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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 

Collection
Wysokiej klasy, wodorozcieńczalna, lateksowa farba

akrylowo-kompozytowa, stworzona przy użyciu technologii 
światowej klasy farb, gwarantującej wysoką odporność

powłoki oraz zwiększone właściwości barierowe
pomalowanej powierzchni.
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Nowość

Zelda

Regatta Shade Secret garden

„Pełen relaks? 
Tylko u siebie!”
Marta, 31

Cisza i spokój. Ta uniwersalna szarość subtelnie zmienia swój odcień w zależności od kolorów, 
z jakimi ją zestawimy. Odnajdziemy w niej szczyptę zieleni, dlatego kolor Zelda w połączeniu 
z Secret garden będzie dawał efekt kojącej i relaksującej przestrzeni, która sprzyja dobremu 
samopoczuciu. Gdy Zeldę zestawimy z Regattą – aranżację idealnie dopełnią elementy z jasnego 
drewna. 

Daria Trzepla-Strzeńska 
Miłośniczka stylu. Autorka wskazówek  
w kwestii doboru barw. Od 7 lat współpracuje
z marką Beckers, tworząc co sezon nowe  
kolekcje oraz zestawy kolorystyczne.  
Swoją pasję wykorzystała także przy projektowaniu  
i doborze kolorów dla linii farb premium  
Beckers Designer Collection.
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Nowość

Glamour 

Secret garden
Nowość
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Nowość
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Glamour – głęboki odcień ciemnej zieleni wprowadzi do wnętrza nieformalny szyk i elegancję.  
W tej nowoczesnej kompozycji kolorystycznej doskonale będą wyglądać dodatki ze szkła  
i metalu oraz drewno pomalowane na czarno. Uzupełnij wnętrze o bujne rośliny i w otoczeniu 
spokojnych, zielonych tonów nabieraj dystansu do codziennych spraw.

„Własny,  
wymarzony kąt 
jest największym 
luksusem”
Sylwia, 35
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Nowość

Fashion

Pixie Flow Midnight

„Klasyka zawsze 
jest w modzie” 
Izabela, 40

Nie bójmy się łączyć. Fashion jest ciepłym, naturalnym odcieniem szarości, zapewniającym 
neutralne tło dla wielu kolorów. Będzie współgrał zarówno z mocnymi granatami typu Midnight, 
jak i delikatnym, nieoczywistym Pixie. W sypialni te barwy wyciszą Cię przed snem, a w salonie 
zestawienie ich w odpowiednich proporcjach sprowokuje do kreatywności.
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Nowość

Rustic

Midnight Mellow Poetic
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„Otaczam się tym, 
co emanuje  
dobrą energią” 
Aleksander, 34

Ściana w kolorze Midnight nadaje wnętrzu charakteru i pozwala spełnić najskrytsze marzenia 
dekoracyjne. Jest tłem dla rodzinnych galerii lub bajecznych plakatów. Połączenie tego koloru 
z Rustic, Mellow i Poetic pozwala niemal od razu stworzyć wnętrze nowoczesne i przyjazne  
do życia dla każdego marzyciela. Takie zestawienie dodaje codziennie energii do działania. 

Angelika Witaszewska 
Pełna pomysłów na życie  
i pozytywnej energii twórczyni bloga 
mamagerka.pl - miejsca dla ludzi,  
którzy chcą żyć wolno, iść pod prąd  
i zachwycać się pięknem codzienności.  
Stylowe i użytkowe metamorfozy wnętrz  
w jej wykonaniu są prawdziwą inspiracją.
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Nowość

Warm 

Oxygen Puff Mist

„W tym miejscu  
to ja rządzę”
Patrycja, 17

Połączenie ciepłego koloru Warm z Oxygen i chłodną szarością Mist oraz idealnym pastelowym
odcieniem Puff to pole do wyrażenia nieograniczonego temperamentu nastolatka. Dzięki 
takiemu zestawieniu kolorów w jednej chwili może znaleźć przestrzeń na działania twórcze, 
by za kilka minut znaleźć się w świecie relaksu i wyciszenia.
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Nowość

Elegant

Ballet Puff Rhythm

„Wnętrze 
odzwierciedla  
moją osobowość” 
Kamila, 38

Kolor Ballet to wybór ponadczasowy. Pozwoli stworzyć wnętrze pełne marzeń i fantazji. 
Połączenie z kolorami Elegant i Puff nada pomieszczeniom lekkości i szyku. Kolor Rhythm 
doskonale podbija piękno Ballet i tworzy niepowtarzalną parę kolorystyczną, która jest tłem  
do stworzenia wnętrza, w którym jesteś wyłącznie sobą. To w zupełności wystarczy.
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Izabela Garstka 
Wnętrzarstwo i kolory są jej pracą i pasją.  
Iza prowadzi Showroom m.in. farb Beckers  
w Warszawie, miejsce pobudzające  
do kreatywnych rozwiązań dekoratorskich.
Doradza w kwestii doboru odpowiednich  
zestawień kolorystycznych oraz tworzy  
wyjątkowe i oryginalne aranżacje.

• • •

Nowość

Mocha

Labyrinth Snow Modern loft

„Spójność jest tym, 
czego teraz potrzebuję”
Tomasz, 40

Ponadczasowa klasyka, która w ostatnim sezonie powróciła nieoczekiwanie, odkrywając 
przed nami zupełnie na nowo styl Art Deco, idealnie odzwierciedla zestaw kolorów, który  
u swych podstaw ma wpisany mocny kontrast. Aby wnętrze miało łagodny, elegancki 
charakter, warto sięgnąć po ciepłą i subtelną Mochę.
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Nowość

Silver blue

Flow Shade Siren

„Oryginalne dodatki 
przekonują nas 
najbardziej” 
Sara i Jędrzej, 32 i 35

Takie zestawienie kolorów to kwintesencja stylu New Scandi, w którym zawiera się wszystko,  
co naturalne i delikatne. Mięta od zawsze działała na nas kojąco, dlatego ma to również swoje 
przełożenie na wnętrza. Najlepszym towarzystwem dla tego zestawu kolorów będą dodatki 
wykonane z naturalnych materiałów.
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Nowość 

Denim 

Milky
Nowość

Silver blue
Oxygen

„Po ciężkim dniu 
to tu odradzam się  
na nowo”
Dominika, 37

Zawsze, kiedy patrzę na zestawione ze sobą odcienie zamknięte w chłodnej palecie błękitów  
i głębokich granatów, czuję otulający spokój i harmonię. Aby wydobyć z takiego połączenia 
barw ich ogromny potencjał, kierujmy się światłem naturalnym, jakie mamy we wnętrzu. 
Powinno być ono przyjemne i ciepłe.
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Nowość

Straw

Promenade Light Siren
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„Zawsze możemy  
naładować  
baterie”
Magda i Rafał, 26 i 30

To zestawienie, które absolutnie chciałabym mieć w swoim domu. Kolory zostały tutaj 
idealnie dobrane, ponieważ wprowadzają do wnętrza spokój i lekkość. Dzięki takim 
połączeniom po intensywnym dniu możemy odzyskać wewnętrzny spokój i wyciszyć swoje 
zmysły. Szczególnie polecam do wszelkich stref odpoczynku.

Kamila Lenart  
Autorka bloga olomanolo.pl, fotografka, 
sprytna Pani Domu i pasjonatka mody. 
Radzi, zachęca do zmian i inspiruje.
W projektowaniu domowej przestrzeni 
nie lubi ograniczać się do jednego stylu, 
lubi eksperymentować z kolorami,  
dodatkami i przemyślanymi DIY.
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Nowość

Natural 

Herbarium Magic day Labyrinth

„Natura człowieka 
ma tu najwięcej  
do powiedzenia”
Beata, 42

Wszelkie odcienie zieleni to kolory, które działają na mnie odprężająco. Pobudzają zmysły 
i wpływają pozytywnie na kreatywność. Zielenie nadają wnętrzu charakteru, ale są przy tym 
uniwersalne, ponieważ bez problemu można je łączyć z innymi kolorami. To zestawienie 
kolorystyczne świetnie sprawdzi się w domowym biurze, kuchni czy kąciku czytelniczym.
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Nowość

Floyd

Echo Light Mist

„Pragmatyzm przełamany 
sentymentalną nutą  
jest moją domeną”
Michał, 43

Poniższe zestawienie to bezpieczny wybór dla osób ceniących klasykę, która zawsze 
jest w modzie. Może stanowić bazę, kiedy użyjemy mocniejszych dodatków. Osobiście 
zdecydowałbym się na takie zestawienie w salonie w połączeniu z drewnianą ścianą 
telewizyjną, miękkim dywanem i przyjemnymi w dotyku poduchami.



TIKKURILA POLSKA S.A.

ul. Ignacego Mościckiego 23

39-200 Dębica    

Porozmawiaj z konsultantem

infolinia: 801 88 99 65

live chat: www.beckers.pl


