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Twoje życie
Twoja przestrzeń

Twoje kolory

Zmiana w życiu jest nieunikniona – przez lata zmieniamy 

się nie tylko wewnętrznie, ale także dbamy o to,  

by zmieniało się nasze otoczenie: dostosowujemy 

je do okoliczności, projektujemy swoje własne cztery kąty. 

Kolory odgrywają kluczową rolę w tym procesie przemian. 

Otaczają nas, tętnią energią lub subtelnie wypełniają 

przestrzeń, dlatego tak ważne jest, by były dobierane 

ze szczególną uwagą. 

Zapraszamy do zapoznania się z nową kolekcją 

kolorystyczną Beckers na 2021 rok!



Dolce Vita

Nowość

Perfect

Tender

Nowość

Break Free

FrappeSilver Pearl

Stony BeachAngel Wings Innocence Luna Water Lily

Mountain 
Charm Cup 0f Coffee

Sea BlueSatin BlueAqua

Supernova

Vanilla Muffin

Nowość

Sky Grey

Sailboat

Light Brown

Iris

Panna Cotta

Melon Sunflower

Apricot AlmondGerbera Banana

Nowość

Peace 

Sunny Day Juicy Orange

Cherry Red Deluxe

Cleopatra

Końcówka
Kolekcji

Vivid Pink

Końcówka
Kolekcji

Ceramic

Candy PinkLight GreyVanilla Cream

CappuccinoCotton Candy

Wasabi

Końcówka
Kolekcji

Asparagus

Końcówka
Kolekcji

Apple

Crocus Violet

Lavender

Nowość

Melody
Nowość

Ideal

Misty Violet

Nowość

Macadamia

Stony Grey

Pistachio Salvia

Burgundy

Marina Blue

Nowość

Wonderful 

Caramel
Pudding

Pear Powder Pink      

Neutral

Dark 
Raspberry

Końcówka
Kolekcji

Light Coral

Nowość

Dreams
Nowość

Relax

Nowość

Holiday

Nowość

Trendy
Nowość

Admiral
Nowość

Azure

Nowość

Lovely

Healing Grey

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej zaprezentowane kolory należy traktować jako przybliżone.
Oryginalne kolory farb należy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.

Beckers 
Designer 
Colour

Każda chwila powinna mieć swój kolor, ale jeśli jeszcze  

tak nie jest – wybierz go samodzielnie! Zestawiaj barwy 

w rozmaitych konfiguracjach, zaproś je do życia swojego  

i swoich bliskich, do swojego domu. Możesz wybierać spośród 

ponad 60 kolorów Beckers Designer Colour.
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Healing Grey
Nowość

Sky Grey

6 / 7

„Cały dzień 
marzę o tym, 
by zrelaksować 
się we własnym 
domu”
Sonia, 29
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„Łatwiej mogę 
się skupić, gdy 
jestem w znanej, 
bezpiecznej 
przestrzeni”
Marta, 34

Nowość

Melody
Nowość

Relax
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Vanilla Cream

Nowość

Dreams
Nowość

Perfect

„Uwielbiamy 
ciągle na nowo 
odkrywać nasze 
wnętrza”
Asia i Paweł, 31 i 35
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Sailboat Cappuccino

Nowość

Admiral

„Inni
w weekend  
wychodzą  
na miasto,  
a ja najlepiej 
odpoczywam  
u siebie”
Ania, 33
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Water Lily Neutral

„W moim 
życiowym chaosie 
jedyną stałą 
jest własny kąt”
Sylwia, 34
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Crocus Violet Burgundy

„Tutaj mogę robić,  
co chcę”
Wiktoria, 12
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Cotton Candy
Nowość

Lovely

„Czasem wystarczy 
kierować się uczuciami,  
a wszystko staje się  
takie proste”
Magda, 35
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„Wszystko musi 
nadążać za rytmem 
naszego życia”
Zosia i Rafał, 36 i 38

Nowość

Azure Cherry



Katalog Inspiracji 2021 22 / 23

Nowość

Trendy Powder Pink

„Teraz 
uwielbiam 
przyjmować 
gości u siebie”
Kasia, 45
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Nowość

Ideal Dark Raspberry

„Kiedy doznajesz 
w życiu czegoś 
wyjątkowego,  
warto to utrwalić”
Martyna i Maksymilian, 28
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Pear
Nowość

Peace 

„Do szczęścia  
nie potrzeba 
wiele - wystarczy  
wiedzieć, czego  
się chce”
Dominika, 25
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Aqua
Nowość

Macadamia

„Tak naprawdę  
to razem tworzymy 
najlepsze rzeczy”
Monika i Adam, 32 i 33
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Sandy
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Beckers 
Designer Kitchen 

& Bathroom
Kuchnia to wyjątkowa przestrzeń w domu, dlatego tak bardzo 

dbamy o jej wykończenie. Zapewnij jej stylowy wygląd i trwałość 

na lata ze specjalną, odporną na wilgoć i plamy farbą.  

Łazienka również wymaga odpowiedniej ochrony przed  

pleśnią i wilgocią.  Zadbaj o jak najlepszy wygląd tych wnętrz  

z farbami z serii Beckers Designer Kitchen & Bathroom.  

Doskonale sprawdzą się one w kuchni, łazience i innych 

wnętrzach szczególnie narażonych na zabrudzenia.

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej zaprezentowane kolory należy traktować jako przybliżone.
Oryginalne kolory farb należy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.
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City WalkLinen White

„Mieszkanie dla takiej 
czwórki jak my trudno 
zaprojektować - każdy 
urządza je trochę  
po swojemu”
Konrad i Wiola, 38 i 39
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Sandy

34 / 35

„Prostota i minimalizm 
nadają wnętrzom spokój, 
którego tak wszyscy 
pragniemy w naszych 
mieszkaniach”
Piotr, 28
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Sea Breeze Oat Cake

„Lubię mieć  
wszystko poukładane”
Maria, 48



Katalog Inspiracji 2021 38 / 39

Exotic Apricot

„Tutaj oczyszczam  
się ze złej energii”
Ola, 36

Porcelain Grey
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Morning Coffee

„Bywam 
w wielu 
wspaniałych 
miejscach, 
jednak zawsze 
chcę wrócić 
do siebie”
Marzena, 50

Caramel Cookie
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Vibrant

„Mogę pozwalać 
sobie na małe 
przyjemności 
bez ograniczeń!”
Daria, 37

Simple



Hot Chocolate
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Nile
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Beckers 
Designer 
Universal

Wszyscy chcemy dbać o to, co dla nas ważne. Z emalią Beckers 

Designer Universal do drewna i metalu możesz przywrócić blask 

rzeczom, które strzegą Twoich wspomnień. Produkt posiada 

rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i może 

być stosowany w pokojach dziecięcych.

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej zaprezentowane kolory należy traktować jako przybliżone.
Oryginalne kolory farb należy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.
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Hot Chocolate

Aqua

Vanilla Cream

Nile

„Lubię tchnąć nowe 
życie w otaczającą 
mnie przestrzeń”
Judyta, 30
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„Jak każde inne 
stworzonko, 
potrzebujemy 
swojego ciepłego, 
przytulnego 
gniazdka.  
To nasza natura”  
Sandra, 28

White Monstera
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„Fajnie jest  
się inspirować, 
a jeszcze fajniej 
czymś różnić”
Tomasz, 41

Panna Cotta

Black Light Grey
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Candy Pink Wave

Aqua

„Weekend  
to czas dla mnie,  
mojej rodziny  
i naszego domu  
z ogródkiem”
Paulina, 51
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Beckers  
Designer Colour

Wodorozcieńczalna lateksowa farba do ścian i sufitów

•  Tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu.
•  Wyróżnia się dobrym kryciem i trwałością koloru.
•  Farbę łatwo się rozprowadza, nie chlapie w trakcie aplikacji.
•  Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
•  Zerowa zawartość Lotnych Związków Organicznych.

Zastosowanie: płyty kartonowo-gipsowe,  
tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe,  
tapety z włókna szklanego, zagruntowane drewno lub metal.
Kolorystyka: 66 kolorów. 
Stopień połysku: mat.
Wydajność: ok. 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.
Opakowania:  tester, 2,5 l, 5 l.

Wodorozcieńczalna lateksowa farba do ścian i sufitów

•  Powłoka odporna na mycie wodą z dodatkiem detergentu.
•  Długotrwały efekt bieli, odporność na promieniowanie UV  

– szczególnie polecana do mocno przeszklonych pomieszczeń.
• Dobra wydajność – ok. 14 m2/l.
•  Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa  

Alergologicznego.
•  Zerowa zawartość Lotnych Związków Organicznych.

Zastosowanie: tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe,  
płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, zagruntowane  
drobne elementy drewniane, drewnopochodne lub metalowe.
Kolorystyka: biały.
Stopień połysku: mat.
Wydajność: ok. 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.
Opakowania: 2,5 l, 5 l, 10 l.

Beckers  
Designer White

Poznaj  
wszechstronną  

paletę farb 
Beckers 

Odkryj swoje wnętrza na nowo.



Wodorozcieńczalna farba akrylowa do gruntowania  
ścian i sufitów

•  Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, zwiększając  
wydajność farb nawierzchniowych.

•  Ułatwia malowanie poprzez poprawę przyczepności  
farby nawierzchniowej do podłoża.

•  Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa  
Alergologicznego.

Zastosowanie: płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe,  
cementowo-wapienne, podłoża betonowe.
Kolorystyka: biały.
Stopień połysku: mat.
Wydajność: ok. 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.
Opakowania: 3 l, 10 l.

PTA 
Produkty wyróżnione tym znakiem 
polecane są alergikom lub osobom  
ze skłonnościami do alergii  
i posiadają rekomendację Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego. 

M
ini

malna Zawartość

Lotnych Związków Organ
icz

ny
ch

Minimalna zawartość LZO
Produkt posiada ekologiczną  
recepturę i charakteryzuje się śladową 
zawartością Lotnych Związków 
Organicznych, znacznie poniżej  
wymaganej normy.

Zerowa zawartość LZO 
Produkt posiada ekologiczną  
recepturę i spełnia rygorystyczne 
europejskie normy dotyczące  
emisji Lotnych Związków 
Organicznych – 0% LZO.

Beckers 
Primer

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do drewna i metalu

•  Bardzo wytrzymała powłoka i trwały kolor.
•  Łagodny, prawie niewyczuwalny zapach.
•  Czas schnięcia tylko ok. 1 godz.
•  Bardzo dobre właściwości aplikacyjne i przyczepność do podłoża.
•  Produkt do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
•  Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
•  Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych.

Zastosowanie: powierzchnie drewniane i drewnopochodne  
(tj. sklejka, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, płyty fornirowane), zagruntowane 
powierzchnie metalowe, lamperie i tynki wewnątrz budynków, renowacja starych 
wymalowań, kaloryfery, meble ogrodowe; do wnętrz i na zewnątrz. 
Kolorystyka: biały i 15 gotowych kolorów.
Stopień połysku: półmat.
Wydajność: do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,  
w zależności od chłonności podłoża.
Opakowania: 0,5 l kolory i biały, 1 l i 2,5 l biały.

Beckers Designer  
Universal

Wysokiej jakości wodorozcieńczalna lateksowa  
farba do ścian i sufitów  
 
Polecana do pomieszczeń szczególnie narażonych  
na zabrudzenia (jak np. korytarze, ciągi komunikacyjne)  
oraz działanie pary wodnej i rozwój grzybów pleśniowych  
(jak np. kuchnie, łazienki).

•  Zaawansowana technologia enkapsulacji zapewnia powłokę  
o zwiększonej odporności na działanie grzybów pleśniowych.

•  Ograniczone wnikanie tłuszczów oraz innych zabrudzeń.
•  Najwyższa odporność na mycie wodą z dodatkiem detergentu,  

łatwe usuwanie plam.
•  Zwiększona trwałość kolorów dzięki zastosowaniu nowoczesnej  

kompozycji pigmentów.
•  Utworzona powłoka umożliwia przepuszczanie pary wodnej,  

zapewniając „oddychanie” ścian.

Zastosowanie: tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe,  
płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, zagruntowane  
drobne elementy drewniane, drewnopochodne lub metalowe.
Kolorystyka: biały i 16 gotowych kolorów.
Stopień połysku: mat.
Wydajność: ok. 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.
Opakowania: tester; 2,5 l kolory i biały, 5 l biały.

Beckers Designer  
Kitchen & Bathroom

Jeszcze więcej inspiracji i informacji o produktach na www.beckers.pl



Odwiedź nas
w Internecie!

Poznaj różnorodny świat kolorów Beckers, inspiruj się,  

korzystaj z wideoporad, odkrywaj nowości. 

Potrzebujesz ekspresowej porady? Porozmawiaj z naszym 

konsultantem przez live chat na stronie www.beckers.pl. 

Zajrzyj do nas i pozwól, by Twoje życie nabrało barw!

 Do zobaczenia na:



TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23

39-200 Dębica    

Porozmawiaj z konsultantem
infolinia: 801 88 99 65

live chat: www.beckers.pl


