Hyde Park na ścianie

Notes, którego
nigdy nie zgubisz...

„TABLICÓWKA”
W PEŁNEJ GAMIE
INTENSYWNYCH KOLORÓW!
®

Z farbą tablicową ben Chalkboard Paint 308 stworzysz
przestrzeń do twórczych działań, nauki, spotkań, zabawy oraz
Uzyskasz rewelacyjny efekt i zdrową przestrzeń, ponieważ
nasza tablicówka posiada ekologiczną, antyalergiczną
recepturę „Zero LZO”*.

Farbą pomalujesz ściany, blat stolika, fronty mebli, drzwi, a nawet
przedmioty z plastiku, metalu i szkła.
*„Zero LZO” - pomimo stosowania najnowszych technologii w procesie produkcji, niemożliwe jest wytworzenie farby całkowicie pozbawionej
lotnych związków organicznych, to znaczy z absolu-tnym „Zero LZO”. Produkty zawierają śladowe ilości LZO, jednak tak znikoma obecność
minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz otocznie człowieka. Amerykańskie prawo i standardy branżowe, w tym EPA
Method 24, zezwalają na określanie terminem „Zero LZO” produktów, zawierających poniżej 1 g LZO na 1 l farby. Zgodnie z wytycznymi Federal
®
Trade Commission w procesie produkcji farb nie są wprowadzane dodatkowe ilości LZO. Innowacyjny system barwienia GENNEX Platform marki
Benjamin Moore bazuje na kolorantach „Zero LZO”, dzięki czemu farby są klasyfikowane jako „Zero LZO” niezależnie od wybranego odcienia.

Przypinaj i odpinaj,
rysuj, licz i zapisuj.

„MAGIC BOARD SYSTEM”
TABLICA
MAGNETYCZNO-KREDOWA
Połączenie tapety magnetycznej Magnetic Wallpaper
®
z farbą tablicową ben Chalkboard Paint 308!
W przeciwieństwie do farb magnetycznych „Magic Board
System”* jest zupełnie gładki i zapewnia nieziemskie
przyciąganie dzięki specjalnej warstwie metalicznej.

● Niezawodna przyczepność magnesów.
● Zastosowanie na ściany o dowolnym kształcie, profilu i rozmiarze.
● Tapeta* w rolkach o szerokości 0,95 m i długości: 2,6 m; 5,2 m lub
10,4 m (możliwość łączenia pasów tapety na ścianie).
*tapeta mocowana do podłoża za pomocą specjalnego, wygodnego w użyciu kleju z „różowym wskaźnikiem”

Tworząc kreatywny świat
pamiętaj o detalach.

Zastosowanie innowacyjnego polimeru
na krawędziach taśmy
stworzyło mikrobarierę uniemożliwiającą
podciekanie farby.

Łącząc ciemne odcienie z jasnymi ścianami otrzymasz
wymalowanie o idealnych, ostrych liniach stosując

jedynie taśmę malarską FrogTape®.

Jedyna taśma malarska
z technologią

Typowa
taśma malarska

PaintBlock® Technology
Nie przepuszcza farby i nie podcieka.
Zapewnia idealną linię!
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