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2013



Mamy dla Ciebie coś nowego!
Teraz możesz mieć Kartę Kolorów Dulux zawsze 
przy sobie i czerpać z niej jeszcze więcej inspiracji! 
Wystarczy, że pobierzesz aplikację mobilną Dulux Karta 
Kolorów 2013 na swój smartfon lub tablet z systemem 
iOS lub Android. 

Pobierz aplikację Dulux Karta Kolorów 2013

Zeskanuj kod obok lub wejdź na:
www.dulux.pl/KartaKolorow

Czas na zmianę!

Poczuj odmieniającą siłę kolorów Dulux, która wypełni Twoje wnętrze energią  
i radością życia. Zobacz, jak kolor może odmienić również Twoje życie!



Inspiracje

Produkty

Więcej
Narzędzia 
doboru 
kolorów

Dulux  
w trosce o środowisko50 64

Kolory Świata 52 54 56 58Creations

Białe emulsje Produkty  
z mieszalnika

Kitchen& 
BathroomFamily Zone

Światło  
i Przestrzeń 60 61 62

Kremowe  
biele

Czerwienie

Beże i brązy

Fiolety  
i róże

Złote  
i żółte

Błękity  
i szarości

Oranże

Zielenie

2

26 32 38 44

208 14
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Dyskretne barwy kremowych bieli rozjaśnią i uszlachetnią wnętrze domu.  
Ich naturalna elegancja zapewni Ci odpoczynek i relaks w stylowym otoczeniu.

Kremowe 
biele

Biel to czystość, przestrzeń 
i ukojenie.

Jej obecność we wnętrzu rozjaśni 
umysł i uspokoi myśli po trudach 
dnia codziennego.
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Kremowe biele Lekkość bytu

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
słońce Hellady ziarno sezamu

Wreszcie czuję, że 
oddycham pełną piersią! 
Wśród ciepłych bieli 
nabrałam sił i oczyściłam 
umysł. Jasna przestrzeń 
otwiera przede mną 
wciąż nowe horyzonty. 
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Dulux Kolory Świata Dulux Family Zone
garść muszelek ciepło ziemi

Kremowe biele Dobre wspomnienia

Pamiętam spokój 
i stonowane barwy 
w rodzinnym domu. 
Te kolory towarzyszą 
mi do dziś pomagając 
w skupieniu 
i porządkując myśli.
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Kremowe biele Dzień i noc

Dulux Kolory Świata Dulux Creations Deep Tones
białe żagle grafitowa noc

Lubię wnętrza z mocnym 
charakterem. Uwielbiam 
minimalizm, silny kontrast 
i ponadczasową 
elegancję bieli i szarości. 
Są jak dzień i noc. 
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Dulux Kitchen&Bathroom Satin Dulux Kitchen&Bathroom Satin
biały czar Prowansji

Kremowe biele Na dobry początek

Poranek zaczynam 
od śniadania w kuchni  
moich marzeń. Odkąd 
biel połączyłam z subtel
nym różem, to wnętrze 
nastraja mnie pozytywnie 
każdego dnia. 
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>10000 kolorów

Teraz możesz  
mieć taki kolor,  
jakiego pragniesz.

Kreta

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

Nie możesz znaleźć 
wymarzonego 

koloru?

Nowy system farb 
z mieszalnika pozwoli  

Ci uzyskać odcień, 
którego szukasz.

białe żagle

garść muszelek

antyczny marmur

ziarno sezamu

rajska plaża

grecka chałwa

białe wino

słońce Hellady

światełka Heraklionu

światło dnia antyczny marmur biały (matt oraz satin)

absolutna biel

biały

pastelowa orchidea

muśnięcie słońca grecka chałwa słoneczny jęczmień

Latex Matt Acryl Matt Classic White
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Beże i brązy kreują wnętrza pełne bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. 
Tradycyjne, dyskretne odcienie pomogą stworzyć przytulny dom.

Beże 
i brązy

Brązy i beże symbolizują dobrobyt, 
spokój oraz przywiązanie do 
tradycji. 

Podkreślą Twoją troskę o ciepło 
domowego ogniska.
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Beże i brązy Chwila zapomnienia

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
masala chai pustynny szlak

W salonie otulonym 
delikatnością beży, 
mogę odnaleźć chwilę 
dla siebie. Drobne 
przyjemności rozbudzają 
apetyt na życie i nadają 
mu smak.
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Beże i brązy Przytulne poddasze

Miałam dobry pomysł! 
Powrót do czasów 
beztroskiego dzieciństwa 
i sypialni na poddaszu, 
z drewnianą podłogą 
i ciepłym blaskiem 
bursztynowych ścian. 

Dulux Family Zone Dulux Światło i Przestrzeń
naturalny len bursztynowy blask
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Beże i brązy Gościnne progi

Dulux Family Zone Dulux Kolory Świata
delikatne écru srebrzysty lód

Zawsze marzyłam 
o domu z dala od 
miejskiego zgiełku. 
Połączenie łagodnych, 
neutralnych kolorów 
sprawiło, że każdy gość 
czuje się tu jak u siebie.
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Dulux Kitchen&Bathroom Satin Dulux Kitchen&Bathroom Satin
egipska bawełna malinowa granada

Beże i brązy Radość o poranku

Smak kawy i gorąca 
kąpiel, to naj przy jem
niej sze chwile poranka. 
Równie przyjemne, jak 
pomysł na połączenie 
relaksującego beżu 
z romantyczną czerwienią.
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>10000 kolorów

Teraz możesz  
mieć taki kolor,  
jakiego pragniesz.

beżowy pled

pustynny szlak

stepy Bengalu

szczypta cynamonu

masala chai

aromatyczny kardamon

drzewo sandałowe

indyjski palisander

laska wanilii

Kalkuta

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

delikatne écru stepy Bengalu egipska bawełna

naturalny len gorzka czekolada krem kakaowy

ciepło ziemi

orzech włoski

brąz czekoladowy

palona kawa

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

mielone orzechyodyseja kosmiczna

mrożona czekoladagwiezdny pył

kosmiczna noc

Za mało odcieni?
To już nie problem!
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Z gamy złotych i żółtych barw bije źródło optymizmu. Otulone nimi wnętrza 
niezawodnie wypełni beztroski, radosny klimat.

Złote  
i żółte

Radość życia, swoboda 
i nieustanna chęć działania – oto 
cechy pogodnej palety żółcieni. 

Kolory Słońca „naładują” Cię 
radosną energią i życzliwie nastroją 
do otoczenia. 
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Złote i żółte W przyjacielskim gronie

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
złoto Cejlonu ciepły piasek

Promienne wnętrze 
mojej jadalni stworzyło 
niepowtarzalną, 
przyjacielską atmosferę. 
Dlatego często ktoś 
wpada z wizytą, a dom 
zwykle tętni życiem.
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Dulux Kitchen&Bathroom Satin Dulux Kitchen&Bathroom Satin
słodka kukurydza tropikalna cytryna

Złote i żółte Energetyczna kąpiel

Kąpiel w słonecznym 
i ciepłym otoczeniu jest 
jak relaks na egzotycznej 
plaży. Żółte barwy 
napełniają mnie energią 
i pobudzają do życia.
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Złote i żółte W stronę słońca

Dulux Creations Deep Tones Dulux Kolory Świata
słoneczny żar zimowa cisza

Zwykle stawiam na 
spokój i raczej neutralne 
barwy. Jednak odrobina 
gorącej żółci okazała 
się tym, czego mi było 
trzeba. Ten kolor jest jak 
studnia pomysłów.
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Dulux Kolory Świata Dulux Creations Deep Tones
egzotyczne curry atramentowe niebo

Złote i żółte Inspirujące podróże

Lubię podróże. Przywożę 
z nich najciekawsze 
pomysły, jakie uda 
mi się podpatrzeć. 
Pozwalają mi zachować 
wspomnienia i tchnąć 
nowe życie w mój dom.
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>10000  
kolorów

dojrzewający banan

tropikalne słońce

cytrynowy sad

słoneczne sari

złota świątynia

ciepły piasek

złoto Cejlonu

egzotyczne curry

korzeń kurkumy

Cejlon

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

tropikalne słońce tropikalna cytrynaaromat wanilii

złota świątynia słodka kukurydzabukiet pierwiosnków

energia słońca

słoneczny bursztyn

świetlisty poranek 

letnie promienie

pustynny wiatr

promienny dzień

słoneczny żar

słoneczny pocałunek

miodowy

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

złota mgławica

Szukasz jeszcze 
innego odcienia?
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Niezwykła siła oranży tkwi w ich witalności i kształtowaniu równowagi duchowej. 
Wnętrza w tym kolorze pomogą Ci osiągnąć harmonię i dodadzą energii.

Oranże

Odcienie pomarańczu symbolizują 
wygodę, radość i optymizm. 

Najbardziej ze wszystkich kolorów 
pobudzają apetyt.
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Oranże Domowe ognisko

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
buddyjskie kadzidło imbirowa herbata

Oczyszczająca moc 
ognia zamknięta 
w odcieniach oranżu 
pomaga mi pozbyć się 
negatywnych emocji 
i dzielić radość z bliskimi.
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Dulux Kolory Świata Dulux Family Zone
serce Tybetu słodki miód

Oranże Wsłuchaj się w swoje myśli

Podążam własną 
drogą i ufam intuicji. 
Odpoczynek we wnętrzu 
nasyconym pozytywną 
energią oranżu dodał mi 
pewności siebie.
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Oranże Praca z pasją

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
szafranowe szaty aromatyczny kardamon

Bezczynność nie jest 
dla mnie. Każdego 
dnia, z nową ochotą 
przystępuję do pracy. 
Pomarańcz wspiera 
mnie swoją twórczą 
energią.
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Dulux Kitchen&Bathroom Satin Dulux Kitchen&Bathroom Satin
piaskowa mandala chłodny cień

Oranże Smacznie, zdrowo i pomarańczowo

Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, zwłaszcza 
w  kuchni pełnej 
pozytywnych akcentów, 
w której z radością 
podejmuję gości.
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>10000 kolorów

Teraz możesz  
mieć taki kolor,  
jakiego pragniesz.

promienny świt

złoty posąg

imbirowa herbata 

miedziany amulet

piaskowa mandala

suszone morele

buddyjskie kadzidło

szafranowe szaty

serce Tybetu

Tybet

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

soczysta brzoskwinia poranne słońcesłodki miód

suszone morele piaskowa mandalaciepły płomyk

bursztynowy blask

soczysta brzoskwinia

tropikalna pomarańcza

NOWOŚĆ!

słoneczny wiatr

Szukasz 
wyjątkowego koloru?

Na pewno znajdziesz 
go wśród kolorów 
Dulux dostępnych 

z mieszalnika.
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Pełna temperamentu czerwień budzi silne emocje. Zdecydowana, żywotna barwa 
przyspieszy tempo życia, zauroczy zmysłowością i ogrzeje wnętrze domu.

Czerwienie

Czerwień jest kolorem życia, 
miłości i motywacji. 

Nie pozostaje niezauważona – 
przyciąga wzrok, podnosi ciśnienie 
krwi, pobudza aktywność.
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Czerwienie Ciągle w ruchu

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
ogniste flamenco pikantne gazpacho

Senne dni? To nie dla 
mnie! Pobudzająca 
moc czerwieni, którą 
wybrałam do salonu, 
stymuluje mnie do 
działania.
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Czerwienie Na pierwszym planie

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
wino z Cordoby beżowy pled

Lubię się wyróżniać,  
być o krok do przodu. 
Mój pokój także ma 
własny, niepowtarzalny 
styl. Wyrazista czerwień 
podkreśliła jego charakter.



29

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
malinowa Granada grafitowy zmierzch

Czerwienie Nostalgiczna natura

Stonowany odcień 
szarości stanowi idealne 
tło dla moich rodzinnych 
pamiątek, a odrobina 
czerwieni wprowadziła 
nutkę romantyzmu.
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Dulux Kitchen&Bathroom Matt Dulux Kolory Świata
ogniste flamenco białe wino

Czerwienie Radosne spotkania

Śródziemnomorska 
kuchnia, wytrawne 
wino i energetyzująca 
czerwień w mojej kuchni 

– oto sprawdzony przepis 
na udany wieczór 
w gronie przyjaciół.
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>10000 kolorów

Teraz możesz  
mieć taki kolor,  
jakiego pragniesz.

lody malaga

apetyczne tapas

arbuzowa fiesta

pikantne gazpacho

mury Alhambry

ogniste flamenco

szkarłatna róża

malinowa Granada

wino z Cordoby

Andaluzja

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

rozpalone niebo apetyczne tapas arbuzowa fiesta

ogniste flamenco malinowa Granada

perłowy świt

karmazynowe wino

głęboki burgund karminowa czerwień

magnetyczna wiśnia

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

marsjański świt

Nie musisz się 
ograniczać!

Więcej czerwieni 
znajdziesz wśród 

kolorów Dulux 
z mieszalnika.
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Fiolety i róże tworzą we wnętrzach nastrój pełen magii, romantyzmu i wyciszenia. 
Łagodzą napięcia i lęki, pobudzają wyobraźnię, a także intuicję.

Fiolety
i róże

Tajemniczy fiolet jest źródłem 
artystycznej inspiracji, sprowadza 
natchnienie. 

Kobiecy róż łagodzi emocje 
i nastraja romantycznie.
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Fiolety i róże Dziewczęce marzenia

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
różane perfumy ogrody magnolii

Jestem niepoprawną 
romantyczką. Wśród 
pudrowych odcieni mojej 
garderoby, przenoszę się 
w świat marzeń i miłych 
wspomnień.
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Dulux Kolory Świata Dulux Creations Moonlight
wrzosowy świt kosmiczna noc

Fiolety i róże Droga do wnętrza

Lubię czytać, medytować 
i zagłębiać się w siebie. 
Odpowiednią atmosferę 
stworzył delikatny fiolet 
w połączeniu z tajemni
czym, odcieniem meta
licznej szarości.
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Fiolety i róże Artystyczna dusza

Dulux Creations Deep Tones Dulux Kolory Świata
atłasowy fiolet korzeń kurkumy

Nie zadowalam się 
znanymi rozwiązaniami. 
Wciąż poszukuję 
nowych źródeł piękna, 
i dzięki kolorom tworzę 
je we własnym domu. 
Dla nas.
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Dulux Kitchen&Bathroom Satin Dulux Kitchen&Bathroom Satin
szlachetna purpura biały

Fiolety i róże Oryginalne połączenia

Cenię sobie oryginalne 
połączenie praktyczności 
i stylu – takie jak 
połączenie łazienki 
z sypialnią czy bieli 
z purpurą.
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ogrody magnolii

różane perfumy

kwitnący migdałowiec

czar Prowansji

fiołek alpejski

francuski fiolet

wrzosowy świt

kwiat rozmarynu

lawendowa dolina

PROWANSJA

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

płatki róży różane perfumy czar prowansji

różowy brzask kwiat rozmarynu szlachetna purpura

zapach fiołków

kwitnący wrzos

kwiat fuksji różowa poświata śliwkowy sad

wrzosowe pole

purpurowa głębia

atłasowy fiolet

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

jeżynowy sorbet blask komety

królewski burgund

lawendowe wzgórza

>10000  
kolorów

Wybieraj z tysięcy 
odcieni.



38

Błękity i szarości wyciszają emocje, pozwalają się zrelaksować i zdystansować, dając 
umysłowi chwilę wytchnienia od codziennej gonitwy myśli.

Błękity 
i szarości

Błękity kojarzą się z wodą i niebem 
– żywiołami, które są łagodne 
i nieprzemijalne, dlatego tworzą 
atmosferę spokoju i stabilności.
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Błękity i szarości Cisza, spokój, relaks

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
bezkresny ocean lodowy brzask

Dominujące w moim 
domu błękity stworzyły 
atmosferę wyciszenia, 
dzięki temu po ciężkim 
dniu mogę się „wyłączyć” 
i w pełni zrelaksować.
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Dulux Family Zone Dulux Kolory Świata
błękitna przystań dryfujące kry

Błękity i szarości Odrobina nieba

Lubię patrzeć na niebo 
i leniwie płynące po nim 
chmury. To mnie uspo
kaja i wprawia w dobry 
nastrój. Podobnie zadzia
łał błękit na ścianach.
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Błękity i szarości Zapomnij o kłopotach

Dulux Creations SandTouch Dulux Creations SandTouch
zamszowe indygo tajemniczy antracyt

Świat nie jest idealny. 
Jednak w domu 
wyciszonym spokojnymi 
barwami błękitów 
i szarości łatwo o tym 
zapomnieć.
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Dulux Kitchen&Bathroom Matt Dulux Kitchen&Bathroom Matt
morska fala biały

Błękity i szarości Męska przyjaźń

W łazience o surowym, 
męskim wystroju 
także może panować 
ciepła atmosfera. 
Spokojny, relaksujący 
turkus podkreślił klimat 
wzajemnego zaufania.
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polarne niebo

lodowy brzask

turkusowy klif

bezkresny ocean

srebrzysty lód

dryfujące kry

szara poświata

grafitowy zmierzch

zimowa cisza

Antarktyda

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

niebieska mgiełka błękit nieba krystaliczne jezioro

pogodne niebo morska fala turkusowy archipelag

turkusowa zatoka poranna mgiełka chłodny cień

błękitna przystań

szafirowy zakątek lekkość błękitu morska przygoda

potęga oceanu

atramentowe niebo

grafitowa noc

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

aksamitny przypływ zorza polarna

zamszowe indygo księżycowe jezioro

tajemniczy antracyt pełnia księżyca
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Zieleń przynosi harmonię i ukojenie. Jej pozytywne działanie odczujesz każdego dnia. 
Sprawi, że wiosna zagości w Twoim domu oraz w Twoim sercu.

Zielenie

Zieleń to barwa natury. Kojarzy się 
z wiosną i odrodzeniem. 

Dobrze wpływa na ciało i umysł. 
Łagodzi stres i pozwala się 
zrelaksować.
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Zielenie Tak dobrze jest odpocząć

Dulux Kolory Świata Dulux Kolory Świata
zielona wyspa pąki akacji

Patrząc na zieleń  
czuję, że odpoczywam.  
Ten kolor jest jak stary 
znajomy – choć znam 
go dobrze, wciąż 
odkrywam go na nowo. 
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Zielenie Miejsce, do którego chcę wracać

Dulux Kolory Świata Dulux Family Zone
plantacja kawy pastelowa mięta

Życie jest jak podróż  
– chwilami męcząca.  
Na szczęście dom stał 
się dla mnie zieloną oazą, 
w której mogę odpocząć 
i zregenerować siły.
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Dulux Family Zone Dulux Family Zone
soczysty aloes szarość zen

Zielenie Kolory szczęścia

Czy można zacząć dzień 
lepiej niż śniadaniem 
w łóżku? Chyba tylko 
wtedy, gdy przywita 
nas cudowna zieleń na 
ścianach.
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Dulux Kolory Świata Dulux Family Zone
ryżowe pola światło dnia

Zielenie Witaj wiosno

Wiosenna zieleń dobrze 
wpływa na rozwój 
mojego syna. Każdy 
dzień jest pełen przygód, 
uśmiechu i nowych 
pomysłów.
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>10000 kolorów

Teraz możesz  
mieć taki kolor,  
jakiego pragniesz.

świeże kiełki

pąki akacji

bambusowy gaj

zielona wyspa

ryżowe pola

plantacja kawy

zielone tarasy

las równikowy

dzikie pnącza

pastelowa mięta ryżowe pola zielona wyspa

herbata jaśminowa

wiosenna nuta

zielony przylądek

soczysty aloes

powiew mięty

morska bryza

pistacjowy

alpejskie wzgórze

energia zieleni

Nie możesz znaleźć 
wymarzonego 

odcienia?

Sprawdź możliwości 
nowego systemu 

kolorów Dulux 
z mieszalnika.

BALI

Kup tester  
i wypróbuj kolor 
na ścianie!

NOWOŚĆ!
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Dulux Let’s Colour Studio

dulux.pl/MousePainterdulux.pl/narzedzia

Odwiedź naszą stronę internetową

To miejsce, w którym odnajdziesz wiele inspiracji, 
porad oraz informacji o światowych trendach 
kolorystycznych, produktach i inicjatywach marki 
Dulux.  

Na naszej stronie odnajdziesz również wyjątkowy 
zestaw aplikacji, które pomogą Ci wybrać 
właściwy kolor. 

Chcesz ożywić swoje 
wnętrze? Dodaj do nie
go koloru! Ale najpierw 
wczytaj zdjęcie do 
komputera i sprawdź, 
jaki odcień najlepiej 
sprawdzi się w Twoim 
wnętrzu, korzystając 
z aplikacji Dulux Mouse 
Painter dostępnej na 
stronie www.dulux.pl 
– najbardziej uniwersal
nego na polskim rynku 
narzędzia do wirtualne
go malowania wnętrz.

www.dulux.pl
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dulux.pl/ColourOwner dulux.pl/ColourClick dulux.pl/ColourSchemer

Otaczają Cię kolorowe 
inspiracje? Chcesz 
odnaleźć upragniony 
kolor w palecie Dulux? 
Użyj smartfona! 
Ściągnij aplikację, zrób 
zdjęcie i przekonaj się, 
że nie tylko szybko 
i łatwo dopasujesz 
kolor z palety Dulux, 
ale dowiesz się 
również, jakie kolory 
z nim zestawić oraz 
jakie produkty Dulux 
wybrać.

Zastanawiasz się, jaki 
kolor ścian pasowałby 
do poduszek na Twojej 
kanapie? Dzięki ramce 
Dulux Colour Click 
to będzie jasne. 
Zamów ją na stronie 
www.dulux.pl, użyj 
do zrobienia zdjęcia 
koloru, na którym Ci 
zależy i przekonaj się, 
jak łatwo znajdziesz 
kolory i produkty Dulux,  
które pomogą odmienić 
Twoje wnętrze.

Masz już wybrany kolor,  
ale nie wiesz, jakie barwy  
będą z nim współgrały? 
Aplikacja Dulux Colour 
Schemer w czterech 
prostych krokach określi 
Twój preferowany kolor 
i dobierze do niego 
właściwe zestawienia 
tak, aby ułożona przez 
Ciebie paleta barw 
odpowiadała Twoim 
oczekiwaniom. Dobór 
kolorów nigdy nie był 
łatwiejszy!
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białe żagle beżowy pled dojrzewający banan

garść muszelek pustynny szlak tropikalne słońce

antyczny marmur stepy Bengalu cytrynowy sad

ziarno sezamu szczypta cynamonu słoneczne sari

rajska plaża masala chai złota świątynia

grecka chałwa aromatyczny kardamon ciepły piasek

białe wino drzewo sandałowe złoto Cejlonu

słońce Hellady indyjski palisander egzotyczne curry

światełka Heraklionu laska wanilii korzeń kurkumy

Kreta Kalkuta Cejlon
Kremowe biele Beże i brązy Złote i żółte

Technologia Pigment Pro  
to najwyższej jakości 
pigmenty, które zapewniają 
ponadprzeciętne parametry 
krycia przy zachowaniu 
trwałości koloru i wysokiej 
odporności na zmywanie. 

Dulux Kolory Świata to kolekcja 72 
wspaniałych kolorów, inspirowanych 
najpięknięjszymi zakątkami świata, 
dostępna w postaci lateksowej emulsji do 
ścian i sufitów o matowym wykończeniu. 
Dzięki wyjątkowej formule tworzy bardzo 
trwałe i odporne na zmywanie powłoki, 
zachowując idealny wygląd i kolor ścian.  

Kup tester koloru 
i wypróbuj go na ścianie!
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promienny świt lody malaga ogrody magnolii polarne niebo świeże kiełki

złoty posąg apetyczne tapas różane perfumy lodowy brzask pąki akacji

imbirowa herbata arbuzowa fiesta kwitnący migdałowiec turkusowy klif bambusowy gaj

miedziany amulet pikantne gazpacho czar Prowansji bezkresny ocean zielona wyspa

piaskowa mandala mury Alhambry fiołek alpejski srebrzysty lód ryżowe pola

suszone morele ogniste flamenco francuski fiolet dryfujące kry plantacja kawy

buddyjskie kadzidło szkarłatna róża wrzosowy świt szara poświata zielone tarasy

szafranowe szaty malinowa Granada kwiat rozmarynu grafitowy zmierzch las równikowy

serce Tybetu wino z Cordoby lawendowa dolina zimowa cisza dzikie pnącza

Tybet Andaluzja Prowansja Antarktyda BALI
Oranże Czerwienie Fiolety i róże Błękity i szarości Zielenie
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Wykreuj swoje 
wnętrze!

Dulux Creations 
Deep Tones

Wyjątkowe, intensywne 
odcienie dodadzą 
wnętrzu wyrazu. 
Doskonale komponują 
się z kremowymi bielami, 
beżami i neutralnymi 
odcieniami linii Dulux 
Kolory Świata.

Dulux Creations 
Sand Touch

Szorstka faktura 
o aksamitnie 
matowym wyglądzie 
sprawi, że wnętrza 
nabiorą wyjątkowego 
charakteru.

Dulux Creations 
Moonlight

Metalicznie połyskujące 
kolory odmienią 
każde wnętrze. To 
wspaniała propozycja 
dla wszystkich, którzy 
lubią oryginalne pomysły 
i nieszablonowy design.

Dulux Creations to trzy niezwykłe efekty, które osiągniesz bez konieczności stosowania 
specjalistycznych narzędzi lub podkładów. Kolory farb Dulux Creations zostały tak dobrane, 
aby doskonale komponowały się z innymi liniami produktowymi Dulux. Malując wałkiem lub 
pędzlem masz teraz nieograniczoną możliwość kreatywnej zabawy. Uwolnij swoją wyobraźnię 
i poczuj odmieniającą siłę Dulux Creations!
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słoneczny żar

złota mgławica

mielone orzechy

grafitowa noc

pełnia księżyca

mrożona czekolada

karminowa czerwień

słoneczny wiatr

królewski burgund

magnetyczna wiśnia

marsjański świt

lawendowe wzgórza

purpurowa głębia

księżycowe jezioro

aksamitny przypływ

atłasowy fiolet

blask komety

jeżynowy sorbet

potęga oceanu

odyseja kosmiczna

zamszowe indygo

energia zieleni

zorza polarna

tajemniczy antracyt

atramentowe niebo

gwiezdny pył

palona kawa

kosmiczna noc
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Dulux Family Zone to lateksowa emulsja do ścian i sufitów o matowym wykończeniu, 
wyprodukowana ze szczególną troską o bezpieczeństwo użytkownika oraz środowisko 
naturalne. Unikatowa receptura bez dodatku rozpuszczalników odznacza się minimal
nym poziomem zapachu i emisji lotnych związków organicznych, przy jednoczesnych 
wysokich parametrach krycia i odporności na zmywanie. Emulsja dostępna w 30 de
dykowanych kolorach opracowanych przy udziale architektów wnętrz, by można ją było 
zastosować zarówno do salonów i sypialni, jak i pokoi dziecięcych. Dulux Family Zone 
posiada pozytywną opinię Centum Zdrowia Dziecka.

Przyjazna przestrzeń 

dla Twojej rodziny

Minimalny  
poziom zapachu

Bez dodatku 
rozpuszczalników



57

światło dnia delikatne écru naturalny len ciepło ziemi szarość zen

muśnięcie słońca aromat wanilii bukiet pierwiosnków energia słońca słoneczny bursztyn

płatki róży różowy brzask zapach fiołków kwitnący wrzos kwiat fuksji

perłowy blask róż herbaciany słodki miód ciepły płomyk rozpalone niebo

niebieska mgiełka pogodne niebo turkusowa zatoka błękitna przystań szafirowy zakątek

pastelowa mięta herbata jaśminowa wiosenna nuta zielony przylądek soczysty aloes
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Dulux Kitchen&Bathroom to lateksowa emulsja do ścian i sufitów 
przeznaczona do stosowania w kuchni oraz łazience, wykorzystująca 
unikalną technologię Protect. Nadaje ona trwałą powłokę, odporną 
na tłuszcz, wilgoć i działanie grzybów pleśniowych. Pomalowane nią 
ściany na długo pozostaną czyste, a ich kolor – wyrazisty i świeży. 

Dostępna w dwóch wariantach wykończenia: matowym i satynowym. 

Niezrównana odporność 

na wilgoć i zabrudzenia

Unikalna technologia Protect zawarta 
w recepturze Dulux Kitchen&Batroom 
zabezpiecza powłokę przed działaniem 
grzybów pleśniowych, tłuszczu i wilgoci.  
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antyczny marmur słoneczny jęczmień

grecka chałwa poranne słońcezłota świątynia słodka kukurydza

tropikalne słońce tropikalna cytryna

poranna mgiełka chłodny cieńbłękit nieba krystaliczne jezioro

stepy Bengalu egipska bawełnaapetyczne tapas arbuzowa fiesta

kwiat rozmarynu szlachetna purpuraryżowe pola zielona wyspa

soczysta brzoskwinia trzcina cukrowasuszone morele piaskowa mandala

różane perfumy czar Prowansjimorska fala turkusowy archipelag

gorzka czekolada krem kakaowyogniste flamenco malinowa Granada



60

Dulux Światło i Przestrzeń to matowa emulsja do ścian i sufitów 
z innowacyjną technologią LumiTec™, opartą na rozjaśniaczach 
optycznych. Dzięki nim ściany odbijają nawet do dwóch razy więcej 
światła, niż te pomalowane tradycyjną farbą emulsyjną. Teraz nawet 
małe i ciemne pomieszczenia będą jaśniejsze i optycznie powiększone.

Efekt optycznego 
powiększenia przestrzeni

Rewolucyjna technologia LumiTec™  
zapewnia odbicie do dwóch razy więcej światła, 
w porównaniu do tradycyjnej farby emulsyjnej 
o analogicznym kolorze, odcieniu i intensywności. 
Dzięki redukcji ilości światła absorbowanego 
przez powłokę ściany, więcej światła odbija się 
od niej, dając wrażenie powiększonej przestrzeni.       

absolutna biel pustynny wiatr powiew mięty 

letnie promienie perłowy świt morska bryza

świetlisty poranek bursztynowy blask lekkość błękitu

promienny dzień różowa poświata
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Dulux Latex Matt to naj wyższej 
jakości lateksowa emulsja do ścian 
i sufitów o matowym wykończeniu. 
Dzięki nowoczesnej formule  
Diamond Technology, zapewnia 
trwałą i odporną na zmywanie 
powłokę.

Wysokiej jakości akrylowa emulsja 
do ścian i sufitów o matowym 
wykończeniu. Zapewnia 
doskonałe krycie, szorowalność 
i łatwość aplikacji.

Akrylowa emulsja do ścian 
i sufitów o matowym wykończeniu. 
Zapewnia wysoką wydajność, 
czystą biel i łatwą aplikację.

Diamond Technology to wyjątkowa 
technologia wykorzystująca 
wysokogatunkową dyspersję opartą na 
strukturze diamentu, która sprawia, że 
pomalowane ściany zyskują wyjątkowo 
trwałą powłokę o podwyższonej odporności 
na zmywanie, jednocześnie zapewniając im 
doskonałą, szlachetną strukturę.   

Białe 
emulsje

Dulux Latex Matt

Dulux Acryl Matt

Dulux Classic White
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Odkryj  
bogactwo kolorów

W sklepach oferujących farby z mie
szalnika poszukaj wachlarzy kolorów 
oraz szaf z karteczkami kolorów. Za
bierz karteczki z wybranymi kolorami 
do domu, by wspólnie z najbliższymi 
dobrać kolor najlepiej pasujący do 
Twojego wnę
trza. Zapisz nu
mer wybranego 
koloru.

Chcesz sprawdzić, jak kolor będzie 
wyglądał na ścianie – kup próbkę far
by. Niezależnie od tego, czy chcesz 
pomalować sypialnię czy łazienkę, 
ściany czy drewniane lub metalowe 
elementy, na pewno dobierzesz od
powiedni produkt. Podaj 
numer koloru sprzedaw
cy, a po chwili otrzymasz 
gotową farbę w kolorze 
swoich marzeń.   

Zacznij od inspiracji. Poszukaj 
zdjęcia wnętrza swoich marzeń 
w karcie kolorów i katalogu trendów 
kolorystycznych Dulux. Wykorzystaj 
aplikacje Dulux Let’s Colour Studio 
dostępne na www.dulux.pl  
i sprawdź 
różne zesta
wienia kolo
rystyczne. 

Zainspiruj się1 Wybierz kolor Wypróbuj i kup

Wybierz kolor swoich marzeń
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Odmień swoje wnętrze nieskończonym bogactwem kolorów z mieszalnika Dulux. Nasz 
nowy, innowacyjny system mieszania barw – Dulux Colour Mixing System – oferuje Ci 
najszerszą paletę ponad 10 000 kolorów. Aby ułatwić Ci wybór, międzynarodowy zespół 
ekspertów i konsultantów Dulux z dziedziny designu, architektury i mody wybrał dla Ciebie 
Kolor Roku oraz palety najmodniejszych trendów kolorystycznych. Sięgnij po naszą wiedzę 
i doświadczenie w dziedzinie kolorów i zrealizuj własną wizję idealnego wnętrza!
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Dzięki bogatej ofercie farb dostępnych  
w Dulux Colour Mixing System możesz  
dokonywać zmian kolorami, których pragniesz, 
malując wszystkie otaczające Cię powierzchnie. 
Wystarczą 3 proste kroki!



Dulux w trosce o środowisko

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory prezentowane w Karcie Kolorów były jak najwierniej
sze. Jednak ze względu na ograniczenia w technologii druku mogą one nieznacznie różnić 
się od końcowego koloru produktu. Przy ocenie kolorów należy wziąć pod uwagę różnice 
w strukturze wykończenia powierzchni, kształcie i wielkości pomieszczeń, natężeniu oświetlenia 
oraz rodzaju malowanego podłoża. Aby zobaczyć kolor farby, zapytaj sprzedawcę o wyma
lowania lub kup próbkę produktu i zastosuj ją na powierzchni przeznaczonej do malowania. 

Dzięki optymalizacji procesu produkcji 
zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych

Dulux jet marką AkzoNobel – jednego z największych producentów farb i lakierów na świecie. Jedną 
z wartości, którymi kierujemy się w naszym działaniu, jest  zrównoważony rozwój i maksymalne 
obniżenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego określiliśmy kilka obszarów, dzięki 
którym chcemy dokonać pozytywnych zmian również w tej dziedzinie!

Produkty i usługi
Naszym celem jest dostarczanie takich produktów 
i rozwiązań, które będą spełniały nie tylko najwyższe 
standardy funkcjonalne, ale jednocześnie będą 
miały pozytywny wpływ na komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników oraz środowisko naturalne. Dlatego też 
nieustannie dążymy do maksymalnego obniżenia emisji 
lotnych związków organicznych receptur naszych farb. 
Dodatkowo na każdym etapie produkcji dbamy o jak naj-
niższą emisję gazów cieplarnianych. Stosujemy również 
opakowania, do produkcji których wykorzystywane są 
surowce wtórne. 

Pracownicy i społeczność lokalna
Naszym celem jest podejmowanie działań, które mają 
na celu poprawę warunków życia społeczności lokal-
nych. Liczne działania CSR oraz projekt Let’s Colour 
wsparte wolontariatem pracowniczym są tego najlep-
szym przykładem. 

Energia 
Naszym celem jest poprawa efektywności energetycz-
nej. Dlatego wraz z naszymi dostawcami oraz klientami 
nieustannie dążymy do zminimalizowania zużycia 
energii elektrycznej. 

Transport 
Naszym celem jest znaczne obniżenie wpływu na 
środowisko związane z transportem naszych produktów 
i naszych pracowników. Dlatego planując logistykę 
naszych produktów lub dokonując zakupów usług 
transportowych czy pojazdów, zawsze analizujemy ich 
efektywność ekologiczną.  

Zasoby naturalne 
Naszym celem jest ochrona naturalnego dziedzictwa 
naszej planety. Dlatego zostaliśmy globalnym partne-
rem FSC (Forest Stewardship Council) – organizacji 
promującej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami 
leśnymi.

Produkty z tym oznaczeniem mają obniżony 
poziom emisji lotnych związków organicznych

Do produkcji opakowań farb Dulux z tym 
znakiem wykorzystaliśmy surowce wtórne

Karta kolorów, którą 
trzymasz w rękach, 
została wydrukowana 
na certyfikowanym 
papierze, pochodzącym 
w 100% z odpowiednio 
zarządzanych 
i kontrolowanych źródeł. 

Oddaj ten katalog do recyklingu lub przekaż 

znajomemu, gdy nie będzie Ci już potrzebny.

Jeżeli robisz dłuższą przerwę w malowaniu, 
włóż pędzle i wałki do szczelnych 
plastikowych torebek, zaklejając je 
taśmą dookoła uchwytów. To sprawi, że 
nie wyschną i następnego dnia będą 
się doskonale nadawały do dalszego 
użytku. Po zakończonym malowaniu usuń 
nadmiar farby na gazetę i umyj narzędzia 
w pojemniku, zamiast pod bieżącą wodą.



Dostępne opakowania 2.5 l, 5 l, 50 ml
Liczba warstw 1–2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 2.5 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 12/13/14 m2/l

Dostępne opakowania 2.5 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 2.5 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 2.5 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 0.5 l, 1 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 6 godz.
Wydajność do 16 m2/l

Dostępne opakowania 3 l, 5 l, 10 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 3 l, 5 l, 10 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 13 m2/l

Dostępne opakowania 3 l, 5 l, 10 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 0.5 l, 2.2 l, 4.4 l, 9 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 16/18 m2/l

Dostępne opakowania 2.2 l, 4.4 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 18 m2/l

Dostępne opakowania 0.9 l, 2.2 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–4 godz.
Wydajność do 18 m2/l

Dostępne opakowania 0.5 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 2–6 godz.
Wydajność do 14 m2/l

Dostępne opakowania 0.9 l
Liczba warstw 2
Czas schnięcia 10–24 godz.
Wydajność 11–13 m2/l

Dostępne opakowania 4.4 l
Liczba warstw 2 
Czas schnięcia 4–6 godz. 
Wydajność do 7 m2/l

Dostępne opakowania 1 l, 5 l
Liczba warstw 1
Wydajność do 15 m2/l

Najwyższej jakości lateksowa emulsja do ścian i sufitów o matowym 
wykończeniu. Dzięki wyjątkowej formule Pigment Pro, zawierającej 
najwyższej jakości pigmenty, emulsja zapewnia ponadprzeciętne 
parametry krycia przy zachowaniu trwałości koloru i odporności na 
zmywanie. Dostępna w 72 kolorach inspirowanych najpiękniejszymi 
zakątkami świata.

Dulux Creations to linia wyjątkowych emulsji do wnętrz, dzięki którym 
pomalowane powierzchnie zyskają nowy, wyjątkowy i elegancki 
charakter, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi 
lub dodatkowych podkładów. Nadaje ścianom nowego wyrazu przy 
jednoczesnym zachowaniu parametrów krycia, trwałości powłoki oraz 
odporności na zmywanie.

Emulsja wyprodukowana w trosce o bezpieczeństwo użytkownika oraz 
środowisko naturalne. Produkt posiada minimalny zapach, zapewniając 
jednocześnie wysokie parametry krycia i odporność na zmywanie. 
Unikatowa receptura stworzona bez dodatku rozpuszczalników. Emulsja 
dostępna w 30 dedykowanych kolorach o wykończeniu matowym.

Najwyższej jakości lateksowa emulsja do ścian i sufitów. Dzięki 
technologii Protect tworzy powłoki odporne na tłuszcz, wilgoć, 
zmywanie oraz szkodliwe działanie grzybów pleśniowych. Dostępna w 
16 kolorach oraz białym, w dwóch wariantach wykończenia – matowym 
oraz satynowym. 

Akrylowa matowa emulsja do ścian i sufitów z rewolucyjną technologią 
LumiTec™. Zwiększony współczynnik odbijania światła pozwala na 
osiągnięcie efektu optycznego powiększenia przestrzeni. Dostępna 
w 10 kolorach oraz białym.

Akrylowa emalia do drzwi, szafek, kaloryferów i okien, aksamitna. 
Dostępna w 15 kolorach oraz białym (biała w wykończeniu aksamitnym 
i błyszczącym).

Najwyższej jakości lateksowa emulsja do ścian i sufitów o matowym 
wykończeniu. Dzięki nowoczesnej formule Diamond Technology, 
zapewnia trwałą i odporną na zmywanie powłokę.

Wysokiej jakości akrylowa emulsja do ścian i sufitów o matowym 
wykończeniu. Zapewnia doskonałe krycie, szorowalność i łatwość 
aplikacji.

Akrylowa emulsja do ścian i sufitów o matowym wykończeniu. Zapewnia 
wysoką wydajność, czystą biel i łatwość aplikacji.

Wodorozcieńczalna emulsja lateksowa o matowym lub satynowym 
wykończeniu, przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Bardzo 
dobrze kryje tworząc piękne i odporne na zmywanie wykończenie.

Wodorozcieńczalna emulsja lateksowa o matowym lub satynowym 
wykończeniu, przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Tworzy 
bardzo trwałą, odporną na zmywanie powłokę o doskonałej, szlachetnej 
strukturze.

Wodorozcieńczalna emulsja lateksowa o matowym lub satynowym 
wykończeniu, przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Tworzy 
trwałą powłokę, odporną na tłuszcz, wilgoć i działanie grzybów 
pleśniowych.

Wodna emalia do drewna i metalu. Brak rozpuszczalników sprawia, 
że farba ma łagodny zapach, dzięki czemu może być stosowana we 
wnętrzach. Zapewnia wysoką trwałość kolorów. Stanowi doskonałe 
uzupełnienie oferty emulsji do ścian wewnętrznych.

Rozpuszczalnikowa emalia do drewna i metalu o satynowym 
wykończeniu. Tworzy trwałe powłoki odporne na działanie czynników 
atmosferycznych (deszcz, mróz, słońce, różnice temperatur) oraz 
mechanicznych (zmywanie detergentami, szorowanie). Zapewnia 
wysoką trwałość kolorów. 

Dulux Weathershield to wszechstronna akrylowa emulsja 
wyprodukowana z myślą o ochronie elewacji i ścian zewnętrznych. 
Tworzy wysokoodporne powłoki na trudne warunki pogodowe 
i negatywny wpływ środowiska. Zapewnia odporność na wilgoć oraz 
tworzy powłokę odporną na rozwój grzybów i glonów.

Gruntująca emulsja wodna do przygotowania powierzchni przed 
malowaniem. Wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego chłonność, 
zapewniając właściwą przyczepność nakładanych później farb, ich 
równomierne schnięcie oraz podwyższoną wydajność.
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www.dulux.pl Infolinia 800 154 075

Oficjalny blog projektu
www.duluxletscolour.pl

Profil na facebooku
facebook.com/DuluxLetsColourPolska

Let’s Colour!

Let’s Colour to światowy 

ruch zainicjowany  

przez markę Dulux, 

który zachęca ludzi do 

budowania piękniejszego 

świata. Razem możemy 

odmienić otaczającą nas 

przestrzeń. Dołącz do nas! 


