
Diamentowa kolekcja - szwajcarska jakość.

MARKA 
supreme
Nowa linia farb do wnętrz Farby KABE Polska, to kolekcja pięciu 
najbardziej docenianych produktów, spośród oferty farb wewnętrznych, 
które zyskały nowy brand SUPREME.  Farby linii SUPREME to produkty 
 o wysokich właściwościach i parametrach użytkowych, które zostały 
docenione  przez klientów i zyskały status Diamentowej Kolekcji  
Farby KABE. Opakowania linii SUPREME to nowoczesny i nietuzinkowy 
design, w pełni oddaje przyjętą i ugruntowaną filozofię biznesową 
Farby KABE Polska.  Projekt w swej szlachetnej prostocie i elegancji 
odzwierciedla synonim szwajcarskiego, wysokiego poziomu jakości 
produktu, idealnie połączonego z parametrami użytkowymi i korzyściami, 
jakie niesie za sobą stosowanie tych produktów.



PROFILATEX
FARBA CERAMICZNA
 

Wysokiej jakości farba ceramiczna do malowania wnętrz. Tworzy szlachetną 
satynowo – matową powłokę. Super trwała, odporna na wszelkie 
uporczywe plamy i zabrudzenia. Odporna na zmywanie i szorowanie.  
Farba z grupy wysoko ekologicznych produktów oznaczona znakiem  
ECO GOLD „0” LZO. Pozbawiona lotnych związków organicznych. Spełnia 
wymagania w zakresie certyfikacji budynków według LEED/BREEAM.  
Ze względu na wysoką ekologiczność oraz trwałość powłoki, przeznaczona 
do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, a szczególnie  narażonych 
na zabrudzenia (pokoje dzieci, salony, korytarze) oraz w szpitalach, salach 
zabiegowych i operacyjnych, gabinetach lekarskich.

ZALETY PRODUKTU:

• Farba ceramiczna do wnętrz
• Super ECO (bez LZO)
• Super trwała
• Odporna na plamy i zabrudzenia
• Szlachetny satynowy mat.
• Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg LEED/BREEAM*
* LEED oraz BREEAM - certyfikaty zrównoważonego budownictwa mające na celu ograniczenie negatywnego 
wpływu budynku na środowisko

PLAMOODPORNA

eco
Gold

ZERO LZO*
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PROLATEX
FARBA LATEKSOWA
 

Najwyższej jakości, ekologiczna farba lateksowa. Posiada oznaczenie ECO 
GOLD „0” LZO. Pozbawiona lotnych związków organicznych. Wolna od 
formaldehydów co czyni z niej produkt w najwyższym stopniu przyjazny dla 
ludzi i środowiska. Spełnia restrykcyjne wymagania w zakresie certyfikacji 
budynków według LEED/BREEAM. Może być stosowana do wykonywania 
ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków zarówno 
w pomieszczeniach „suchych” jak i „mokrych”. Przeznaczona do stosowania  
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby  
zdrowia oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez 
bezpośredniego kontaktu z żywnością).

ZALETY PRODUKTU:

• Farba lateksowa do wnętrz
• Ekologiczna (bez LZO)
• Wolna od formaldehydów
• Matowy lub półmatowy wygląd powłoki
• Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg LEED/BREEAM
* LEED oraz BREEAM - certyfikaty zrównoważonego budownictwa mające na celu ograniczenie negatywnego 
wpływu budynku na środowisko
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PERFEKTA
FARBA AKRYLOWA 
 

Akrylowa farba do wnętrz, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich 
o matowej powłoce. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej. Zapewnia 
doskonałą jakość wymalowań w atrakcyjnej cenie. Może być stosowana do ścian 
i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój 
oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne).

ZALETY PRODUKTU:

• Farba akrylowa do wnętrz
• Doskonała jakość w atrakcyjnej cenie
• Matowy wygląd powłoki
• Bogata paleta barw
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Maluj bez gruntowania.
AQUATEX
FARBA O MINERALNYM CHARAKTERZE
 
Farba antyrefleksyjna o mineralnym charakterze. Dzięki głęboko matowej 
powłoce niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierównego 
podłoża. Ekologiczna, posiada oznaczenie ECO GOLD. Nie zmienia 
właściwości retencyjnych podłoża co oznacza, że ściany w sposób naturalny 
przyjmują i oddają wilgoć, dzięki czemu w pomieszczeniach „mokrych” 
(takich jak: kuchnie, łazienki) oraz w salonach czy innych pomieszczeniach 
mieszkalnych w sposób naturalny regulowana jest wilgotność powietrza. 
NIE WYMAGA GRUNTOWANIA, dzięki czemu malowanie odbywa się 
jedynie w dwóch cyklach roboczych.

ZALETY PRODUKTU:

• Farba do wnętrz o mineralnym charakterze
• Antyrefleksyjna
• Nie wymaga gruntowania
• Szlachetny, głęboko matowy wygląd powłoki
• Wysoka paroprzepuszczalność
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ANTY
REFLEKSIDEALNY

SUFIT NIE CHLAPIE

Biel bez kompromisu.

TOP WHITE 
FARBA AKRYLOWA - SUPER BIAŁA
 

Antyrefleksyjna,  super biała  farba przeznaczona w szczególności do 
malowania sufitów z efektem śnieżno białej powłoki. Głęboko matowy 
efekt sprawia, że wymalowane sufity, zyskują idealne wykończenie, 
minimalizując efekt refleksów świetlnych. Może być również stosowana 
do malowania ścian pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej, szkołach, przedszkolach, szpitalach, zakładach produkcyjnych.  
Posiada wysoką odporność na żółknięcie.

ZALETY PRODUKTU:

• Farba akrylowa do sufitów
• Antyrefleksyjna
• Malowanie bez smużenia
• Głęboko matowa powłoka
• Super biała

www.supreme.pl 



Siedziba firmy:
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88
40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60
fax. +48 32 204 64 66
www.supreme.pl 
www.farbykabe.pl

Wzornik kolorów  FARBwerk  Farby KABE 

Narzędzie dla profesjonalistów służące do komponowania harmonijnych 
i perfekcyjnie dobranych zestawień kolorystycznych na produktach 
Farby KABE. Zawiera wybór 390 wyselekcjonowanych kolorów. 
Jest rezultatem wieloletniego doświadczenia w pracy z produktami 
wysokiej jakości oraz ścisłej współpracy z kolorystami, architektami  
i projektantami. Cztery palety kolorystyczne wzornika FARBwerk 
zainspirowane naturą, zawierają praktyczne usystematyzowanie kolorów, 
idealnie skomponowanych do dekorowania elewacji oraz powierzchni 
mieszkalnych i przemysłowych. Każda z czterech palet kolorystycznych, 
pozwala na bezpieczne dobranie dowolnego zestawu kolorów, z których 
wszystkie pasują do siebie idealnie. To właśnie odróżnia wzornik 
FARBwerk Farby KABE od innych dostępnych  na rynku. 


