Home Decoration

Gold is the new black!
Μ Ε ΤΑ Λ Λ Ι Κ Ε Σ Α Π ΟΧ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

ξύλινες κορνίζες

Με το Acualux Metalizado, το
ακρυλικό χρώμα νερού που βάφει
τα πάντα, μπορούμε να χαρίσουμε
μεταλλική όψη σε οποιοδήποτε
αντικείμενο! Διακοσμεί άψογα
επιφάνειες από ξύλο, γυαλί, πέτρα,
μέταλλο, χαρτί, σοβά, μπετό, πηλό,
καμβά, πλαστικό κ.α.

• ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΜΑΥΡΙΖΕΙ
• ΑΟΣΜΟ - ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
• ΕΥΚΟΛΟΧΡΗΣΤΟ - ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΕΛΕΙΑ
• ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Gold Dip
Χρυσή Βουτιά! Δοκιμάστε και
εσείς το χρυσό trend που κάνει
θραύση στο χώρο του DIY.
Mε τα Acualux και λίγη
χαρτοταινία μπορείτε να
προσθέσετε μεταλλικό χρώμα
στα ποδαράκια μικρών ή
μεγαλύτερων επίπλων όπως:
κομοδίνα, τραπέζια, καρέκλες
συρταριέρες, και σκαμπό.

Τεχνική Gold dip στα
πόδια του κομοδίνου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

γυάλινα βάζα

μαξιλάρια & υφάσματα

• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

πήλινες γλάστρες

Σε αυτόν τον παλιό λευκό μπουφέ,
το Gold Dip έφτασε μέχρι τα συρτάρια!

κούπες καφέ

Τοίχοι & ταπετσαρίες

Τα μεταλλικά Acualux είναι ιδανικά
για τη διακόσμηση τοίχων και
γύψινων, αλλά και των ανάγλυφων
πάνω σε έπιπλα και άλλες επιφάνειες

Accessories

Art, Religion & Xmas

Μ Ε ΤΑ Λ Λ Ι Κ Ε Σ Α Π ΟΧ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

859 ΧΡΥΣΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ

861 ΑΣΗΜΙ 860 ΧΡΥΣΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ

863 ΧΑΛΚΟΣ

862 ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ

πινελιές και γράμματα
πάνω σε τσάντες

500 ml 250 ml 100 ml
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Gold for all!

ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Acualux Metalizado για τους
καλλιτέχνες και τους αγιογράφους
αλλά και για όσους λατρεύουν τις
γιορτινές DIY δημιουργίες!

Το Acualux Metalizado λόγω της extra ανθεκτικότητάς του μπορεί
να εφαρμοστεί σε εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες
στη βροχή και στον ήλιο. Χρησιμοποιήστε το για να διακοσμήσετε:

ΚΑΓΚΕΛΑ • ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ • ΑΠΛΙΚΕΣ • ΡΟΠΤΡΑ • ΤΑΜΠΕΛΕΣ •
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ • ΠΟΜΟΛΑ • ΓΛΥΠΤΑ • ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

πάνω σε τζιν
Δίνουμε λάμψη σε αξεσουάρ και
ρούχα διακοσμώντας τσάντες,
παπούτσια ή απλά T-shirt με τα
μεταλλικά Acualux.
Η εφαρμογή τους είναι
πανεύκολη: Με ένα πινέλο
φτιάχνουμε πουά, ή χοντρές
πινελιές, γράφουμε, κάνουμε
στένσιλ και ζωγραφίζουμε πάνω
σε βαμβακερά ή τζιν υφάσματα,
ακόμη και πάνω σε δέρμα.
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www.smirniopoulos.gr

χριστουγεννιάτικα
στολίδια ΔΙΥ

ανατολίτ

ικη τέχν

ζωγραφική σε T-shirt

• ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
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καλλιτεχνικές
δημιουργίες

βάψιμο σε δερμάτινα
σανδάλια
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