BETON DEKORACYJNY

Zarówno kolorystyka betonu jak i struktura jego powierzchni
to niewątpliwie piękno zawarte w prostocie. Daje szerokie możliwości
projektantom, czy inwestorom. Można wykorzystać go we wnętrzach
industrialnych, modernistycznych z mocnym akcentem kolorystycznym,
czy monochromatycznym.
Doskonale sprawdzi się także we wnętrzach w stylu skandynawskim,
w których wszystko kręci się wokół naturalnych materiałów.

Beton Fox Dekorator jest materiałem, który nie tylko łatwo
aplikuje się na ścianę, ale również zestawia we wnętrzu z różnymi
kolorami oraz materiałami. Wpisuje się zarówno w nowoczesny
klimat ciepłego wnętrza, jak i industrialny chłód - tam gdzie
dominuje metal, szkło i zużyte materiały z widocznym śladem
czasu. Beton to materiał dla każdego kto chce mieć modne
wnętrze, a przy tym ceni proste i szybkie zmiany.

Beton Fox Dekorator możemy zastosować zarówno na ścianie
jak i na suﬁcie. Istotną korzyścią produktu jest struktura
powierzchni, która niweluje wszelkie niedoskonałości ściany,
a przy tym nie widać na niej zabrudzeń i przetarć.

Beton Fox Dekorator będzie pasował zarówno na ścianę
w nowoczesnej kuchni z mocnymi akcentami kolorystycznymi,
jak i do wnętrza, w którym dominują naturalne materiały
tj. drewno, kamień – charakterystyczne dla popularnego
ostatnio stylu skandynawskiego.
Świetnie nie tylko wygląda z jasnym drewnem tj. jesionem,
bukiem, sosną lub orzechem. Współgra również z ciemnymi
rodzajami drewna.

Beton Fox Dekorator
NATURALNY EFEKT
Jest to tynk wapienny, dzięki czemu ostateczna warstwa uzyskuje
naturalną strukturę.
BARDZO DŁUGI CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY
Produkt oparty jest na spoiwie wapiennym. Dzięki temu rozrobiony i szczelnie zamknięty materiał ma bardzo długi czas
gotowości do pracy (minimum 3 miesiące od rozrobienia).
ZDEFINIOWANY KOLORYSTYCZNIE
Barwa produktu jest zbliżona do koloru naturalnego betonu:
architektonicznych płyt betonowych lub płyt stropowych.
Możliwe jest także modyfikowanie odcienia szarości za pomocą
barwienia tynku systemem pigmentów Fox Dekorator.
RÓŻNORODNOŚĆ EFEKTÓW
W zależności od aplikacji można uzyskać efekt:
imitacji płyty betonowej, gładkiego lub chropowatego betonu.

Wielkość
opakowania

Wydajność

(przy dwóch warstwach)

Ilość punktów PF
na opakowaniu

15

5 kg

ok. 3 m2

punktów

10 kg

ok. 6 m2

30

punktów

Kasa na Kartę
Programu Fachowiec
z 1 opakowania

3,3 zł
uczestnicy
bez dodatkowych
statusów

6,6 zł
uczestnicy
bez dodatkowych
statusów

4,5 zł

uczestnicy VIP

9 zł

uczestnicy VIP

KUP Beton Fox Dekorator
w dowolnym opakowaniu

WYTNIJ

5 frontowych etykiet
z nazwą produktu

ODBIERZ
Dużą PACĘ WENECKĄ
o wartości ok. 70 zł
Odbiór nagrody u Doradców Techniczno-Handlowych FOX - lista na końcu folderu

Wykonanie efektu płyty betonowej
KROK po KROKU

ZOBACZ!

FILMY INSTRUKTAŻOWE

na www.fox-dekorator.pl/filmy

Materiały potrzebne do wykonania dekoracji:
GRUNT SCZEPNY, BETON, LAKIER DEKORACYJNY SATYNA
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Na zagruntowaną powierzchnię nakładać
Beton za pomocą pacy weneckiej.

Gdy powierzchnia betonu wyschnie
należy przykleić taśmę, która pozwoli
imitować tzw. bonie, charakterystyczne
dla efektu płyty betonowej.
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W momencie przysychania materiału
całą powierzchnię przygładzić krawędzią
pacy do uzyskania pożądanego stopnia
wygładzenia.

Gdy powierzchnia jest jeszcze wilgotna
usunąć wcześniej przyklejone taśmy.

Za pomocą pędzla dokładnie pokryć
powierzchnię Lakierem Dekoracyjnym
Satyna.

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok12 h).
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Przed nałożeniem kolejnej warstwy
betonu podłoże należy zwilżyć wodą,
a następnie nałożyć materiał.

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok 4 h).

OPCJE WYKOŃCZENIA:
Uzyskanie efektu
gładkiego betonu
efekt ten uzyskujemy przez dokładne
wygładzenie drugiej warstwy betonu

Uzyskanie efektu
chropowatego betonu
efekt ten uzyskujemy przez naruszenie
jednolitej struktury betonu (np. wykonywanie
dziur w lekko przyschniętej warstwie),
a następnie całkowite zatarcie pacą wenecką

Warianty kolorystyczne
By uzyskać kolor należy zastosować pigmenty Fox Dekorator.

Chcesz zostać
Srebrnym Dekoratorem
Fox Dekorator?

Zapisz się na dwudniowe szkolenie.

Zakres
Zakres tematyczny
tematyczny szkolenia:
szkolenia:
•
•
•
•
•
•

Podstawy wiedzy o dekoracji wnętrz
Podstawy wiedzy o dekoracji wnętrz
Produkty i efekty Fox Dekorator
Produkty i efekty Fox Dekorator
Wykonywanie najpopularniejszych
Wykonywanie najpopularniejszych
efektów Fox Dekorator w praktyce
efektów Fox Dekorator w praktyce
• Podstawowe błędy i zagrożenia przy
• Podstawowe błędy i zagrożenia przy
wykonywaniu efektów dekoracyjnych
wykonywaniu efektów dekoracyjnych

Koszt
Koszt szkolenia
szkolenia wynosi
wynosi 100
100 zł
zł
W ramach tej kwoty każdy uczestnik otrzymuje:
W ramach tej kwoty każdy uczestnik otrzymuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyplom Srebrnego Dekoratora Fox Dekorator
Dyplom Srebrnego Dekoratora Fox Dekorator
Bon o wartości 300 zł na produkty wapienne
Bon o wartości 300 zł na produkty wapienne
FOX Dekorator np. beton/ trawertyn
FOX Dekorator np. beton/ trawertyn
Podwajanie punktów z produktów Fox Dekorator
Podwajanie punktów Fox w Programie Fachowiec
w Programie Fachowiec ATLAS przez okres
ATLAS przez okres 1 roku od zakończenia szkolenia
1 roku od zakończenia szkolenia
Obecność w bazie dekoratorów Fox Dekorator
Obecność w bazie dekoratorów Fox Dekorator
w punktach handlowych i biurach projektowych
w punktach handlowych i biurach projektowych
Nocleg i wyżywienie podczas szkolenia
Nocleg i wyżywienie podczas szkolenia
Narzędzia do pracy i strój roboczy
Narzędzia do pracy i strój roboczy

Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy trwają do 15.10.2016 r.
Zapisy i szczegółowe informacje:
Dział Szkoleń Fox Dekorator
tel.: 508 124 812, email:
Email: fox_szkolenia@atlas.com.pl

Gdańsk

Szczecin

1

Bydgoszcz

Gorzów Wlkp.
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Olsztyn

Białystok
Toruń

Poznań
Warszawa
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Zielona Góra
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Dział Handlowy
tel. +48 71 33 66 651 w.27
e-mail: fox_handlowy@atlas.com.pl

Łódź

Wrocław

SIEDZIBA FIRMY

Lublin
Kielce
Opole

Katowice
Kraków

6

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź
REGON 100253695
NIP 9471936467

Rzeszów

Numer

Region

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Email

1

Poznań, Gorzów,
Szczecin

Joanna Szczerbal

785 550 393

jszczerbal@atlas.com.pl

2

Gdańsk, Bydgoszcz,
Toruń, Olsztyn

Szymon Kubiś

695 873 777

skubis@atlas.com.pl

3

Wrocław, Opole,
Zielona Góra

Małgorzata Raszowska

785 550 387

mraszowska@atlas.com.pl

4

Łódź, Kielce

Paweł Jaworski

669 600 341

pjaworski@atlas.com.pl

5

Warszawa, Białystok,
Lublin

Łukasz Piotrowski

667 770 862

lpiotrowski@atlas.com.pl

6

Katowice, Kraków,
Rzeszów

Jacek Kotłowski

782 780 494

jkotlowski@atlas.com.pl

