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COMMERCE Les Z’infos 
Farba wysokiej jakości do prac 

bieżących 

BARDZO ŁATWA APLIKACJA 

 Doskonale gładka 

 Bardzo dobrze kryje  

 Nie wymaga poprawek 

 Słaby zapach 

Wielofunkcyjna farba akrylowa do wszystkich typów prac 
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WYSOKA JAKOŚĆ WYKOŃCZEŃ 

   Doskonale gładka 

   Idealna biel 

   Głęboki mat BS<1 (85°) 

   Warstwa zmywalna 

Farba wysokiej jakości do prac 

bieżących 

Wielofunkcyjna farba akrylowa do wszystkich typów prac 
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ZASTOSOWANIE WIELOFUNKCYJNE 

   Zastosowanie wielofunkcyjne : ściany, sufity, tapety i inne pokrycia 

ścienne* 

   2 aspekty : mat i satyna 

   2 opakowania : 3L i 12L  

   Dostępna w 980 kolorach Z3** 

*Pod warunkiem dobrego przygotowania podłoża 

** Dostępna w bazach: Ondi Pur Mat PA/ME ; Ondi Pur Satin PA 

Wielofunkcyjna farba akrylowa do wszystkich typów prac 

Farba wysokiej jakości do prac 

bieżących 



COMMERCE Les Z’infos Innowacyjność i skuteczność 

ONDI PUR, farba doskonała 

+ 

POLEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA WE WNĘTRZU 

 

   Wychwytuje i niszczy do 80% Formaldehydu z powietrza 

   Skuteczna od momentu jej nałożenia 

   Aktywna przez długi czas 

   Nieszkodliwa metoda zastosowania:  

    nie zawiera substancji szkodliwych,  

    nie zawiera nanomateriałów,  

    



COMMERCE Les Z’infos Innowacyjność i skuteczność 

   W zgodzie ze środowiskiem 

   CoV <1g/L* 

   Certyfikat Ecolabel 

   A+ 

   Wymagana dla konstrukcji HQE 

 

* Na białym 

ONDI PUR, farba doskonała 

+ 

POLEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA WE WNĘTRZU 
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Farba która staje naprzeciw 

niewidocznym zagrożeniom  

Powietrze we 

wnętrzach jest 10 razy 

bardziej skażone niż to 

na zewnątrz  

90% czasu spędzamy 

w pomieszczeniach 

zamkniętych 
(mieszkania, biura…)  

100% pomieszczeń 

zamkniętych jest 

skażonych 



COMMERCE Les Z’infos Inteligentna farba  
ONDI PUR wychwytuje i niszczy do 80% formaldehydu z 

powietrza 

Unoszący się w pomieszczeniu formaldehyd napotyka na ściany  i sufit. W kontakcie 

z farbą powoduje stały rozkład szkodliwych substancji, a wypuszcza oczyszczone 

powietrze.  

Rezultat: odczuwalnie lepsze powietrze w pomieszczeniu. 
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Dzięki innowacyjnym pigmentom ONDIPUR wychwytuje  

i niszczy formaldehyd z powietrza, który emitują użyte 

do budowy materiały budowlane, meble i przedmioty 

codziennego użytku. Dlatego też farba ta znajduje 

zastosowanie przede wszystkim w sektorach częstego 

ruchu o wysokich wymaganiach higienicznych: gabinety 

lekarskie, restauracje, hotele, szkoły, żłobki itp. 
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