
ekologiczne farby i tynki dekoracyjne



Wykorzystujemy surowce

z odpadów z kamieniołomów

oraz produktów powstałych

z obróbki minerałów, aby 

rozwijać nasze materiały

i chronić zasoby naturalne.

Tak zaczyna się nasza 

„ścieżka ekologiczna”...

Przedprodukcja.



 Włoska firma OIKOS to światowy lider ekskluzywnych farb i tynków dekoracyjnych.

Od 1984 roku oferuje szeroką gamę ekologicznych produktów. Głównym jej założeniem było 

tworzenie innowacyjnych technologii w zgodzie z naturą. Jako lider na rynku współpracuje

z najbardziej uznanymi architektami, tworząc aranżacje wnętrz prestiżowych obiektów na całym 

świecie. 

OIKOS wykorzystuje naturalne materiały, wolne od szkodliwych substancji. Zrównoważony 

rozwój produkcji i ponowne wykorzystanie materiałów produkcyjnych, wyróżniają firmę od początku 

jej istnienia i czynią ją wyjątkową na skalę międzynarodową.

Ogromną zaletą produktów jest całkowita nietoksyczność i nieszkodliwość dla zdrowia

i środowiska, wynikająca ze stosowania wody jako naturalnego rozpuszczalnika.

Niepodważalna jakość, bogata paleta kolorów, różnorodne tekstury i efekty wykończeniowe zdobią 

zarówno ściany wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zachwycając swoją trwałością oraz wyjątkowym 

wyglądem.

Wszystkie nasze procesy 

przemysłowe charakteryzują 

się niskim wpływem na 

środowisko. Nieustannie 

pracujemy nad ulepszaniem 

tych procesów. Nasza 

zrównoważona ekologicznie 

produkcja to motto firmy od 

1984 roku.

Produkcja.

Nasze farby są ekologiczne,

i wolne od substancji 

toksycznych, takich jak 

formaldehyd (substancja 

rakotwórcza). Aplikacja 

inspirowana jest tradycyjną 

rzemieślniczą techniką.

Aplikacja.

Nasze produkty łączą wysoki 

efekt estetyczny i parametry 

techniczne z naciskiem

na dobro człowieka

i środowiska, zapewniając 

zdrowe powietrze w miejscu, 

w którym przebywa. 

Ekologia/zdrowie.





Extrapaint

Supercolor

Ultrasaten



EXTRAPAINT

Opakowania

1 - 4 - 14 l

Dostępność kolorów Wydajność

  220-32 m /l

Certyfikaty

Oddychalność wysoka

Zmywalność klasa 2

Extrapaint to zmywalna, ekologiczna farba przeznaczona do wnętrz. Produkt charakteryzuje się 

wysoką siłą krycia, co pozwala na łatwe malowanie ścian pokrytych intensywnymi kolorami. Dzięki 

wysokiej zmywalności, produkt jest łatwy w czyszczeniu więc idealnie nadaje się do miejsc o dużym 

natężeniu ruchu. Extrapaint jest produktem bardzo wydajnym, o doskonałej paroprzepuszczalności, 

co gwarantuje dobre samopoczucie w pomieszczeniach, w których przebywasz. Farba nadaje 

gładkie i matowe wykończenie ścian, dając elegancki i wyrafinowany wygląd. Łączy doskonałe 

parametry techniczne z wysokiej jakości estetycznym wykończeniem, zapewniając przy tym trwały 

efekt.

Metoda aplikacji i rozcieńczenie

30 - 50%



SUPERCOLOR

Opakowania

1 - 4 - 14 l

Dostępność kolorów Wydajność

  216-30 m /l

Certyfikaty

EPD®

Supercolor to ekologiczna farba do wnętrz, która zapewnia wysokie parametry w zakresie 

zmywalności, wydajności oraz krycia. Nadaje się do wszystkich pomieszczeń, zarówno w domu, jak

i w pracy oraz w miejscach bardziej narażonych na zabrudzenia lub wilgoć. Produkt jest zmywalny

i paroprzepuszczalny, dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i pozwala idealnie oddychać każdej 

powierzchni. Farba ma wysoką wydajność, a dzięki doskonałemu kryciu zapewnia maksymalną 

oszczędność czasu i produktu.

Oddychalność wysoka

Zmywalność klasa 2

Metoda aplikacji i rozcieńczenie

30 - 50%





ULTRASATEN

LUCIDO

OPACO

Opakowania

1 - 4 - 10 l

Dostępność kolorów 

Rodzaje wykończenia powierzchni

Certyfikaty

EPD®

połysk

mat

SATINATO satyna

Wydajność

  222 m /l

Ultrasaten to produkt ultra plamoodporny do wnętrz. Jest farbą ekologiczną, ma właściwości wysoko 

kryjące, jest doskonale zmywalna, bardzo odporna na zarysowania i ścieranie. Farba Ultrasaten jest 

odporna na wszelkie zabrudzenia jak zachlapania od kawy, sosów, soków owocowych, błota, ale 

także dziecięcych rysunków. Jest idealna do miejsc narażonych na ciągłe i długotrwałe czyszczenie 

takich jak przestrzenie schodowe, kuchnia czy pokój dziecięcy. Produkt został poddany wszystkim 

testom wskazanym w przepisach UNI 11021:2002 dla „Produktów i systemów do malowania  

przyjaznych dla środowiska z obecnością żywności”. Dostępny jest w ponad 3000 odcieniach

i 3 stopniach wykończenia: mat, satyna i połysk.

Oddychalność wysoka

Zmywalność klasa 1

Metoda aplikacji i rozcieńczenie

20 - 25%





Aureum

Cemento

Multidecor

Encanto

Imperium

Biamax

Kreos

Marmora Romana

Marmorino Naturale

Ottocento

Pallas

Raffaello Decor Stucco

Travertino Romano Design Travertino Romano

Marmorino Naturale Fine

Ottocento Opaco

Multidecor Skin

Imperium Opaco





GROSSO

FINE

Opakowania

20 l

Dostępność kolorów 

Grubość ziarna

Certyfikaty

do 0,8 mm

do 0,3 mm

Wydajność

Cemento to produkt dający niezwykle unikalny i ponadczasowy efekt dekoracyjny, przeznaczony do 

wnętrz i na zewnątrz. To tynk gotowy do użycia wykonany na bazie piasków rzecznych, specjalnie 

dobranych granulatów marmurowych i wysezonowanego wapna gaszonego. Cemento to jednorodna, 

plastyczna masa łatwa w nakładaniu, która łączy się doskonale z podłożem, tworząc z nim jedną 

całość. Dostępne jest 11 odcieni szarości oraz kolor naturalnej bieli. Przy zastosowaniu odpowiedniej 

techniki aplikacji, pozwala uzyskać efekt przypominający prawdziwy beton architektoniczny

o wyraźnej, charakterystycznej fakturze. Cemento daje nieograniczone możliwości zdobienia 

powierzchni, od bardzo surowych, prostych i gładkich form, po delikatne przetarcia i fantazyjne 

zdobienia z wyraźnymi elementami dekoracyjnymi. To produkt ekologiczny, chroni ścianę przed 

rozwojem pleśni i grzybów, jest niepalny, bezwonny oraz przyjazny dla środowiska i człowieka.

Oddychalność wysoka

  22 kg/m





Dostępność kolorów 

00
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+ Imperium 48





Opakowania

1 - 4 l

Dostępność kolorów 

Wydajność

  27-10 m /l

Certyfikaty

Ottocento jest farbą akrylową do wnętrz, która dzięki specjalnej formule i metalicznym pigmentom 

pozwala uzyskać cenne piękno aksamitu na Twoich ścianach. Ten produkt jest ponadczasowy

i oryginalny od 1998 roku. To ekologiczna farba dekoracyjna do wnętrz klasycznych oraz 

nowoczesnych. Otrzymane efekty dekoracyjne zmieniają się w zależności od intensywności i kąta 

padania światła na powierzchnie. Ottocento przypomina tkaninę o miękkiej, subtelnej fakturze

z delikatnym połyskiem. Nowością w sprzedaży jest Ottocento Effetto Opaco w wersji matowej. 

Produkt nadaje bardziej stonowane wykończenie, uszlachetniając powierzchnie każdego otoczenia. 

Obie farby zachwycają efektem, nadając otoczeniu nietuzinkowy klimat.







Dostępność kolorów Wydajność

  22-4 m /l

CertyfikatyOpakowania

1 - 4 l

Biamax to farba dekoracyjna do wnętrz na bazie żywic akrylowych, dająca antyczny efekt. To produkt

o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, ekologiczny, wypełniający oraz oddychający.

Dostępny w wersji 03 (o maksymalnym uziarnieniu 0,3 mm) i 07 (o maksymalnym uziarnieniu 0,7 mm).

Farba zapewnia doskonałe krycie, dlatego może być stosowana jako produkt przygotowawczy,

na którym można tworzyć wspaniałe, antyczne efekty dekoracyjne.

BIAMAX 03

BIAMAX 07

Grubość ziarna

do 0,3 mm

do 0,7 mm

Oddychalność wysoka



Opakowania

1 - 5 kg

Dostępność kolorów Wydajność

  25-6 m /kg

Certyfikaty

Aureum to królewska alchemia. Nadaje ekskluzywne wykończenie powierzchni z efektem złocenia. 

Dostępna paleta odcieni wywodzi się z kolorów ziemi i ciepłych tonów natury. Jest bogaty

w wyglądzie, dzięki czemu odnajdzie się zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrzach. 

Aureum umożliwia uzyskanie szlachetnych i eleganckich wykończeń w różnych złocistych 

odcieniach, tworząc bogate wzory zależne od źródła światła i kąta patrzenia na powierzchnię. 

Rozmaite efekty złotych refleksów rozświetlają ścianę, nadając otoczeniu niepowtarzalną elegancję

z wrażeniem jedwabistego dotyku. Aureum to piękno włoskich stiuków dekoracyjnych w nowej 

odsłonie.



Multidecor jest produktem na bazie żywic akrylowych oraz specjalnych składników metalicznych

i perłowych. Daje możliwość dekorowania w stylu klasycznym jak i nowoczesnym. Bogata wyobraźnia 

projektanta, wprawiona ręka wykonawcy oraz dostępne na rynku narzędzia takie jak paca, pędzel, 

gąbka czy wałek malarski, pozwalają stworzyć niepowtarzalny, niebanalny, mocno spersonalizowany 

efekt dekoracyjny na powierzchni ścian.

Opakowania

1 - 4 l

Dostępność kolorów Wydajność

  25-20 m /l

Certyfikaty



Opakowania

1 - 4 l

Dostępność kolorów Wydajność Certyfikaty

Multidecor Skin to ekologiczna farba dająca gładką, aksamitną powierzchnię przypominającą 

zamsz. Jest delikatny i wyjątkowy w dotyku, nadaje powierzchni współczesny i elegancki wygląd. 

Multidecor Skin to produkt zmywalny i odporny na zarysowania. Jest łatwy w aplikacji, a dzięki 

zastosowaniu różnych technik nakładania oraz narzędzi, pozwala na uzyskanie ciekawych tekstur na 

powierzchni. Farba jest dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.
 

  23-8 m /l



Opakowania

1 - 4 - 10 l

Dostępność kolorów Wydajność

  21-4 m /l

Certyfikaty

Kreos to oryginalna, ekologiczna farba akrylowa do wnętrz. Jest miękki w dotyku, łatwy w aplikacji 

oraz zapewnia dobry poziom wypełnienia dzięki swojemu składowi. Przy użyciu odpowiedniego 

narzędzia może być wykorzystany do wykonania klasycznych dekoracji jak i nowoczesnych wzorów, 

zgodnie z kaprysem projektanta i umiejętnościami dekoratora. W prosty i łatwy sposób można 

uzyskać efekt deski czy sztruksu w różnych kolorach i stylach, dostosowując dekorację tak, aby 

idealnie pasowała do otoczenia. Kreos jest paroprzepuszczalny i odporny na ścieranie.



Opakowania

1 - 4 l

Dostępność kolorów Wydajność

  27-9 m /l

Certyfikaty

Encanto to ekologiczna, dekoracyjna farba na bazie wody. Zawiera bardzo drobne ziarenka piasku

i metaliczne refleksy. Jej delikatne odcienie, szlachetne akcenty i lśniące refleksy, nadają otoczeniu 

czarujący i prestiżowy charakter. Produkt z łatwością łączy sztukę antyczną z nowoczesnym 

designem. Pozostawia na ścianie czarujący wygląd złożony z kolorowych i metalicznych akcentów. 

Produkt jest łatwy i szybki w użyciu.



Opakowania

0,25 - 1 - 4 l

Dostępność kolorów Wydajność

  24-20 m /l

Certyfikaty

Imperium to ekologiczna farba dekoracyjna do stosowania wewnątrz, która odtwarza efekty 

inspirowane metalami szlachetnymi, z gamą kolorów i faktur w zależności od użytego narzędzia. 

Aktualną nowością produktową jest Imperium Opaco w bardziej stonowanej, matowej odsłonie. 

Imperium w obu wersjach nadają przepych i prestiż otoczeniu. Bogata kolorystyka pozwala na 

dekorację współczesnych wnętrz, tworząc oryginalne, unikalne i pełne energii powierzchnie. Produkty 

są w pełni zmywalne i odporne na zarysowania.





UNI EN 15824

Opakowania

5 - 20 kg

Wydajność Certyfikaty

Marmora Romana to dekoracyjna powłoka do wnętrz, która została skomponowana przy użyciu 

wysokiej jakości kruszyw mineralnych i marmurowych oraz najnowszej generacji żywic akrylowych. 

Dzięki temu produkt jest paroprzepuszczalny, zapewnia doskonały poziom odporności

i zmywalności. Marmora Romana pozwala uzyskać niezwykle eleganckie wykończenie - idealne

do tworzenia niepowtarzalnych efektów. Produkt jest dostępny w kolorze bieli, dzięki czemu daje 

poczucie czystości i prestiżu. Kreatywność wzoru, jego dynamiczność oraz praca światła w 

pomieszczeniu, pozwala na uzyskanie indywidualnego efektu. Jest produktem uniwersalnym i łatwym  

w aplikacji. 

  21-3  kg/ m



UNI EN 15824

Opakowania

1 - 5 - 20 kg

Dostępność kolorów Wydajność Certyfikaty

EPD®

MARMORINO NATURALE

Grubość ziarna

do 0,8 mm

do 0,3 mmMARMORINO NATURALE FINE

Marmorino Naturale oraz Marmorino Naturale Fine to ekologiczne, dekoracyjne, wapienne tynki  

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkty pozwalają na szybkie, piękne i dekoracyjne 

wykończenie powierzchni, przypominające tradycyjną technikę marmoryzacji. Specyficzne struktury 

produktów zdobią i jednocześnie maskują drobne niedoskonałości ścian. Są całkowicie 

paroprzepuszczalne, dzięki czemu hamują rozwój pleśni, grzybów i bakterii. Produkty dają matowe 

wykończenie.

  21-2  kg/ m



Opakowania

1 - 4 l

Dostępność kolorów Wydajność

  25-10 m /l

Certyfikaty

Pallas to farba dekoracyjna z efektem perłowego połysku. Powstałe refleksy pięknie pracują, 

w zależności od natężenia i kąta padania światła. Wykończenie pozwala na spełnienie najbardziej 

wyszukanych wymagań dekoracyjnych, proponując przepych antycznych tkanin, stosowanych

w przeszłości we wnętrzach najbardziej luksusowych posiadłości. Dzięki licznym możliwościom 

zastosowania, możliwe jest stworzenie szerokiej gamy perłowych wykończeń, w zależności

od użytego narzędzia i umiejętności wykonawcy. Dzięki wyjątkowemu składowi, opartemu na 

zaawansowanych technologicznie żywicach na bazie wody, Pallas jest produktem w pełni 

zmywalnym.



Opakowania

1 - 5 - 20 kg

Dostępność kolorów 

Wydajność

Certyfikaty

Raffaello Decor Stucco to klasyczny stiuk dekoracyjny na bazie wapna, który ma na celu 

odtworzenie efektu marmuru lub wypolerowanego kamienia. Efekt nawiązuje do piękna i uroku 

włoskiej kultury renesansowej. Pozwala uzyskać gładką, błyszczącą, jednorodną powierzchnię

z eleganckimi użyłowaniami, dzięki czemu dodaje elegancji każdemu otoczeniu. Produkt gwarantuje 

maksymalną paraprzepuszczalność i wspomaga naturalną dyfuzję wilgoci z podłoża, chroniąc przed 

tworzeniem się pleśni i bakterii. Raffaello jest ekologiczny i dostępny w szerokiej gamie 

kolorystycznej.

21,1-1,7 m  /kg



Opakowania

5 - 20 kg

Wydajność

UNI EN 15824

Certyfikaty

EPD®

TRAVERTINO ROMANO DESIGN

Dostępność kolorów

TRAVERTINO ROMANO Natural White     /     Możliwość koloryzacji tonerem

Travertino Romano Design oraz Travertino Romano - piękno i moc prosto z natury, dzięki 

zastosowaniu właściwej techniki aplikacji pozwalająca uzyskać efekt naturalnego kamienia. 

Oferowane od 2004 roku to innowacja ekologiczna marki Oikos w kolorach. Oba tynki dekoracyjne 

stworzone zostały na bazie sproszkowanego naturalnego kamienia poddanego odpowiedniej 

obróbce, które po wymieszaniu ze spoiwem przybierają postać gęstej, kremowej masy.

Jedną z głównych cech tych produktów jest to, że doskonale łączą się z podłożem, tworząc w ten 

sposób jednolitą powierzchnię z charakterystycznym żyłkowaniem. Tynki są proste w aplikacji oraz 

odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki naturalnemu składowi hamują rozwój pleśni i bakterii.

Dostępność kolorów 

  22 kg /m



notatki



notatki





ekologiczne farby i tynki dekoracyjne

ul. Częstochowska 203a

62-800 Kalisz

sprzedaz@oikospoland.pl

www.oikospoland.pl

OIKOS POLAND Sp. z o.o.
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