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Οικολογικό χρώμα κιμωλίας ultra ματ, σε έτοιμες αποχρώσεις.
Ιδανικό για διακόσμηση σε έπιπλα και άλλα αντικείμενα. 

200 Merengue Blanco 202 Bachata Blanca 204 Boogie Beige 

206 Swing Beige 234 Azonto Amarillo 214 Milonga Lila

210 Foxtrot Rosa 208 Bolero Rosa 

216 Charleston Lila

236 Belly Nude 

218 Vals Azul 220 Tango Azul

221 Cumbia Verde 223 Lambada Verde 222 Samba Verde

224 Hustle Gris 226 Rock n Roll Gris 213 Hip Hop Rojo  

212 Mambo Salmon 
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Spray!

ΠΡΟΪΟΝΤA ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ “ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ”

I love

DIY
ΑΘΗΝΑ:        Τζωρτζ 9 & Σολωμού 40, Τ.Κ. 106 82                 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ:     Αριστείδου 29-31, Τ.Κ. 185 31                          
ΚΑΛΛΙΘΕΑ:  Θησέως 59-61 & Ευαγγελιστρίας, Τ.Κ. 176 71

ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ
CHALK PAINT MAKER & WAXER

(500 ml) 

Το Chalk Paint Maker αναμειγνύεται
με οποιοδήποτε ματ χρώμα νερού

μετατρέποντάς το σε χρώμα κιμωλίας!
Μετά την εφαρμογή του σφραγίζουμε
το χρώμα με το ειδικό βερνίκι-κεριού

Chalk Paint Waxer (σε Satin ή Dead Flat
φινίρισμα).  Ιδανική σειρά για 

αναπαλαίωση επίπλων.

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ
(500 ml, 1 L) 

Πορτοκαλί και κίτρινο έντονο
χρώμα που φωσφορίζει. Ιδανικό
για DIY κατασκευές σε έπιπλα και
τοίχους, ιδιαίτερα σε μοντέρνους

χώρους.

Κόλλα με βάση το νερό, 
ειδική για την τεχνική του

decoupage. Μόλις στεγνώσει 
γίνεται διάφανη και μπορεί να 

τριφτεί ή να βαφτεί.

Ακρυλικό γαλάκτωμα
τεχνοτροπίας νερού για τη

δημιουργία διακοσμητικών εφέ. 
Βραδυστέγνωτο, επιτρέπει αρκετό

χρόνο εργασίας και δουλεύεται
με όλα τα εργαλεία τεχνοτροπίας.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
SCUMBLE GLAZE

(1 L) 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΕΡΛΑΣ
PEARL EFFECT 

(1 L) 

Hμιδιάφανο ακρυλικό γαλάκτωμα
νερού. Δημιουργεί εφέ ιριδίζουσας

όψης σε gold, silver και pearl αποχρώ-
σεις.  Εύκολο στην εφαρμογή του με

όλα τα εργαλεία τεχνοτροπιών. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ GLITTER
(500  ml) 

Glitter σε γαλάκτωμα που μόλις
στεγνώσει γίνεται διάφανο, 

αφήνοντας το εφέ να λαμπο-
κοπά. Εφαρμόζεται απευθείας

πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Σε χρυσό, ασημί, ροζ & rainbow

ΚΟΛΛΑ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ
(125 ml, 250 ml, 500 ml) 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
DECORATORS VARNISH

(500ml, 1 L, 4 L) 

Βερνίκι νερού πολλαπλών εφαρμογών
 που προστατεύει όλα τα διακοσμητικά

εφέ σε ξύλο, μέταλλο, ύφασμα και
άλλες επιφάνειες. Διατίθεται

σε γυαλιστερό, σατινέ και
dead �at φινίρισμα

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ
(400 ml σπρέι , 1 L) 

Βερνίκι για τη δημιουργία
παλαιωμένου εφέ. Τονίζει
τα σκαλίσματα σε ξύλινες

και μεταλλικές επιφάνειες. 
Εύκολη εφαρμογή.

ΚΕΡΙ ΠΑΣΤΑ ΑΧΡΩΜΟ & ΚΑΦΕ
(100 ml) 

Ευκολόχρηστο, μαλακό
κερί-πάστα  από μείγμα κεριού

μέλισσας και καρναούβης. 
Για προστασία (άχρωμο), 

διακόσμηση ή επιδιόρθωση
(σκούρο καφέ).

UNILAK  ΜΑΤ 
(375 ml, 750 ml) 

Το χρώμα νερού που βάφει τα πάντα:
ξύλο, μέταλλο, ύφασμα, με λείο ματ
φινίρισμα. Ιδανικό για αναπαλαίωση
επίπλων χωρίς αστάρι και βερνίκι!

Σε χιλιάδες αποχρώσεις.

METALLIC SHIMMER 
(500 ml) 

Βάση που αναμειγνύεται με
ακρυλικά  χρωστικά δίνοντας

άπειρες μεταλλικές αποχρώσεις. 
Χρησιμοποιείται και απευθείας 

για εμφάνιση φίλντισι. 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ

(500 ml) 

Eιδικό χρώμα που μετατρέπει
επιφάνειες σε μαγνητικές, όπου

πάνω τους μπορούν να στερεωθούν 
μαγνήτες και παράλληλα μπορούν 

να γραφτούν με κιμωλία. 

ΑCUALUX ΣΑΤΙΝΕ & ΜΑΤ
(100 ml)

Ακρυλικά χρώματα για χειροτεχνίες
και ζωγραφική  πάνω σε οποιαδήποτε
επιφάνεια: ξύλο, γυαλί, ύφασμα, μέταλλο
και τοίχο. Εξαιρετική κάλυψη. Βρείτε τα
σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων.

ACUALUX METALIZADO 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
(100 ml, 250 ml, 500 ml) 

Ακρυλικό χρώμα νερού
με 5 μεταλλικές αποχρώσεις
που δεν αλλοιώνονται ακόμα
και σε εξωτερικές κατασκευές.
Για εφαρμογή σε κάθε είδους
επιφάνεια και υλικό.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
FLOOR VARNISH

(1 L) 

Βερνίκι νερού που προσφέρει
στις επιφάνειες αδιαβροχοποίηση,
 εξαιρετική αντοχή και προστασία

από την καθημερινή χρήση. 
Σε σατινέ και ματ φινίρισμα. 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ: Ρωτήστε μας για το Spray Πλαστικοποίησης

ART & DIY

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

1) Eιδικά σχεδιασμένο εργαλείο
για τη δημιουργία εφέ “νερών” ξύλου
και ρόζων και 2) χτένι για δημιουργία
εφέ απομίμησης ξύλινης επιφάνειας. 

COLOR BLOCKING: Χρησιμοποιήστε
τις ειδικές χαρτοταινίες  FrogTape®

* H οικογένεια των Acualux περιλαμβάνει επίσης 
βερνίκι ματ & σατινέ, γαλάκτωμα κρακελέ και
βερνίκι foto transfer για μεταφορά εικόνων
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DIY

To Chalk Paint COLOR της POLYVINE δίνει στα έπιπλά μας
εκλεπτυσμένη vintage εμφάνιση σε όποια απόχρωση
θέλουμε! Για προστασία και βελούδινη υφή μετά το χρώμα
κιμωλίας περνάμε την επιφάνεια με το Chalk Paint Waxer,
το οποίο διατίθεται σε 2 φινιρίσματα: Satin και Dead Flat. 

Για μεταλλικό χρώμα που αντέχει στο χρόνο χρησιμοποιούμε
το Acualux Metalizado της ΤΙΤΑΝ βάφοντας έπιπλα,
μεταλλικές και γυάλινες επιφάνειες. Και για εξωτερική χρήση. 

Το Γαλάκτωμα Πέρλας Create Pearl Effects τής POLYVINE
διακοσμεί βαμμένους τοίχους και έπιπλα, χαρίζοντας στις
επιφάνειες εφέ ιριδίζουσας όψης. Σε χρυσό, ασημί & pearl.

Προσθέτουμε σε Chalk και σε άλλα υδατοδιάλυτα χρώματα
το πρόσθετο Glitter Paint Maker της POLYVINE και δίνουμε
λάμψη στις DIY κατασκευές μας!

Με το Σπρέι Μεταλλικό Χρώμα Χρωμίου/Χρυσού της TITAN
δίνουμε μεταλλική λάμψη με εφέ καθρέφτη σε γυάλινα αντικείμενα,
ξύλινα και μεταλλικά έπιπλα. 

Με το σύστημα Craquelure (Base & Top) της 
POLYVINE δίνουμε σε έπιπλα, πίνακες βάζα και
άλλα αντικείμενα το εφέ της ραγισμένης πορσελάνης. 

Διακοσμούμε με Chalk Paint Spray της TITAN οποιαδήποτε
“δύσκολη” επιφάνεια όπως καλάθια, ψάθινα καπέλα, φωτιστικά,
γυάλινα βάζα, ξύλινες ανάγλυφες επιφάνειες κ.α.

Τώρα γράφουμε με κιμωλία πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια
με το Acualux Ματ της ΤΙΤΑΝ. Αφήνουμε τα μηνύματά μας πάνω
σε δίσκους σερβιρίσματος, κούπες ακόμη και στο ψυγείο! 

To βερνίκι Wax Finish της POLYVINE χαρίζει στο ξύλο βελούδινη
υφή κεριού σε σατινέ ή ματ φινίρισμα. Για shabby chic διακόσμηση
χρησιμοποιούμε τις 7 αποχρώσεις του που χρωματίζουν απαλά. 

Δημιουργούμε κρακελέ εφέ σε έπιπλα, κάδρα, ξύλινες
κατασκευές, ακόμη και σε τοίχους με το γαλάκτωμα
Crackle Glaze της POLYVINE το οποίο εφαρμόζεται με
οποιοδήποτε συνδυασμό αποχρώσεων.

Μπορούμε να μεταφέρουμε σχέδια ή φωτογραφίες πάνω σε
διάφορες επιφάνειες (ξύλο, γυαλί, πέτρα κ.α) χρησιμοποιώντας
το Acualux Foto Transfer της ΤΙΤΑΝ.

Με το Glass Frosting Varnish της POLYVINE δημιουργούμε εφέ 
αμμοβολής πάνω σε γυαλί, δίνοντας άλλη υφή και χρώμα σε  
ποτήρια, βάζα και καθρέπτες! 


