to szczególnie
płyt gipsowo-kartonowych,

ścian kruszących się lub pylących.
Użyj do tego Nobigruntu, zgodnie z instrukcją
na opakowaniu.
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Barwnie
i praktycznie 
Jeśli w pracy potrzebujesz skupienia, skorzystaj 
z ciepłych, ale niezbyt intensywnych kolorów. 
Osoby wymagające ciągłej inspiracji mogą 
spróbować kolorów niestandardowych – spraw-
dzą się mocne i energetyczne połączenia.
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emalia Hydro
niebieski

zima
chmurna23zima

górska21jesień
lniana25wiosna

groszkowa3

jesien
   lniana

Vademecum
malowania

Malowanie ścian
Dzięki nowej formule farby Nobiles 
ułatwiają malowanie. Wystarczy tylko 
dobrać odpowiedni pędzel do miejsca
i możesz zaczynać. Rozpocznij
od trudno dostępnych zakamarków,

wybierz do nich mały pędzel. Duże powierzchnie 
maluj szerokim wałkiem, nie zostawiając przerw.
Jeśli konieczne jest naniesienie drugiej warstwy 
farb, nanoś ją, malując pionowymi pasami
w górę i w dół.

wiosna
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zima
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Pokój nastolatka

Pokój nastolatka powinien wyrażać 

osobowość jego lokatora. Zaproś 

syna lub córkę do wspólnego

podejmowania decyzji i nie bójcie się 

śmiałych pomysłów na aranżację!
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Barwnie
i praktycznie 

Kolory we wnętrzach mają 
wpływ na pracę i przyswajanie 
wiedzy. Specjaliści uważają,
że koncentracji sprzyja
obecność fioletowego,

zielonego i żółtego w otoczeniu, warto więc, żeby 
te barwy znalazły się w pokoju ucznia! Takie kolory 
znajdziesz w palecie Nobiles Pory Roku.
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górska21 32 26 wiosna
koniczynowa4lato

piaskowe7

zima
   burzowa

zima
   gorska

Vademecum
malowania
Malowanie sufitu
Zacznij od rogu znajdujacego się najbliżej źródła 
światła. Do malowania krawędzi między sufitem
a ścianami wybierz mały pędzel, a resztę
wypełnij za pomocą wałka. Na sufit nanieś
dwie warstwy – przed nałożeniem drugiej
zaczekaj, aż pierwsza zupełnie wyschnie.
Zanim zaczniesz malować ściany,
oddziel krawędzie taśmą malarską.
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   piaskowe
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Sypialnia

To najbardziej prywatne, osobiste 

miejsce w całym domu. Tu nabierasz 

sił na następny dzień. Sposób,

w jaki urządzisz sypialnię, będzie miał 

niebagatelny wpływ na Twoje

samopoczucie!
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Barwnie
i praktycznie 

Ciekawym pomysłem na 
nadanie sypialni wyjątkowego 
charakteru jest pomalowanie 
jednej ze ścian na inny kolor 
niż pozostałe. Najlepiej

sprawdza się to na ścianie położonej
za wezgłowiem łóżka. Idealnie nada się do tego 
kolor inspirowany naturą, np. jeden z odcieni
Nobiles Pory Roku Wiosna.
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zima
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farba Ftalonal
brązowy
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szczypiorkowa6wiosna
koniczynowa4

lato
   hiacyntowe

Vademecum
malowania
Sprzątanie
Po zakończeniu malowania należy usunąć folię,
taśmy i ewentualne ślady farby. Taśmy odklej
jeszcze przed całkowitym wyschnięciem
farby – to pomoże Ci zachować linię krawędzi.
Plamy z farby usuniesz łatwo, jeśli użyjesz do tego 
wody z detergentem.
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Przedstawione kolory farb należy traktować poglądowo. Rzeczywiste wymalowania kolorystyczne dostępne są w sklepach
prowadzących sprzedaż farb marki Nobiles.

Paleta kolorów
NOBILES FTALONAL

Paleta kolorów
NOBILES HYDRO

kremowy beżowy pomarańczowy żółty
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białybiały

białyzielony
jasny
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jasny
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lazurowy niebieski
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jasny
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jasny
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Elementy z drewna i metalu
W kompletnym wnętrzu nie może zabraknąć dekoracyjnych detali. To one doskonale dopełniają
charakter przestrzeni mieszkalnej. Farby Nobiles Hydro i Nobiles Ftalonal pozwalają na zabawę
kolorami i pomagają nadać meblom czy dekoracjom wymarzony wygląd.
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NOBILES PORY ROKU  lateksowa farba do ścian
Pory Roku to kolekcja matowych farb lateksowych dostępnych w atrakcyjnych gamach kolorystycznych,
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 strukturze
umożliwiają oddychanie ścian.

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

NOBILES SUPER AKRYL
Super Akryl to nowoczesna akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Dzięki unikalnej formule doskonale kryje malowaną powierzchnię, tworząc matową powłokę.
Charakteryzuje się czystością bieli oraz zapewnia długotrwały efekt wymalowania. Unikalne opakowanie
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: 1 l; 3 l; 5 l; 10 l

NOBILES EXTRA BIAŁA 
Extra Biała to nowoczesna akrylowa 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 14 m2/l
Pojemność: 1 l; 3 l; 5 l; 10 l

NOBILES FTALONAL
Ftalonal to nowoczesna formuła tradycyjnego produktu alkidowego do ochronnego i dekoracyjnego
malowania powierzchni drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych oraz cementowo-wapiennych.
Odpowiednio dobrana konsystencja zapewnia łatwość stosowania, a dzięki zastosowaniu wysokiej
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: 0,4 l; 0,8 l + 12%; 2,5 l; 5 l; 10 l

NOBILES HYDRO
Emalia Hydro to produkt akrylowy, wodorozcieńczalny przeznaczony do malowania dekoracyjnego
powierzchni drewnianych, betonowych i cementowo-wapiennych oraz stalowych i żeliwnych, uprzednio
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: 0,4 l; 0,8 l; 10 l

Produkty z kolekcji farb do wnętrz 
2011
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