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FARBY KABE

Firma Farby KABE Polska działa na polskim rynku od 1995 roku. W tym 
okresie firma zbudowała i ugruntowała swoją pozycję wiodącego dostawcy 
wysokiej jakości produktów na elewacje i do wnętrz, takich jak: masy tyn-
karskie, farby, systemy ociepleń, systemy do napraw i renowacji oraz farby 
proszkowe. Szwajcarskie korzenie oraz możliwość pełnego wykorzystania 
doświadczeń i osiągnięć działu badawczo – rozwojowego rodzimej firmy 
Karl Bubenhofer AG z Gossau, pozwalają na stałe wzbogacanie oferty Farby 
KABE o nowoczesne produkty nowej generacji. 

Produkty marki Farby KABE Polska wytwarzane są zgodnie ze standardami 
zawartymi w międzynarodowych normach Zarządzania Jakością – ISO 9001 
oraz Zarządzania Środowiskiem – ISO 14001. Produkowane wyroby oraz 
systemy ociepleń posiadają wszystkie niezbędne Aprobaty i Certyfikaty. 

Asortyment produktów firmy Farby KABE obejmuje wysokiej jakości farby 
przeznaczone do malowania elewacji i wnętrz budynków. Ich użycie pozwa-
la podkreślić indywidualny charakter każdego pomieszczenia i elewacji. 
Zastosowanie farb marki Farby KABE Polska, daje możliwość wykonania 
estetycznej i trwałej powłoki malarskiej w szerokiej gamie kolorów wg 
wzornika K, FARBwerk, NCS lub dostarczonego wzoru. 

Firma Farby KABE Polska oferuje również szeroką gamę mas tynkarskich 
przeznaczonych do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na elewacjach, w systemach ociepleń i we wnętrzach budynków. W ofercie 
firmy znajdują się m. in. Tynki sylikonowe o wyjątkowej odporności na za-
brudzenia i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, tynki 
krzemianowe i polikrzemianowe o doskonałej przepuszczalności pary 
wodnej i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej oraz tynki akrylowe o wyso-
kich walorach dekoracyjnych i dużej odporności na opady atmosferyczne. 

Asortyment Farby KABE obejmuje również tynki mozaikowe o bardzo de-
koracyjnej, wielobarwnej fakturze i wysokiej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. 

W ofercie firmy Farby KABE Polska znajduje się kilkanaście różnych 
systemów ociepleń elewacji budynków KABE THERM, opartych zarówno 
na styropianie jak i na wełnie mineralnej. Różnorodność oferowanych 
systemów ociepleń pozwala na dobór właściwych parametrów do re-
alizowanej inwestycji i oczekiwanych efektów izolacyjnych. Stosowanie 
systemowego ocieplenia elewacji budynku ETICS jest gwarancją długolet-
niej jakości i trwałości. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
KABE THERM, szwajcarskiej firmy Farby KABE Polska jako wyróżniające się 
na rynku są objęte ujednoliconą, 5-letnią gwarancyjną na system i kolor 
prezentowany we wzorniku Farby KABE Polska.

MARKA supreme
Nowa linia farb do wnętrz Farby KABE Polska, to kolekcja pięciu najbar-
dziej 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 przy-
jętą 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.
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