
farby 
kredowe 

szablony 
malarskie



Chalk-it
to kolekcja produktów  
do stylizacji i renowacji  
mebli.  

W jego skład wchodzą:  
Farba kredowa, Podkład 
gruntujący, Odtłuszczacz  
a także Wosk i Lakier  
służące do zabezpieczenia  
wykonanych efektów.  

Najnowszą ozdobą kolekcji są 
Szablony pozwalające nadać 
meblom nowy, indywidualy 
charakter.
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warmsand

almond

flatwhite

custard

seal

linensuit

darkplum

offwhite

sweetrose

lilacscent

pumpkin

graphite

sapphirebay

frozenpath

pacificcoast

deepocean

peonykiss

morningbreeze

pudding

rubyforce

paleta  
kolorów
chalk-it

emeraldisle

turquoiselake

mustard

azuredream

duckegg

mintyicecream

freshgrass

seawaves

pistachio

olivebranch

Chalk-it 
jest produktem  
na bazie wody  
i zawiera tylko  

najwyższej jakości  
surowce,  

niemal bezwonne,  
o bardzo niskiej  
zawartość LZO  

(lotnych związków 
organicznych).

greystone

bluemist

graniterock

anthracite

coralreef

nightfall

hazygrey

silverdust

quartz

purewhite

Kolekcja barw 
Chalk-it  

daje nieograniczone 
możliwości dekoracyjne. 

Dzięki niej dasz 
drugie życie swoim  

ulubionym 
meblom. 

Meble 
możesz pomalować  
na jednolity kolor,  
zastosować efekt 

dwukolorowy  
lub nadać mu postarzony, 

nadszarpnięty  
zębem czasu  

wygląd.

Spełnia wymagania  
normy EN71-3:  

może być bezpiecznie 
stosowana  

na dziecięcych  
meblach 

i zabawkach. 

Hypoalergiczna: 
potwierdzone  

świadectwem wydanym 
przez Laboratorium  

Badań Wyrobów 
Kosmetycznych  

i Chemii Gospodarczej. 



Symmetric 
| 701

Queen of nature 
| 702

Rain 
| 703

szablon: Symmetric | 701  
kolor: anthracite

szablon: Rain | 703 
kolor: morningbreeze

szablon: Queen of nature | 702  
kolor: seal

szablony  
 dekoracyjne

Używając szablonów 
Chalk-it  

nadasz swojej wizji 
niepowtarzalny wymiar. 

W łatwy sposób  
wzbogacisz powierzchnię 

swoich mebli  
o dodatkowy 

nowoczesny, miejski  
lub  

rustykalny sznyt.



Grass               | 704

Coral                | 705

Floral 
| 707

Marocco        | 706

szablon: Coral | 705 | 
kolor:  
turquoise lake
azure dream
minty ice cream
pure white

szablon: Grass | 704 | 
kolor:  
graphite
frozen path

szablon: Floral | 707 | 
kolor:  
silver dust
grey stone

szablon: Marocco | 706 | 
kolor: seal



Quarters 
| 709

Vintage Style
| 710

Diamonds 
| 708

szablon: Diamonds | 708 | 
kolor: 
quartz

szablon: Vintage Style | 710 |

szablon: Quarters | 709 | 
kolor:  
pumpkin
peony kiss
ruby force
mustard
pure white



farbakredowa
Farba kredowa Chalk-it zawiera najwyższej jakości pigmenty  
i aż 45% kredy. Dzięki temu charakteryzuje się idealnym  
kryciem i ultra matowym wykończeniem. Farba Chalk-it 
dostępna jest w bogatej gamie kolorów, które dodatkowo 
można rozjaśniać (dodając farbę w kolorze purewhite), 
przyciemniać (dodając farbę w kolorze graphite) oraz 
mieszać ze sobą, tworząc w ten sposób swój własny 
unikalny kolor. 

Pojemność: 0,75l i 125ml

odtłuszczacz
Odtłuszczacz Chalk-it to wysoce skuteczny środek, który 
łatwo usuwa wszelkie zanieczyszczenia, takie jak brud, 
tłuszcz, osady z nikotyny, pył, kurz itd. Odtłuszczenie mebli 
przed malowaniem prawidłowo przygotuje powierzchnię 
do dalszych prac, zwiększy przyczepność farby i sprawi,  
że efekt będzie trwalszy.

Pojemność: 500ml.

podkładgruntujący
Podkład Chalk-it to biały podkład gruntujący, którego 
zadaniem jest przygotowanie trudnych powierzchni  
przed malowaniem farbami akrylowymi. Zwiększa 
przyczepność farby na gładkich podłożach oraz zabezpiecza  
przed powstawaniem plam spowodowanych wydzielaniem 
garbników z drewna. Zmniejsza zużycie farby na chłonnych 
podłożach i ułatwia przemalowanie intensywnych kolorów.

Pojemność: 0,75l

szablonymalarskie
Szablony Chalk-it to produkt wykonany z trwałego materiału, 
stworzony z myślą nadania meblom indywidualnego  
i unikatowego charakteru. 
Dostępny w 10 wzorach wielorazowego użytku, łatwy  
w aplikacji. To bardzo proste rozwiązanie do wielu ciekawych 
metamorfoz.

lakiermatowy
Lakier Chalk-it to bezbarwny, akrylowo 
-poliuretanowy lakier przeznaczony do 
zabezpieczania powierzchni dekorowanych 
farbą kredową Chalk-it oraz ochrony surowego 
drewna. Idealny do mebli, blatów, boazerii itp. 
Tworzy trwałą zmywalną powłokę. 

Pojemność: 0,75l.

 

wosk 
Wosk Chalk-it to podstawowy produkt do 
dekorowania i zabezpieczania powierzchni 
pokrytych farbą kredową Chalk-it. 

Chroni ją przed plamami z wody, pogłębia  
jej kolor, nadaje subtelny połysk oraz 
aksamitne wykończenie. Został stworzony 
na bazie naturalnego wosku pszczelego  
i wosku karnauba. Dostępny jest w wersji 
bezbarwnej, białej, czarnej i ciemnej.

Pojemność: 400ml.
wosk
czarny

wosk
ciemny

wosk
biały

wosk
bezbarwny

lakier
matowy

na kolorze: purewhite

na kolorze: purewhite

na kolorze: anthracite

na kolorze: sapphirebay

na kolorze: sapphirebay

kolor: 
blue mist

kolor: 
ruby force
anthracite



Producent:  
Unicell International sp. z o. o.  
ul. Supraślska 25,   
16-010 Wasilków,  
Polska  
tel.: 85 733 66 41  
www.luxdecor.expert

INFO 570 800 802


