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A kortárs trendeket követve az építészek gyakran választanak 
természetes anyagokat, pl. követ, fát vagy fémet a 
homlokzatok domináns vagy kiegészítô felületi kiképzéseként. 
Sajnos a valódi anyagokat, azon kívül, hogy nagyon 
költségesek, nehéz szállítani és dolgozni is nehéz velük.  
Az építôanyagok területén szerzett többéves tapasztalatunk 
és a legújabb építészeti trendek ismerete arra ösztönzött 
minket, hogy bevezessük a vakolatok és festékek új családját, 
a VISAGE-t, melyet a természet ihletett. 

A VISAGE képet és megjelenést jelent, utalva a fô célunkra, hogy 
ideális anyagokat biztosítsunk az építtetôknek, ami lehetôvé teszi a 
legméltóságteljesebb és legelegánsabb projektek megvalósítását. 
Ez tökéletes válasz a kortárs design kihívásaira, amely értékeli a 
minimalizmust és az egyszerûséget anélkül, hogy visszariadna az újszerû 
és kísérletezô ötletektôl. 

A kortárs design kedveli  
a természetes anyagokat 
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A VISAGE széles választékot felölelô termékei közötti választási folyamat megkönnyítése érdekében három 
fô kategóriára osztottuk ôket, melyek a természeti erôforrások három fô csoportját képviselik: kô, fa, és 
fém anyagok. Mindegyik csoporton belül a szín- és szövetszerkezet gazdag választékát kínáljuk, amelyek 
lehetôvé teszik a legegyedibb koncepciók életre hívását. 

Kôhatású homlokzatok

Fahatású homlokzatok

Fémhatású homlokzatok 
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Kôhatású homlokzatok

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Patagonia Beige, Argentina Brown; 
Fô szín: Colours of Nature® Siberia 3; Kiegészítô színek: Colours of Nature® Indiana 6, Fehér
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Kôhatású homlokzatok

Kôhatású homlokzatok

A kô évszázadok óta nagyra értékelt, népszerû anyag, melyet 
változatossága és idôtlen szépsége miatt kedvelünk.  
A homlokzatnak méltóságteljes és elegáns megjelenést 
kölcsönöz, és a klasszikus és minimalista stílusú épületeknél 
egyaránt használják. 

A követ érdekes kombinációban lehet alkalmazni más 
hagyományos építôanyagokkal. Ezek a homlokzatok kiváló 
minôségû, modern, mégis mértékletes designt képviselnek, 
hangsúlyozva az építtetô kiváló ízlését. A homlokzati felület- 
kiképzések kôhatású csoportján belül a gránit és a homokkô 
gazdag választékát kínáljuk. 



Az elegáns gránit
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Homlokzatdíszítés: VISAGE CT710 Panama Cream, VISAGE CT721 Norway Pine 
Fô szín: Colours of Nature® Dakota 1; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Savanne 1

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 



Igazán jelentôs anyag, mely az eleganciája és az egyszerûsége 
miatt kedvelt. Fényvisszatükrözô és szikrázó hatásának köszönhetôen 
nagyon különleges, elôkelô megjelenést kölcsönöz a homlokzatnak. 
A VISAGE gránithatású vakolatok nagyon kiterjedt színválasztékban 
jelennek meg, éppen úgy, mint természetes párjaik. Megtalálhatunk 
benne a szikrázó feketétôl a pontozott szürkén át a világosbarnán 
keresztül a bézs árnyalatokig bármit. A természetes gránittal 
szemben a VISAGE termékek nem növelik a homlokzat súlyát,  
így a homlokzat masszívabb és tartósabb marad. 
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Panama Cream
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CT 710 VISAGE 

Természetes kôvakolat (Gránit)

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Jamaica Brown;
Fô szín: Colours of Nature® Dakota 1; Kiegészítô színek: Colours of Nature® Savanne 1 Jamaica Brown

Jamaica Brown

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 
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CT 710 VISAGE 

Természetes kôvakolat (Gránit)

Tanzania Grey Nepal Red

Patagonia Beige

Himalaya GreyMexico Gold

Mozambic Graphite

Panama Cream Zambia Green

Nordic White

Sardinia Grey

Brasilia Rose

Jamaica Brown

Dolomite Grey Argentina Brown

India Black

Finland Silver

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 
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Az idôtlen homokkô 

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Toledo Red, Venetto Rosa;
Fô szín: Colours of Nature® Texas 1; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Texas 4

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 
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A homokkô az a fajta kô, mely felhasználható olyan természetes 
megjelenésû homlokzatok képzésére, amelyek tökéletes 
harmóniában vannak a környezô tájjal és növényzettel, valamint 
a többi építôanyaggal, mint a fa vagy a tégla.  
A homokkô a melegség és pihenés kellemes érzését adja.  
A VISAGE homokkô hatású vakolatai széles színválasztékban 
kaphatók a hamvas bézstôl a vörösesen át a szürkéig. 

Toledo Red
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CT 710 VISAGE 

Természetes kôvakolat (Homokkô)

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Cairo Beige;
Fô szín: Colours of Nature® Tundra 2; Kiegészítô színek: Colours of Nature® Tundra 1, Tundra 5 Cairo Beige

Cairo Beige

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 
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CT 710 VISAGE 

Természetes kôvakolat (Homokkô)

Arabia Sand Venetto RosaPalermo Grey

Cairo Beige Manhattan Grey Toledo Red

Scandinavia White

Kenya Cream

Montenegro Green

Porto Beige

Alabama Gold

Cordoba Gold

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 
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Kô- és téglamintázatok 

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Porto Beige, VISAGE CT60 Japan Grey (sablon: London Brick);
Fô szín: Colours of Nature® Fehér; Kiegészítô színek: Colours of Nature® Etna 1

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektl. 



A VISAGE választéka különbözô kô- és tégla falazat hatását 
létrehozó, egyedi sablonokat tartalmaz, amelyek alkalmazhatók 
az épület homlokzatán vagy bárhol a környezetében, például  
a kerítésen. A finomszemcsés vakolatok 12 speciálisan 
kiválasztott színben kaphatók, melyek a tégla és a kô 
szövetszerkezetét tudják létrehozni, valamint 5 egyedi sablon 
létezik, melyek közül három a kô, kettô a téglamintázatot állítja 
elô. Ezeknek a termékeknek köszönheten a homlokzat megkapja 
a kívánt természetes megjelenést anélkül, hogy munkaigényes 
eljárással valódi falat kellene építeni kôbôl vagy téglából. 

VISAGE Kô- és téglamintázatok  | 17

Japan Grey (joint: Etna 1)



18 | CT 60 VISAGE Akril vakolat (0,5 mm)

CT 60 VISAGE 

Akril vakolat (0,5 mm) – színek

Sumatra Brown

Roman Brown

Ravenna Red

Japan Grey

Dominicana Beige

Vienna Bordo

Hawaii CreamSicilia Yellow

Italian Bordo

Java Graphite

Utah Red

Sevilla Brown

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 



CT 60 VISAGE 

Akril vakolat (0,5 mm) – sablonok

CT 60 VISAGE Akril vakolat (0,5 mm) | 19

Homlokzat díszítése: VISAGE CT 60 Sicilia Yellow (sablon: Catalonia Brick);
Fô szín: Colours of Nature® Kalahari 1; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Kalahari 2

Sablon: Boston Brick 
Szín: Vienna Bordo

Sablon: Valencia Stone 
Szín: Japan Grey

Sablon: Somerset Stone 
Szín: Hawaii Cream

Sablon: London Brick 
Szín: Utah Red

Sablon: Catalonia Stone 
Szín: Sicilia Yellow

A kô vagy téglahatás eléréséhez 
használhat Ceresit CT 60 0,5 mm 
vakolatot a VISAGE színpalettáról, 
vagy a Ceresit Colours of Nature® 
211 színei közül bármelyiket. 
A rések színe a Ceresit CT 16 
alapozófesték hét, erre a célra 
szolgáló színével érhetô el. 

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl. 
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Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Nordic White, VISAGE CT 721 Irish Oak;
Fô szín: Colours of Nature® Tundra 2; Kiegészítô színek: Colours of Nature® Dakota 

Fahatású
              Homlokzatok
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Fahatású homlokzatok 

A fa kulcsszerepet játszik a kortárs designban. Ez a 
természetes anyag rendelkezik mind szigetelô, mind esztétikai 
tulajdonságokkal, ugyanakkor megfelel az építészetben elterjedt 
modern pro-ökológiai irányvonalaknak. A projekttôl függôen 
a fa homlokzatok ideálisak modern apartman ingatlanok és 
kereskedelmi épületek nagy felületeinek létrehozására, illetve 
családi házak kisebb homlokzataihoz. 

A VISAGE termékcsalád tökéletes válasz bárkinek, aki olyan 
korszerû anyagot keres, amely újra létrehozza a természetes 
fa szépségét és eleganciáját. Ezek az anyagok szembeötlô 
részleteket alakítanak ki, melyek hangsúlyozzák a ház egyedi 
felületi kiképzését.Fahatású

              Homlokzatok
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CT 720 VISAGE 

Fahatású vakolat 

Fahatású vakolat

A kívánt fahatás eléréséhez két termék 
alkalmazható. Az egyik a CT 720 
fahatású vakolat, mely hitelesnek látszó fa 
szövetszerkezetet hoz létre szilikon minták 
rányomásával, a másik a CT 721 fahatású 
színes impregnáló festék. A CT 721-en belül hat 
különbözô színbôl választhat, hogy megalkossa 
álmai fahatású homlokzatát: két fenyô árnyalat, 
valamint tölgy, indiai tölgy, dió és wenge 
színekben.

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Palermo Grey, VISAGE CT 721 Irish Oak;
Fô szín: Colours of Nature® Colorado 5; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Sahara 1
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CT 721 VISAGE 

Fahatású színes impregnáló festék 

Canada Walnut

Iberia Pine Norway Pine

Kongo WengeBengal Teak

Irish Oak

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Venetto Rosa, VISAGE CT 721 Irish Oak;
Fô szín: Colours of Nature® Africa 4; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Africa 1

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl.
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Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Manhattan Grey, VISAGE CT 740 Iceland Silver;
Fô szín: Colours of Nature® Nebraska 1; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Nebraska 

Fémhatású
                 Homlokzatok
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A modern építészetben nem csak a hagyományos anyagok 
inspirálják a tervezôket. A kortárs projektek egyre gyakrabban 
alkalmaznak vibráló, fényes alkotóelemeket, amelyek a 
legújabb, dinamikusan változó trendeket képviselik az 
építészetben. 

A VISAGE palettán belül választhatunk fém-, foszforeszkáló, 
és opálhatású termékek közül, amelyek segítségével bármilyen 
ötlet egyedi, eredeti homlokzattá alakítható. Sôt, a korszerû 
technológia hosszan tartó, ellenálló hatást biztosít. 

Fémhatású homlokzatok 

Fémhatású
                 Homlokzatok
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Fémhatású festékek

A fémfelületeket többé már nem kizárólag ipari projektekhez 
használják, hanem megjelennek újonnan épült magánházakon 
is. Az ezüst, alumínium vagy arany elemeket, amelyek 
hagyományosan csodálatosan mûködnek az üveggel, egyre 
gyakrabban kombinálják betonnal és fával. 

Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Manhattan Grey, VISAGE CT 740 Iceland Silver;
Fô szín: Colours of Nature® Nebraska 1; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Nebraska 3

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl.
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Australia Silver

Iceland Silver

American Gold

CT 740 VISAGE  

Fémfesték

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl.



CT 730 VISAGE 

Világító vakolat
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Világító vakolat

A VISAGE termékekkel bármilyen ötlet megvalósítható. A speciális, 
korszerû technológiával készült vakolatok éjszaka világítanak, ami 
meglepetésszerû hatást gyakorol. De éppen ez a „meglepetés” 
teszi a modern építészeti projekteket eredetivé és jellegzetessé. Az 
érdekes, fénylô részletek kiemelik az építészeti formák jellegét és 
felélénkítik a felületet. A világítás erôssége a környezô fényforrásoktól 
és intenzitásuktól függ. Ezért a hatásuk idôhöz kötött, mint bármely 
más világító terméké. 

Világító vakolat – a Nature® Kalahari 1 szín nappali kinézete)

Világító vakolat – éjszakai hatás 
Homlokzatdíszítés: VISAGE CT 710 Manhattan Grey, VISAGE
CT 730 világító vakolat; Fô szín: Colours of Nature®

Nebraska 1; Kiegészítô szín: Colours of Nature® Nebraska 

A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl.



CT 750 VISAGE  

Opál lakk

CT 750 VISAGE Opálhatású lakkok  | 29

A VISAGE paletta két különbözô árnyalatban kínál mûvészi, 
opálfényû hatást. Mivel a lakk átlátszó, a végsô eredményt a 
festett felület színe és a felhordás módszere (ecset vagy henger) 
befolyásolja. Így a végsô színvariációk száma szinte korlátlan.

Opálhatású lakkok 

African Glow (ecsettel felkenve Ceresit Colours of Nature® Kalahari 1 színre)

Világító vakolat – éjszakai hatás Arctic Glow (hengerrel felkenve Ceresit Colours of Nature® Etna 1 színre)
A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl.
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A VISAGE termékek kis tömegûek – nem befolyásolják az épület szerkezetét, ezért alkalmazhatóak mind 
új épületek, mind régi, felújítást igénylô épületek homlokzatánál.

A korszerû technológiának köszönhetôen a 
VISAGE termékek sokkal célszerûbbek, mint 
természetes társaik. Ellenállóak az idôjárással, 
a szennyezôdéssel és a tûzzel szemben; nem 
vonzzák a káros faférgeket, és ellenállóak az olyan 
mikroorganizmusokkal szemben is, mint pl. az 
algák. 

VISAGE Termékek 
Még több elôny
A VISAGE termékek visszaadják azt a megjelenést és érzést, amit 
eredeti megfelelôik nyújtanak, és sok elônnyel járnak. A valódi 
anyagoktól eltérôen a VISAGE vakolatokat és festékeket bármilyen 
alapon, bármilyen feltételek mellett, és szinte minden korlátozás nélkül 
lehet használni; emellett könnyen szállíthatók és erôfeszítés nélkül lehet 
velük dolgozni. 

TulAjdOnSáGOK
VISAGE 

(a termékcsalád 
megfelelô elemei)

TERMÉSZETES AnYAGOK 
(fa, kô, fém)

gránit homokkô fa fém

Kompatibilis a szigetelési rendszerekkel + - - - -

Ellenáll a biológiai szennyezôdésnek + + - - -

Könnyû karbantartani + + - - -

Könnyû felhordani  + - - - -

Ellenáll az idôjárási feltételeknek + + - - +

Színtartósság (uV ellenállás) + + - - +

Kiegészítô és kompatibilis anyagok széles választéka  
a szigetelési rendszereken belül + - - - -

Megengedhetô ár + - - - -

Hosszú távú tartósság + + + - +

Minimálisra csökkenti a hôhidak keletkezését + - - - -

Könnyen egybeépíthetô más homlokzati anyagokkal (ETICS) ++ - - - -

Kis tömegû (kis többlet terhelést jelent, így nem terheli meg a 
homlokzati szerkezetet) ++ - - - -
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A VISAGE termékek kompatibilisek és egybeépíthetôek az ETICS 
rendszerekkel, ami tökéletes szigetelést, tartósságot és esztétikai 
tulajdonságokat biztosít, az építtetô egyéni ízléséhez alakítva. A rendszer 
kényelmes beltéri klimatikus feltételeket hoz létre – kellemes, hûvös 
környezetet nyáron, és barátságos meleget télen. A korszerû és hatékony 
technológia megvédi az épületet a hôveszteségtôl, ami nagyobb energia 
megtakarítást és kisebb számlákat, illetve kisebb természeti erôforrás 
felhasználást eredményez. 

Bármi is legyen a fô tervezési ötlet, a VISAGE 
tökéletes választ nyújt az építtetôk szélesebb körének. 
Lehetôvé teszi komplett építészeti hatás elérését, 
valamint egyedi részletek, például ablakok, pillérek 
vagy lábazatok kiemelését. Célszerûségének és 
esztétikai tulajdonságainak köszönhetôen a VISAGE 
tökéletes választás az igényes vevôk részére. 

Ceresit Ceretherm VISAGE rendszer  

Mûanyag dübelek

Az épület külsô fala 

Ceresit CT 85 ragasztó és erôsítô habarcs 
EPS vagy Ceresit CT 83 ragasztó habarcs 

EPS Polisztirol hab táblák

Ceresit CT 85 ragasztó és erôsítô habarcs 

EPS üvegszálas szövet 

Ceresit CT 85 ragasztó és erôsítô habarcs 

EPS homlokzati felületi kiképzések VISAGE termékekkel

Alapozó festék Ceresit CT 16
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VISAGE  
termékek portfoliója 

CT 710 VISAGE Természetes kô vakolat 

Csomagolás: 20 kg

Homokkô vagy gránit szerkezetû design vakolat, kül- és beltéri 
használatra.

TULAJDONSÁGOK:

• Gránit- vagy homokkôhatás 
• Ellenállás az idôjárási körülményeknek
• Könnyen tisztántartható 
• Gépi felhordásra alkalmas 
• 16 gránit színben és 12 homokkô színben kapható 

 
A Ceresit CT 710 vakolat természetes vagy módosított gránit vagy kvarc töltôanyagok 
kombinációit tartalmazza. A vakolat felhasználható dekoratív vakolatok megvalósítására 
hagyományos vakolatokon, beton és gipsz felületeken, valamint faforgácslemezeken, 
szárazépítô táblákon, stb. A Ceresit CT 710-et szórással történô felhordásra tervezték.  
Kis felületen hosszított glettvassal lehet felhordani. Megkötés után természetes kômintát 
kapunk.

A VISAGE termékek 
a professzionális rendszer részei 
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CT 720 VISAGE Fahatású vakolat 

Design vakolat fa hatású szövetszerkezet kialakításához,  
kül- és beltéri használatra.

TULAJDONSÁGOK:

• Fa hatás kialakítása mintákkal 
• Nagyfokú páraáteresztô képesség 
• Nagyfokú tartósság és idôjárással szembeni ellenállás 
• Természetes ellenállás a gombának, penésznek és algáknak 
 

 
A Ceresit CT 720 vakolat vékony rétegû vakolatok megvalósítására használható 
betonfelületeken, hagyományos vakolatokon, gipsz felületeken és szárazfalazatokon, 
gipszrost táblákon, stb. A CT 720 vakolat fehérben készül, melyet 6 színben kapható 
“Wood” CT 721 színezô impregnáló festékkel lehet színezni.

Csomagolás: 20 kg

CT 721 VISAGE Fahatású színes impregnáló festék

Építészeti impregnáló festék, amely visszatükrözi a természetes 
fa színeit, kül- és beltéri használatra.

TULAJDONSÁGOK:

• Ellenállás az idôjárási körülményeknek
• Kivételesen tartós, és ellenálló a szennyezôdéssel szemben 
• 6 színben kapható

 
A Ceresit CT 721 impregnáló festék a fa természetes színét visszaadó, díszítô 
felületek készítésére szolgál a Ceresit CT 720 VISAGE Fahatású vakolattal fedett 
felületeken, vékony ásványi vakolatrétegen, hagyományos vakolattal fedett beton, 
gipsz felületen. 

Csomagolás: 4 l
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CT 730 VISAGE Világító vakolat 

A sötétben világító hatású design vakolat, kül-  
és beltéri használatra. 

TULAJDONSÁGOK:

• Világító hatás (enyhén világít a sötétben)
• Ellenállás az idôjárási körülményeknek
• Kismértékû abszorpció és nagyfokú rugalmasság 
• Kopás- és szakadásálló

 
A Ceresit CT 730 vakolat vékony rétegû vakolat megvalósítására használható beton 
felületeken, hagyományos vakolatokon, gipszfelületeken és faforgácslemezeken, 
szárazépítô táblákon, stb. 

Csomagolás: 25 kg 

CT 60 VISAGE Akril vakolat (0,5 mm)

Design akril vakolat, javasolt „klinker tégla” vagy „természetes 
kô” sablonhoz, kül- és beltéri használatra.

TULAJDONSÁGOK:

• Javasolt sablonokhoz
• Ellenállás az idôjárási körülményeknek
• Alacsony nedvesség felvevô képesség és nagyfokú rugalmasság 
• Kopás- és szakadásálló 
• Nagyfokú páraáteresztô képesség 
•  BioProtect formula – védelem a biológiai szennyezôdéssel szemben 

(penész, gomba, algák)
• Színstabilitás 
•  A VISAGE paletta 12 színében és a Ceresit Colours of Nature® paletta összes 

színében kapható 

 
A Ceresit CT 60 0,5 mm vakolatot homlokzat megvalósítására használják sablonok 
segítségével, melyek klinker téglát vagy természetes követ mintáznak. A termék 
használható beton alapokon, hagyományos vakolaton, gipsz alapokon és faforgács-
gipsz lemezeken.

Az illesztések színét a Ceresit CT 16 alapozófestékkel lehet megvalósítani. Javasolt 
színek a Ceresit Colours of Nature® palettáról: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, 
Savanne 4, Colorado 4, Texas 5.

Csomagolás: 25 kg
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CT 740 VISAGE Fémes festék   

CT 750 VISAGE Opálfényû lakk 

Fémes színeket visszatükrözô design festék, kül- és beltéri 
használatra.

TULAJDONSÁGOK:

• Kismértékû abszorpció 
• Ellenállás az idôjárási körülményeknek 
• 3 színben kapható

 

 
A Ceresit CT 740 festéket a homlokzat, betonszerkezetek és belsô terek védelmére 
tervezték. Felhasználható ásványi felületek (beton, cement, mészcement és mész) felületek 
fedésére. A Ceresit CT 740 festékkel fedett felületek fémes hatást kapnak.

Opálfényû hatású design lakk, kül- és beltéri használatra.

TULAJDONSÁGOK:

• Az opálfényû szín csillogása a fény szögétôl függôen változik 
• Ellenállás az idôjárási körülményeknek
• Ecsettel vagy hengerrel felvihetô a különbözô felületekre és szerkezetekre 
• 2 színben kapható 

 
A Ceresit CT 750 lakk dekoratív rétegek kialakítására szolgál vékony vakolatok felületén, 
beton és gipsz felületeken. Az anyagot henger, ecset, szivacs vagy szórópisztoly 
segítségével kell felvinni. 

Csomagolás: 4 l

Csomagolás: 2 l
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A színeket nyomdai módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektôl.
Ha a színválasztás kiemelt fontosságú, akkor azt javasoljuk, hogy ellenôrizzék az aktuális színmintát. 

A képek csak javaslatok a VISAGE és Colours of Nature® termékek használatára.


