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AKRYLOVÉ BARVY SE ZVÝŠENÝM LESKEM

BALENÍ:

Lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

Aplikační lahvička -  25g | 55g

Sady barev -  7x12g | 7x 25g

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

 svítící ve tmě 

Univerzální akrylová barva se zvýšeným leskem 

 základní odstíny

 NEON odstíny - svítící pod UV lampou 

POUŽITÍ:

Akrylová barva (akrylka, acryl) na většinu povrchů kromě textilu. 
Výrazné a jasné barvy.

Můžete ji použít venku i v interiéru.  Nejlépe drží na nasákavých 
površích jako je dřevo, karton, papír, terakota, korek, beton, neglazovaná 
keramika a podobně.

Hodí se pro hobby, kreativní činnost, výtvarnou tvorbu, ubrouskovou, 
techniku, modelářství, kamínky apod. Vodou ředitelná. 

www.barvyartemiss.cz



KRYCÍ AKRYLOVÉ BARVY

BALENÍ:

Lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

Sady barev -  7x12g | 7x 25g

Aplikační lahvička -  25g | 55g

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

 imitace kovů 

Univerzální krycí akrylová barva se zvýšeným leskem

 glitrové odstíny 

Univerzální krycí  akrylová barva matná
 základní odstíny 
 NEON odstíny - svítící pod UV lampou 

 metalické odstíny

 perleťové dostíny

POUŽITÍ:

Můžete ji použít venku i v interiéru.  Nejlépe drží na nasákavých 
površích jako je dřevo, karton, papír, terakota, korek, beton, neglazovaná 
keramika a podobně.

Krycí akrylové barvy na tmavé podklady.  Většinou stačí natřit 
jednou vrstvou.  Vodou ředitelná. 

www.barvyartemiss.cz



TABULOVÁ A MAGNETICKÁ BARVA

BALENÍ:

Magnetická barva 
lahvička se šroubovacím víčkem -  120g | 170g | 500g | 750g

Tabulová barva 
lahvička se šroubovacím víčkem - 120g | 180g | 400g | 800g

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Magnetická barva - černá | šedá 

Tabulová barva - základní odstíny | NEON odstíny - svítící pod UV

POUŽITÍ:

Tabulová barva - k  vytvoření vlastní křidou popisovatelné tabule na 
dřevo, papír, omítku, kov apod.

Magnetická barva  - vodou ředitelná akrylátová barva na vytváření 
magnetických povrchů (magnetické nástěnky apod.). Na dostatečný 
magnetický efekt musíme nanést dvě až tři vrstvy barvy a používat 
neodymový magnet. 

www.barvyartemiss.cz



BARVY NA SVĚTLÝ TEXTIL A HEDVÁBÍ

www.barvyartemiss.cz

BALENÍ:

Aplikační lahvička -  25g | 55g 

Mechanický rozprašovač - 30g | 70g | 110g | 250g 

Sady barev - 7x12g | 7x 25g

Lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

 imitace kovů
 NEON odstíny - svítící pod UV lampou 
 svítící ve tmě 

Barva na hedvábí - základní odstíny  | NEON odstíny - svítící pod UV 
lampou |  imitace kovů

Barva na světlé textilní materiály
 základní odstíny 

POUŽITÍ:

Vodou ředitlená barva na na většinu přírodních materiálů, polyester a 
směsi.  Barva na světlý  textil se více vsakuje a nezůstává na povrchu.

Můžete nanášet štětcem, tupováním, razítkováním.... 

Po zaschnutí se nemusí zažehlovat.



KRYCÍ BARVY NA TMAVÝ TEXTIL

www.barvyartemiss.cz

BALENÍ:

Aplikační lahvička -  25g | 55g 

Sady barev - 7x12g | 7x 25g

Lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

Mechanický rozprašovač - 30g | 70g | 110g | 250g 

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Barva na tmavé a výrazně barevné  textilní materiály 
 základní odstíny
 NEON odstíny - svítící pod UV lampou
 metalické odstíny
 imitace kovů 

PUFFY - napěnovací barva - základní odstíny | NEON odstíny - svítící 
pod UV lampou 

POUŽITÍ:

Vodou ředitlená barva na většinu přírodních materiálů, polyester a směsi.

Můžete nanášet štětcem, tupováním, razítkováním.... 

Po zaschnutí se nemusí zažehlovat.

Barva je určená pro zdobení tmavých a výrazně zbarvených podkladů. 
Barva na tmavý textil zůstává více na povrchu.



BATIKOVACÍ BARVY NA TEXTIL

BALENÍ:

Lahvička s aplikačním víčkem 
5g | 13g | 25g

110g | 250g | 500g
Lahvička s aplikačním víčkem 

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Batikovací "reaktivní" barva za studena ARTEMISS na bavlnu a ostatní 
přírodní materiály za studena - nevaří se.  16 odstínů podle vzorníku 
batik.

Zažehlovací batika -  rozšiřuje možnosti v této technice. Je možné využít 
větší škálu odstínů a také batikovat materiály, které batikovací barvy za 
studena neumožňují. NEON odstíny - svítící pod UV lampou   

POUŽITÍ:

Lze pužít i na směsi s 20% podílem umělých materiálů.

Batikovací barvy v aplikační lahvičce na  bavlnu a ostatní přírodní 
materiály. 

www.barvyartemiss.cz



ARTEX - TEXTILNÍ TUŽIDLO

BALENÍ:

Uzaviratelná dóza s mezivíčkem 

250g | 500g |1000g   

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

BAREVNÝ ARTEX -   základní odstíny | NEON odstíny - svítící pod UV 
lampou | imitace kovů

TRANSPARENTNÍ ARTEX - látky se vzorem si ponechají svoji původní 
barevnost.

POUŽITÍ:

Textilní tužidlo na textil a přírodní materialy. 
 Dobře drží na dřevě, keramice, sádře, betonu, kameni i polystyrénu. 
Naopak nedrží na některých plastech. 

Pro výrobu textilních soch apod. 

www.barvyartemiss.cz



BARVY NA KUŽI A KOŽENKU

BALENÍ:

Lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

Sady barev - 7x12g | 7x 25g 

Mechanický rozprašovač - 50ml | 115ml | 215ml

Aplikační lahvička -  25g | 55g 

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Lesklá barva se zvýšeným leskem - základní odstíny | NEON odstíny - 
svítící pod UV lampou | imitace kovů 

Barva na semiš  v mechanickém rozprašovačí - základní odstíny | 
hnědé odstíny 

POUŽITÍ:

Pružná barva pro malování na kůži, koženku a podobné materiály.

Vyrábí se v konzistenci, která vám umožní rovnou malovat, ale pokud 
byste potřebovali řidší barvu, opatrně ji řeďte vodou.

www.barvyartemiss.cz



POMOCNÉ PŘÍPRAVY NA TEXTIL

BALENÍ:

Zahušťovadlo
aplikační lahvička - 25g | 55g
Hobby pigmenty 
lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g

Ředidla na textil 
lahvička se šroubovacím víčkem - 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

DRUHY:

Ředidlo pro barvy na světlý textil 

Zahušťovadlo - vodou ředitelné univerzální zahušťovadlo pro všedchny 
druhy textilních barev.
Hobby pigmetny - voudou ředitlné pigmenty - základní odstíny | NEON 
odstíny - svítící pod UV lampou

Ředidlo pro barvy na tmavý textil

POUŽITÍ:

Ředidla textilních barev - pomahají zmenšit hustotu barev. Je lepší je 
použi misto vody. Nemění poměr pojiv  v barvě a nehorzí ztráta 
odolnosti barvy vůči vyprání.
Zahušťovadlo  pro textilní barvy - zlepšuje hustotu barvy  a její 
roztíratelnot. Vhodné jako doplněk pro sitotisk.
HOBBY pigmenty - zlepšijí sytosti odstínů, vhodné pro dobarvování 
barev.

www.barvyartemiss.cz



UBROUSKOVÁ TECHNIKA

BALENÍ:

Dozá a s uzavíracím vrškem - 350g | 700g |1500g

Lahvička se šroubovacím víčkem - 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

Aplikační lahvička -  25g | 55g

DRUHY:

Lepidla na ubrouskovou techniku - univerzální | na porcelán | na textil

Patinol - imitace kouřového dřeva - černý | hnědý  

Strukturovací pasty - klasik | jemná | hrubá | barevná | sníh

Krakelovácí lak

POUŽITÍ:

S ubrouskovou technikou, říká se jí také decoupage, vytvoříte dokonalé 
obrázky jen pomocí ubrousku a lepidla. Lepidlo slouží zároveň jako lak. 
Ubrouskem ozdobíte předměty například ze dřeva, papíru, lepenky, 
keramiky, terakoty, kamínky nebo obyčejnou vaječnou skořápku. Krásné 
motivy vytvoříte když zkombinujete decoupage s křídovými barvami, a 
krakelovacím lakem. Na materiály jako je textil, nebo sklo a porcelán 
vyrábíme speciální lepidla.

www.barvyartemiss.cz



VINTAGE BARVA (KŘIDOVÁ BARVA)

BALENÍ:

110g | 180g | 600g

Lahvička se šroubovacím víčkem

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Vintage styl má uklidňovat a proto se vyrábí speciální méně výrazné 
odstíny barev.

32 krycích barevných odstínů podel vzorníku vintage barev

POUŽITÍ:

Speciální barvy pro vintage. Jemná křídová barva na nábytek, dřevo, 

  
Barvy se mohou použít i na dekoraci i jiných materiálů (omítky, cihly, 
beton, kámen, kov, dřevo, karton, lepenku i papír apod). 

keramiku a pro kreativní tvorbu. 

www.barvyartemiss.cz



BARVY NA SKLO A PORCELÁN

BALENÍ:

Lahvička se šroubovacím víčkem - 12g | 40g | 70g | 110g | 250g | 500g

Aplikační lahvička -  25g | 55g 

Sady barev - 7x12g | 7x 25g

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Vitrážní barva barva trasparentní - 16 základních odstínů

Slupovací barva transparentní - 16 základní odstínů | svítící ve tmě | 
NEON odstíny - svítící pod UV lampou   

Vypalovcí barva na porzcelán - 16 základní odstínů | imitace kovu 

POUŽITÍ:

Speciální barvy na zdobení skleněných povrchů, porcelánu, glazované 
keramiky, zrcadel apod.
Vypalovací barvy můžeme mýt v myčce na nádobí.

www.barvyartemiss.cz



AKRYLOVÁ LEPIDLA

BALENÍ:

Uzaviratelná dóza s mezivíčkem
200g | 300 g | 1000g

Aplikační lahvička
25g | 55g | 100g

DRUHY:

Hobby lepidlo - univerzální lepidlo s praktickým aplikátorem. Hodí se pro hobby, kreativní činnost, 
výtvarnou tvorbu, modelářství... Pro lepení porézních a nasákavých materiál. Používá se k nalepování 
glitrů nebo barevných písků na různé materiály, jako je papír, dřevo, lepenka, sklo apod.
Lepidlo na kamínky a mozaiku - vodou ředitelným lepidlem přilepíte dílky skleněné, keramické nebo 
plastové mozaiky na dřevo, papír, sklo, keramiku, kameninu, pálenou hlínu, porcelán  apod.
Lepidlo na papír - speciální lepidlo na lepení papíru, kartonu apod.
Lepidlo na dřevo - speciální lepidlo na lepení dřeva a dřevěných předmětů.
Lepidlo RAPID - lepidlo se zrychlenou lepící rekaci. Pro lepení porézních a nasákavých materiál.
Lepidlo na samolepky - pro výrobu samolepek. Vytváří trvale lepivou plochu.

POUŽITÍ:

Na lepení různých materiálů. Po zaschnutí voděodolná.

Atest pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Vyhovuje EN71 
část 3.

Vodou ředitlaná, zdravotně nezávadná lepidla v aplikační lahvičce nebo 
dóze s uzavíracím víčkem.

www.barvyartemiss.cz



LEPTACÍ PASTA NA SKLO

BALENÍ:

    rukavice pro ochranu rukou

ahvička s bezpečnostním víčkem - 40g | 70g |110g | 250g | 500gL

    leptací prostředek

VITROLEPT  se prodává v sadě, která obsahuje:

    špachtli pro nanášení na sklo

DRUHY:

VITROLEPT A - krémový prostředek na leptání skla

VITROLEPT B -  leptací vodá - tekutý  prostředek na leptání skla

VITROLEPT C - kontura -   prostředek na leptání skla v aplikační lahvičce

POUŽITÍ:

Muže se mýt v myčce na nádobí.

 
Prostředek pro leptání skleněných povrchů.

Můžeme leptat sklo, zrcadla, kachličky, glazovanou keramiku, porzcelán 
apod. 
Vytváří efekt pískovaného skla. Vytvořený motiv už nejde odstranit.

www.barvyartemiss.cz



BEZBARVÝ LAK

BALENÍ:

Lahvička se šroubovacím víčkem 

40g | 70g | 110g | 250g | 500g  

DRUHY:

Bezbarvý lak matný nebo lesklý 

Bezbarvý lak lesklý  efektový -  metalický efekt | perleťový efekt | zlatý 
efekt

Bezbarvý vypalovací lak na porcelán

POUŽITÍ:

Pro venkovní i vnitřní použití.
Po zaschnutí je nátěr lesklý a voděodolný.

Hodí se na nasákavé povrchy, jako jsou papír, dřevo, kámen, terakota, 
beton, korek apod.

Lak pro hobby, kreativní činnost, výtvarnou tvorbu, ubrouskovou techniku, 
modelářství apod. 

www.barvyartemiss.cz



SVÍTÍCÍ PRÁŠKY VE TMĚ

BALENÍ:

   

10g | 20g | 70g | 110g | 250g | 500g

Lahvička se šroubovacím víčkem 

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Svítící prášek univerzální - je vhodný do vodou ředitelných i syntetických 
barev a laků. Po nasvícení svítí ve tmě zelenožlutě. Intenzitu a dobu 
svícení ovlivníte dobou nasvícení. 

Svítící prášek PROFi 2v1 -  svítí barevně, intenzivněji, vydrží svítit delší 
dobu a navíc ještě září pod UV světlem. Je však nutné, jakmile jej 
zamícháme do barvy, ji spotřebovat. Dlouhým skladováním se barva 
znehodností.  8 barevných odstínů.

POUŽITÍ:

Se svítícím práškem si můžete užít spoustu zábavy. Můžete ho přidat do 
laku nebo nasypat na mokrou barvu a nechat zaschnout. Použijte ho 
třeba třeba na doplňky do bytu, nebo na výrobu kostýmů.

Při přidání do svítící barvy ve tmě, výrazně zvýšíme její svítívost.

www.barvyartemiss.cz



SMALTOVACÍ PRÁŠEK

BALENÍ:

Sada 
7x10g | 7x25g
 

Lahvička se šroubovacím víčkem 
12g | 30g 

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

BAREVNÝ SMALTOVACÍ PRAŠEK  -   základní odstíny | NEON odstíny - 
svítící pod UV lampou / imitace kovů

TRANSPARENTNÍ SMALTOVACÍ PRAŠEK - podkladsi ponechají svoji 
původní barevnost. Při smícháni s barevným smaltem 1:3 vznikne 
transparentí barevný hluboký smalt.

POUŽITÍ:

Smaltovací prášek se hodí k výrobě ozdobných přívěsků, ozdobení lžiček, 
rozlišení klíčů a spoustu další kovových, skleněných nebo keramických 
předmětů.
Jednoduše ozdobyte všechny předměty, které snesou teplotu v rozmezí 
130 až 180 stupňů.
Atestováno pro přímy styk s potravinami.

www.barvyartemiss.cz



PÍSKY, GLITRY

BALENÍ:

7x10g | 7x25g

Lahvička se šroubovacím víčkem  
10g | 30g | 70g | 110g | 250g | 500g

Sada 

BAREVNÉ ODSTÍNY A DRUHY:

Barevný písek - jemný  hrubost 0,2-0,5mm. - 25 základních odstínů |  
NEON odstíny - svítící pod UV lampou 
GLITR  - jemný - velikost do 0,2 mm |  hrubý - velikost 0,2 - 0,5 mm
Barevné odstíny:  základní odstíny | NEON odstíny - svítící pod UV 
lampou | imitace kovů |  hvězidčky
Metalický prášek - zlatý, perleť, bronzový, chameleon    

POUŽITÍ:

Glitr - sypeme přímo z plastové lahvičky na lepidlo nebo mokrou barvu. 
Můžeme taky zamíchat do bezbarvého laku

Metalické prášky

Barevný písek  - pro kreativní tvoření, pro modeláře, na sypané dekorace 
a podobně. Oblíbené je vytváření pískových mandal.

www.barvyartemiss.cz



PÁZDNE LAHVIČKY, HOBBY OBALY

BALENÍ:

Aplikační lahvička - 25ml | 55ml | 110ml | 250ml | 500ml
Vrchní kosmetický rozprašovač - 25 ml | 55ml | 115ml | 215ml
Boční rozprašovač - 30ml | 70ml | 110ml | 250ml | 500 ml
Prázdná lahvička s uzávěrem 28mm - 40ml | 70ml | 110ml | 250ml | 
500ml

Bezpečnostní uzávěr na lahvičku s  klasicklým PET uzávěrem 28mm 
Prázdná lahvička s uzávěrem 18mm -  25ml | 55ml | 115ml | 215ml

DRUHY:

Aplikační lahvička
Kosmetický vrchní rozprašovač z lahvičkou - rozprašovač je umístěn 
na vrchu lahvičky - jemnější roztřik 
Bošní rozprašovač s lahvičkou - lépe se drží v ruce. Vhodnější pro 
Prázdná lahvička - šroubovacím víčkem 28mm nebo 18mm
Bezpečností uzávěr - chrání před náhodným otevřením lahvičky dětmi. 
Je potřeby, když do lahvičky nalijeme nebezpečnou tekutinu. 

POUŽITÍ:

Lahvičky a mechanické rozprašovače  pro různé použití. 
Pro rozlití barev z většího balení do menšího. Obaly jsou z PETG  
metriálu s atestem pro přímý styk s potravinami a šroubovacím hrdlem 
PET 28mm nebo 18mm.
Můžeme je použít i pro jiné druhy tekutin.  Jsou odolné vůči některým 
chemikáliim,  kyselinám, lihu apod.

www.barvyartemiss.cz



www.barvyartemiss.cz

ZÁKLADNÍ ODSTÍNY  BAREV
PRO KREATIVNÍ TVORBU

český výrobce barev pro kreativní tvorbu



S71
svítící žlutá
svietiaci žltá
glow in the dark yellow
im Dunkeln leuchten
gelb

S74
svítící červená
svietiaci červená
glow in the dark red
im Dunkeln leuchten rot

S73
svítící oranžová 
svietiaci oranžova
glow in the dark
gamboge
im Dunkeln leuchten 
orange

S82
svítící fialová
svietiaci fialová
glow in the dark violet
im Dunkeln leuchten
violett

S00
svítící transparentní
svietiaci transparentna
glow in the dark
 transparent
im Dunkeln leuchten 
transparent

S83
svítící modrá
svietiaci modrá
glow in the dark blue
im Dunkeln leuchten
blau

S72
svítící oranžová světlá
svietiaci bledooranžová
glow in the dark yellow
orange
im Dunkeln leuchten 
pomeranz

S81
svítící růžová
svietiaci rúžová
glow in the dark pink
im Dunkeln leuchten
rosa

S84
svítící zelená
svietiaci zelená
glow in the dark green
im Dunkeln leuchten 
grün

SVÍTÍCÍ ODSTÍNY BAREV
barva po nasvícíní světlem ve tmě svítí

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

N71
neon žlutá
neon žltá
neon yellow
neon gelbleuchten
gelb

N74
neon červená
neon červená
neon red
neon rot

N73
neon oranžová 
neon oranžova
neon gamboge
neon orange

N82
neoní fialová
neoni fialová
neon violet
neon violett

N83
neon modrá
neon modrá
neon blue
neon blau

N72
neon oranžová světlá
neoni bledooranžová
neon orange
neon pomeranz

N81
neon růžová
neon rúžová
neon pink
neon rosa

N84
neon zelená
neon zelená
neon green
neon grün

NEONOVÉ ODSTÍNY BAREV
barva svítí pod UV lampou

www.barvyartemiss.cz



90
světlá stříbrná
světlo strieborná
light silver
hellsilbern

93
zlatá
zlatá
gold
gold

92 
měděná
medená
copper
kupfer

95 
mosaz
mosadz
brass
messing

97 
platina
platina
platinum
platin

91
stříbrná
strieborná
silver
silber

94 
bronzová
bronzová
bronze
bronze

KOVOVÉ ODSTÍNY  BAREV PRO KREATIVNÍ  
TVORBU  (imitace kovů)

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

14 
černá

24  
hnědá

23 
světlá hnědá

34 
tmavá zelená

33 
zelená

38 
olivová

32 
tyrkysová

42 
fialová

44 
modrá

52 
červená

55
vínová

62
žlutá

63 
pomerančová

64 
oranžová

65 
oranžovočervená

ODSTÍNY REAKTIVNÍCH BATIKOVACÍCH BAREV
za studena - nevaří se



METALICKÉ ODSTÍNY BAREV
Metalický efekt (barva obsahuje malé částečky metalického pigmetnu) 

vysoká krycí schopnost i na tmavých podkladech

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

www.barvyartemiss.cz



PERLEŤOVÉ ODSTÍNY BAREV
Perleťový  efekt (barva obsahuje malé částečky perleťový pigment) 

vysoká krycí schopnost i na tmavých podkladech

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

www.barvyartemiss.cz



ODSTÍNY KŘIDOVÝCH BAREV
VINTAGE BARVY

www.barvyartemiss.cz

V11
bílá

V22
kávová

V25
čokoládová

V63
pomerančová

V51
růžová

V65
cihlová

V52
červená

V53
tmavá červená

V42
tmavá fialová

V48
tmavá modrá

V39
pistáciová

V31
světlá tyrkysová

V32
tyrkysová

V14
černá

V102
tmavá olivová

V34
tmavá zelená

V33
zelená

V101
světlá olivová

V41
fialová

V49
ocelově modrá

V43
světlá modrá

V35
tmavá tyrkysová

V54
karmínová

V103
tmavá lila

V61
okrová

V64
oranžová

V13
šedá

V62
žlutá

V28
tmavá kávová

V26
šedohnědá

V12
slonová kost

V21
béžová



www.barvyartemiss.cz

GLITROVÉ ODSTÍNY BAREV
GLITR efekt (barva obsahuje glitrové částečky)

vysoká krycí schopnost i na tmavých podkladech

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

G11
bílá holografická

G91
stříbrná

G101
stříbrná tmavá

G102
bílé zlato

G103
červené zlato

G104
zlatá tmavá

G93
zlatá

G24
hnědá

G51
růžová

G52
červená

G53
tmavá červená

G42
tmavá fialová

G32
tyrkysová

G43
světlá modrá

G44
modrá

G39
světlá zelená

G38
hrášková zelená

G33
zelená



www.barvyartemiss.cz

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

13
šedá

14
černá

21
béžová

23
světlá hnědá

24
hnědá

33
zelená

38
hrášková zelená

42
fialová

44
modrá

51
růžová

52
červená

53 
tmavá červemá

62
žlutá

63
tmavá žlutá

64
oranžová

ZÁKLADNÍ ODSTÍNY BAREV  NA SEMIŠ
Lihové mořidla na semiš a nelakovanou kůži

HNĚDÉ ODSTÍNY BAREV  NA SEMIŠ
Lihové mořidla na semiš a nelakovanou kůži

1011
hnědobéžová

8001
okrová hnědá

8002 
signální hnědá

8012 
červenohnědá

8015 
kaštanová hnědá

8023 
oranžovohnědá

36
olivová

8024 
béžová hnědá

8025 
bledohnědá
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KONTAKTY

český výrobce barev pro kreativní tvorbu

    jsme česká firma   
    jsme výrobci barev ARTEMISS

    ke každému zákazníkovi se snažíme mít individuální přístup
    rychlé dodání
    veškeré naše výrobky máme skladem

    pravidelně rozšiřujeme sortiment o nové produkty

    neúčtujeme poštovné ani balné (při objednávce nad 3000 Kč bez DPH a po slevě)
    při dlouhodobé spolupráci zajištění individuálních cenových a dodacích podmínek

    vyrábíme kvalitní české barvy, lepidla a potřeby pro kreativní tvorbu

Kdo jsme?

Proč spolupracovat s námi?

    barvy vyrábíme od roku 2006   

    široká škála odstínů, druhů barev a balení (přes 3000)
    propracovaný systém prodejních míst
    propracovaný systém slev

    při dotazu zákazníka, sdělujeme konkrétní prodejny, kde naše výrobky zakoupí

Jak podporujeme prodej?

Obchodní  zástupce ČR:

Jan Pešl

    možnost předváděcího workshopu přímo na prodejně

    domluvte si schůzku s naším obchodním zástupcem

 

    pravidelné návštěvy obchodního zástupce

    při dlouhodobé spolupráci možnost výměny neprodaného zboží po záruce apod.

    možnost zapůjčení prodejního stojanu (při splnění minimálního odběru)

Telefon: 00420 732498206

Jak získám velkoobchodní ceny?

email:obchod@barvyartemiss.cz
www.barvyartemiss.cz

    vyžádejte si náš katalog a aktuální ceník, který Vám rádi zašleme poštou nebo emailem

    zaregistrujte se na našem eshopu. Po schválení Vám nastavíme velkoobchodní ceny cen 
    (ceny se moho mírně lišit od ceníku z důvodu zaokrouhlení)

    pravidelná prezentace našich výrobků na kreativních výstavách
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