
H A M B U R G

Pigmenty robią różnicę

Pełna obsługa firm malarskich

Wszystkie najlepsze marki dostępne natychmiast – w Hamburgu na miejscu

Wysyłka w ciągu 1-3 dni roboczych

Certyfikowane szkolenia w zakresie aplikacji i sprzedaży

Większa opłacalność i ekskluzywne kolory



Farrow & Ball: Pavilion Gray No.242 | Modern Emulsion &
Estate Eggshell oraz Calamine No.230 | Estate Emulsion
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Profesjonalnie

CertyfikatFachowa wiedza z pierwszej ręki.

Ponad 20 lat temu sprowadziliśmy Farrow & Ball do Niemiec.  
Jako wieloletni partnerzy Firmy oferujemy szkolenia w zakresie aplikacji  
i sprzedaży oraz jesteśmy upoważnieni do nadania Ci certyfikatu do obróbki 
produktów Farrow & Ball.

Motywuj swoich współpracowników i młodsze pokolenie pracownicze 
perspektywą dodatkowych kwalifikacji i inspiruj swoich klientów efektami 
najwyższej jakości. Zapytaj o indywidualne terminy szkoleń.

Malarz - jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie. 
Jako mistrzowie malarstwa z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym  
mówimy tym samym językiem. Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Opłacalnie Docieraj do nowych grup klientów. Korzystając z wysokiej jakości  
oryginalnych farb, zyskujesz zadowolonych konsumentów,  
którzy poszerzą Twoją bazę klientów poprzez dalsze rekomendacje. 
Wyróżnij się na tle konkurencji, proponując swoim klientom farby  
z Farrow & Ball, Little Greene, Paint & Paper Library i Lehm!  
oraz profesjonalnie je przetwarzając.  

Wspieramy Cię pełnym zaangażowaniem i pasją.



 Platin Stockist Premium Stockist Premium Stockist Exklusiv-Vertrieb

Licencja na mix

Zyskujesz

Paint & Brush posiada "Licence to mix"!  Jako wieloletni partnerzy  
najlepszych angielskich marek i twórcy naszej kolekcji kolorów Lehm!  
posiadamy licencjonowane maszyny pigmentacyjne, za pomocą których  
w kilka minut wytwarzamy dla Ciebie kolory z oryginalnych baz i past  
pigmentowych – wszystko według oryginalnych receptur. Ze względu  
na powtarzalnie wysoką jakość farb kolory można bez problemu łączyć  
- i to niezależnie od ich producenta. 

Duży wybór
Unikalna gama wysokiej jakości marek farb.

Szybka dostawa 
W Hamburgu dowóz lub odbiór od ręki.
Dostawa na terenie Niemiec w ciągu 1-3 dni.

Łatwe zamówienie 
Zamów w sklepie internetowym, telefonicznie  
lub na naszej wystawie w Hamburgu.

Dobre warunki 
Jako zarejestrowany klient komercyjny  
korzystasz z ciekawych cen zakupu.

Porady ekspertów 
Doradzą Ci malarze z praktycznym doświadczeniem.
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Produkujemy we własnym  
zakresie na oryginalnych maszynach 

pigmentacyjnych pod kontrolą  
brytyjskich producentów.

007Pigmenty robią różnicę!  Wysoki udział pigmentów i zastosowanie częściowo 
przezroczystych baz zapewnia: 

• niezrównaną głębię kolorów ścian, drewna i metalu 
• kredowo-matowe powierzchnie  
• niezrównaną grę kolorów światła z pigmentami
• 50% mniejsze zużycie niż w przypadku farb niemieckich 
• 0,07 l/m na warstwę 
• aplikacja o niskiej strukturze nawet przy użyciu rolek (12 mm) 

Nie do podrobienia!  

Efekt ten, który opiera się na załamaniu światła i odbiciu, nie może być osiągnięty za pomocą 
zmiksowanych farb dyspersyjnych. Wręcz przeciwnie - ciemne farby dyspersyjne wydają  
się być mało wyraziste i słabo naświetlone. Ponadto niskiej jakości wypełniacze stosowane  
w konwencjonalnych farbach zapobiegają grze kolorów i sprawiają, że odcienie  
wydają się być niepotrzebnie ciężkie. 
Zawartością 5-litrowej puszki farby emulsyjnej (7 kg) malujesz tę samą powierzchnię,  
co w przypadku 12,5 litra farby dyspersyjnej (22 kg). Masz dwie trzecie mniej do noszenia  
- a co ważniejsze, wykorzystujesz o połowę mniej niż do tej pory na ścianę! Zakład?  
Z tego powodu angielskie farby są nie tylko najpiękniejsze, ale także najbardziej opłacalne!

Farrow & Ball: Schoolhouse White No.291 
Oryginalna pigmentacja przed zmieszaniem



Farrow & Ball: Dutch Orange No.W76 |
Modern Emulsion
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Farrow & Ball. W 1946 r. rozpoczął produkcję farb w Wimborne  
w południowej Anglii. Najbardziej znany na świecie producent angielskich farb. 

Wzornik kolorów Farrow & Ball zawiera klasyczne angielskie odcienie, 
eleganckie stonowane kolory, które stały się już współczesną klasyką. Nowe 
kolory są regularnie opracowywane i prezentowane w nowych wzornikach. 
Wszystkie archiwalne kolory są nadal dostępne w Paint & Brush. 

Wzornik kolorów Farrow & Ball Specjalna edycja Farrow & Ball Natural History Museum

Zrównoważony rozwój, przyjazne dla środowiska: W 2010 roku Farrow & Ball był pierwszym producentem na świecie, 
który oferował całą swoją gamą farb tworzonych na bazie wody. Współpraca z Natural History Museum. 

Twoje korzyści z Paint & Brush  
• Farby dostępne od zaraz 
• Wszystkie barwy archiwalne 
• Porada eksperta  
• Grunty
• Szkolenie i certyfikacja  
dla firm malarskich

Estate Emulsion Kredowy mat (2%) - farba do ścian i sufitów   
Modern Emulsion Zmywalna (7 %) - farba do ścian i sufitów 
Estate Eggshell Lakier półmatowy wewnątrz 
Exterior Eggshell Lakier półmatowy na zewnątrz 
Modern Eggshell Farba podłogowa i meblowa 
Exterior Masonry Farba elewacyjna 

Casein Distemper Farba mineralna i odwracalna 

Limewash Farba wapienna 

Dead Flat Lakier matowy
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Klasyczne kredowo-matowe farby: 
• Najwyższa głębia koloru 
• Maksymalna gęstość pigmentu 
• Żywe powierzchnie



Little Greene: Sage & Onions 288 |
Intelligent Matt Emulsion
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Absolute Matt Emulsion Matowa kredowa (2%) farba do ścian i sufitów 
Intelligent Matt Emulsion Zmywalna (7%) farba do ścian i sufitów 
Intelligent Eggshell Półmatowy Lakier do wewnątrz 
Intelligent Exterior Eggshell Półmatowy lakier na zewnątrz 
Intelligent Satinwood Poziom połysku 30-35%, farba do drewna i ścian 
Floor Paint Farba do podłóg 
Masonry Paint Farba elewacyjna

Distemper (innen) Mineralna i odwracalna 

Limewash Farba wapienna 

Intelligent ASP   Uniw. podkł. adhezyjny - m.in. metale kolor., tworzywa sztuczne

Little Greene. Tradycyjne farby z Manchesteru, produkowane  

z zachowaniem najwyższych standardów jakości od 1773 r.

Wzornik Little Greene charakteryzuje się mocnymi akcentami  
kolorystycznymi oraz szeroką gamą kolorów podstawowych,  
z których każda dostępna jest w czterech gradacjach (Colour Scales).  
Regularnie wydawanie są wzorniki tematyczne i kolorów dodatkowych.

Historyczne farby i ciągła innowacja: Little Greene regularnie wydaje limitowane palety kolorów, takie jak:  
Little Greene Blue, Pink, Grey, Greene. Klasykiem jest paleta "Colours of England". Współpraca z National Trust. 

Klasyczne farby kredowo-matowe:
• Najwyższa głębia koloru 
• Maksymalna gęstość pigmentu 
• Żywe powierzchnie
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Little Greene Colours of England. Po prawej: Colour Scales

Twoje korzyści z Paint & Brush  
• Farby dostępne od ręki
• Wszystkie barwy archiwalne 
• Porada eksperta 
• Grunty 
• Kolory również w RAL i NCS 



PPL: Wattle V, Wattle I, Hornblende8 |
Intelligent Matt Emulsion
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Pure Flat Emulsion Kredowo-matowa (2%) farba do ścian i sufitów 
Architect’s Matt Zmywalna (3-5%) farba do ścian i sufitów 
Architect’s Eggshell Lakier półmatowy 
Architect’s Satinwood Poziom połysku 30-35%, farba do drewna i ścian 
Architect’s     ASP Uniw. podkł. adhezyjny - m.in. metale kolor., tworz. sztuczne

Klasyczne farby kredowo-matowe:
• Najwyższa głębia koloru 
• Maksymalna gęstość pigmentu 
• Żywe powierzchnie

Paint & Paper Library. Nowa gwiazda wśród najlepszych z najlepszych. 

Karta kolorów: Górna połowa systemu kolorystycznego PPL 
składa się z odcieni złamanej bieli i neutralnych barw  
(każda w pięciu odcieniach), które można łączyć  
z mocniejszymi tonami z dolnej połowy. 

Magiczne odcienie, doskonałe krycie, łatwa obróbka. Angielski producent Paint & Paper Library to nowa wschodząca 
gwiazda wśród angielskich farb. Z pewnością wynika to nie tylko z niezwykle szykownej i eleganckiej palety kolorów, 
ale także z wyjątkowej jakości! 

Eksperci i profesjonaliści, którzy kupili już od nas PPL, są zachwyceni! 
Doskonałe krycie, zaskakująco wysoka wydajność i wyjątkowa podatność 
na obróbkę zachwycą nawet najbardziej wymagających malarzy. 
Korzystając z naszych maszyn i formuł z licencją PPL, na bieżąco  
oferujemy świeże farby, które można natychmiast zabrać.  
To wyjątkowe w Hamburgu! 
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Karta kolorów Paint & Paper Library Specjalna edycja Paint & Paper Library: Monochrome

Twoje korzyści z Paint & Brush 
• Farby dostępne od zaraz
• Wszystkie barwy archiwalne
• Porada eksperta  
• Grunty
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Granite GR9 | Lehm!

Paleta kolorów Lehm! 80 ekskluzywnych barw



Lehm! Naturalne kolory ze szlachetnych ziem.  
Wyprodukowane w Niemczech. Idealna alternatywa dla farb silikatowych!

Wzornik kolorów: Kolekcja farb Lehm! to autorski projekt  
firmy Paint & Brush, inspirowany pracą angielskich projektantów farb.  
Asortyment obejmuje eleganckie neutralne odcienie, aż po niezwykle 
mocne kolory dominujące. Oprócz barw dostępnych w próbniku,  
na życzenie możemy mieszać Twój wymarzony kolor. 

• Zawartość 30% gliny 
• Oddychająca
• Reguluje wilgoć 
• Certyfikat Ecolabel

Kolekcja Lehm! składa się z 80 ekskluzywnych designerskich odcieni o najwyższej jakości i pigmentacji.  
Szlachetna matowa powierzchnia, w pełni oddychająca. Ekologicznie, nowocześnie i trwale. 

• Wysoka zdolność magazynowania wody (nasiąkliwość ok. 20 razy większa  
niż w przypadku wypalanych cegieł) 
• Regulacja wilgotności - natychmiast zauważalna poprawa w łazience lub sypialni  
(utrzymuje wilgotność w pomieszczeniu na stałym poziomie 50-55%) 
• Pomaga zapobiegać pleśni 
• Pochłania zanieczyszczenia i minimalizuje nieprzyjemne zapachy - nigdy więcej  
stęchłego powietrza 

Pozytywny klimat w pomieszczeniu już przy jednej warstwie

Zwykła cienka warstwa farby wystarczy, aby wydobyć pozytywne właściwości farb glinianych. Jeden centymetr 

sześcienny farby przekłada się na 8000 metrów kwadratowych powierzchni - farba gliniana łączy się z powierzchnią, 
nie wnikając w nią. Nie są wymagane tynki gliniane ani podłoża mineralne. 

Ekonomiczne i łatwe w aplikacji bez podkładu 

Farby gliniane można malować na prawie wszystkich podłożach  
bez podkładu. W szczególności dotyczy to pokrywania farb  
dyspersyjnych i lateksowych. 
Farba gliniana jest bardzo ekonomiczna ze względu na dużą siłę krycia. 

Często wystarczy tylko jedna warstwa farby. 

Twoje korzyści z Paint & Brush  
• Farby dostępne od zaraz 
• Porady ekspertów dotyczące  
gruntowania i obróbki 
• Szkolenie malarskie 
• Kolory również w RAL i NCS 



Łączenie

Paleta kolorów
Wzorniki kolorów to wysokiej jakości pomoce w pracy, które pomogą  
Ci łatwo znaleźć odcienie i kombinacje kolorów. Wzorniki kolorów  
od angielskich producentów można zamówić bezpłatnie w naszym  
sklepie internetowym lub telefonicznie. Do użytku profesjonalnego  
posiadamy w ofercie wielkoformatowe próbniki, wzorniki książkowe  
oraz próbniki archiwalne. Za wzorniki farb glinianych, wykonane  
ręcznie oryginalną farbą, pobieramy kaucję w wysokości 9,80 €. 

Jakość. Wszystkie farby, które reprezentujemy, to produkty najwyższej jakości.  
Aby znaleźć idealny odcień, możesz czerpać z całej palety kolorów wszystkich 
producentów. Jeśli nie możesz znaleźć wymarzonego odcienia u Farrow & Ball, 
sprawdź paletę kolorów Little Greene - a jako farbę do ścian wybierz Lehm!  

Nadal nie znalazłeś tego, czego szukasz? Łączymy wybrany przez Ciebie  
kolor zgodnie z RAL, NCS lub Twoją próbką (Little Greene i Lehm!).  
Możemy również wyprodukować wszystkie kolory archiwalne. 
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Przykładowe puszki dostępne dla farb ściennych: 
Farrow & Ball 100 ml 
Little Greene 60 ml
Paint & Paper Library 125 ml
Lehm! 125 ml / Arkusz kolorów Din A4 

Sample PotSkorzystaj z naszej usługi Sample-Pot! 

Kolory z aktualnych palet kolorów są dostępne jako puszki próbne.  
Dzięki temu możesz zaoferować swoim klientom wybór kolorów  
przy niskich kosztach. Można w ten sposób wypróbować zachowanie  
farby w różnych warunkach oświetleniowych i pomóc w wyborze  
odpowiedniego odcienia. Wskazówka: dwukrotnie pomaluj kolorem  
testowym papier akwarelowy (lub podobny) zamiast ścianę.  
Do naszych farb glinianych oferujemy puszki próbne (125ml)  
oraz próbniki kolorów w formacie Din A4 pokryte oryginalnymi farbami. 

Paint to GoTermin realizacji dla domów i mieszkań: natychmiast. Nawet przy 
większych ilościach zamówienia czas realizacji to tylko kilka dni.  
Dostawa: na terenie całych Niemiec oraz Szwajcarii, Austrii i Balearów. 

Karty techniczne (w języku niemieckim), podkłady, karty kolorów  
i próbki na życzenie. 

Jako zarejestrowany klient komercyjny otrzymasz oczywiście ciekawe  
warunki zakupu. 

W Paint & Brush 
wszystkie farby dostępne od ręki 



Paint & Brush · Warnstedtstraße 12 c · 22525 Hamburg
Telefon: 040 – 54 73 04 18 · E-Mail: kontakt@paintandbrush.de

www.paintandbrush.de

https://paintandbrush.de/dla-handlowca/

Zamawianie farb online 24/7 

Przyjmowanie zamówień telefonicznych 040 – 547 30 40

Odbiór farby po uzgodnieniu  

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi godzinami otwarcia na stronie  www.paintandbrush.de

Proces rejestracji jest bardzo prosty: 

1. Utwórz konto

2. Prześlij nam dokument rejestracji działalności gospodarczej 
3. Po sprawdzeniu zmienimy Twoje warunki zakupu 

4. Potwierdzamy Twój dostęp handlowca wraz z Twoimi warunkami zakupu, 
wysyłając Ci emaila 

Informacje na temat dostępu dla handlowca 

Bezpłatne miejsca parkingowe do załadunku bezpośrednio przed drzwiami

Więcej informacji o naszej ofercie 

Pełna obsługa firm malarskich i handlowców.

Kompetentna, nieskomplikowana i szybka. Bezpieczna 
i niezawodna dostawa do Twojego warsztatu lub na plac 
budowy w ciągu 1-3 dni roboczych. 

Przetestuj nasz dostęp dla handlowca. 

!

Pakiet info
Zamów bezpłatnie swój pakiet informacyjny. Nasz pakiet informacyjny dla firm 
malarskich wysyłamy wraz z wzornikami kolorów, informacjami i cennikami. 



Paint & Brush
Warnstedtstraße 12c

22525 Hamburg

Firma

Osoba kontaktowa

Ulica i numer domu

Miejscowość i kod pocztowy:

Telefon (opcjonalnie)

Data, podpis

Zamów pocztą tradycyjną

Zamów przez email: ➜ kontakt@paintandbrush.de

Pakiet info

Tak!

Zamów bezpłatnie swój pakiet informacyjny. Nasz pakiet informacyjny dla firm 
malarskich wysyłamy wraz z wzornikami kolorów, informacjami i cennikami. 

Proszę o przesłanie pakietu informacyjnego  

dla firm malarskich.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy  
o kontakt pod numerem  040 - 547 30 40

➜


