250 Years of Colour

Flint

Yorkshire Stone

Cloudburst

Nightfall

Paloma

Madame de Pompadour

Tower Bridge

Ett noggrant utvalt sortiment av engelska
högkvalitetsfärger. Klassiska och moderna
kulörer med finstämda undertoner, för att ta
fram det bästa hos en möbel eller ett rum.
Lägsta möjliga innehåll av flyktiga
organiska föreningar, ger ingen obehaglig
lukt eller andningsproblem.
Den tjocka och krämiga konstisensen gör färgerna
enkla att applicera. De är mättade med pigment för att
ge kulören ett vackert djup, fantastisk täckförmåga och
hållbarhet.
Certifierade för användning i rum och områden där
barn vistas (BS-EN 71-3)
Vattenburna, miljövänliga färger
Hållbar tillverkning
French Navy

Hos Vintro får du 250 färgrika år i varje burk

Historien och arvet efter många generationers förädling av färgernas sammansättningar, ger Vintro
expertisen att tillverka produkter av högsta kvalitet, med enastående egenskaper. Snabbtorkande färger
som är mättade med pigment, har krämig konsisten och är enkla att applicera.

Chalk Paint

Vattenburen kalkfärg som kan användas på många olika material och
ytor som möbler, väggar, golv, plast, metall, glas, textil, läder, sten och
tegelsten, utan att de behöver slipas eller grundas.
Vid målning på textil, läder eller andra rörliga material blandas färgen
med vatten.

Supreme Matt Emulsion

Vattenburen, miljövänlig målarfärg med slitstark matt yta. Det fantastiska
djupet i kulörerna och den höga täckningsförmågan gör färgen till en
klassisk produkt för väggar och tak inomhus.

Concrete Effect Paint

Innovativ vattenburen dekorationsfärg med lågt VOC-innehåll. Färgen
simulerar rå betong, är enkel att arbeta med och kan användas på ytor
som ex. väggar, möbler och annan inredning. Struktur och utseende
varieras med appliceringsmetod och antal appliceringar – subtilt
skuggade toner eller dramatisk struktur och grovhet. Ingen primer krävs för
att uppnå effekt.

I sortimentet finns även metallickulörer, vax och
lack, för att skapa extra effekter eller skydd. Se
www.vintro.uk eller www.welinoco.com för mer
information.

Miljötänk vid tillverkningen

Alla färger tillverkas på egen fabrik i Storbritannien.Vintro anlitar leverantörer vars tillverkning är
ekologiskt hållbar och miljöriktig, man använder i möjligaste mån råvaror från lokala leverantörer. Vintro
har förbundit sig till hållbar tillverkning och att minimera såväl utsläpp som energi- och vattenförbrukning.

Importör:
Welin & Co AB
Stenhagsvägen 45-47,
SE-184 33 Åkersberga,
SVERIGE
www.welinoco.com
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Tillverkare:
Unit 707c, Street 3, Thorp Arch Estate, Wetherby
West Yorkshire, LS23 7FF +44 (0) 1937 845764
www.vintro.co.uk
Made in England
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