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Zakład Metalowy "TOMABO" W-2                      
ul. Bierzarina 47 , 66-400 Gorzów Wlkp., tel 95 725 70 45

Przedstawione zdjęcia są jedynie poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.       Dobór 
koloru powinien zostać dokonany na podstawie oryginalnej wymalowanej próbki.

ANTYCZNE ZŁOTO TYLKO DO 
WEWNĄTRZ "62"

Farba poliestrowa, przeznaczona do 
ekspozycji na zewnątrz. W przepięknej 

grubej jasnej strukturze.

Przepiękna gruba struktura mieszaniny koloru 
zlotego z czarnym. Przeznaczona do 

zastosowań wewnętrznych (balustrady, 
świeczniki, kute stoliki itp..)

ANTYCZNA SREBRO DROBNA 
STRUKTURA "61"

Farba poliestrowa, przeznaczona do 
ekspozycji na zewnątrz. W przepięknej 

grubej jasnej strukturze.

Farba poliestrowa, przeznaczona do 
ekspozycji na zewnątrz. W drobnej, ciemnej 

strukturze.

ANTYCZNA SREBRO GRUBA 
STRUKTURA "59"

ANTYCZNA ZIELEŃ GRUBA 
STRUKTURA "58"

Farba poliestrowa, przeznaczona do 
ekspozycji na zewnątrz. W przepięknej 

grubej jasnej strukturze.

Farba poliestrowa, przeznaczona do 
ekspozycji na zewnątrz. W drobnej, ciemnej 

strukturze.

ANTYCZNA MIEDŹ GRUBA 
STRUKTURA "56"

ANTYCZNA MIEDŹ DROBNA 
STRUKTURA "57"
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ca. DB 703 STRUKTURA '97" ca. DB. 703 "98"

Farba poliestrowa proszkowa doskonała 
na ogrodzenia w wykończeniu matowym w 

drobnej strukturze.

Easy to Clean! Farby poliestrowe w wykończeniu 
gładkim, satynowym o właściwościach 

hydrofobowych ułatwiających samoczyszczenie się 
powierzchni

Easy to Clean! Farby poliestrowe w wykończeniu 
gładkim, satynowym o właściwościach 

hydrofobowych ułatwiających samoczyszczenie 
się powierzchni

Easy to Clean! Farby poliestrowe w wykończeniu 
gładkim, satynowym o właściwościach 

hydrofobowych ułatwiających samoczyszczenie się 
powierzchni

RAL 7016 MATT "209"
RAL 7016 MATT STRUKTURA 

"208"

Farba poliestrowa proszkowa doskonała 
na ogrodzenia w wykończeniu matowym.

Farba poliestrowa proszkowa doskonała na 
ogrodzenia w wykończeniu matowym w 

drobnej strukturze.
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ca. DB 701 STRUKTURA "95" ca. DB 701  "96"
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CHROM "541" RAL 9006 PUR "285"

Idealna farba na felgi aluminiowe w wykonaniu 
poliestrowym w delikatnej satynie.

Idealna farba na felgi w wykonaiu poliestrowym w 
połysku.

CHROM "308"

Idealna farba na felgi w wykonaiu poliestrowym 
w połysku.

Bardzo trwała farba proszkowa poliuretanowa o 
podwyŜszonych właściwościach mechanicznych, 
doskonale odporna na warunki atmosferyczne.

ca. DB 704 "100"
ca. DB 703 GŁADKA SATYNA 

"475"

CHROM BROKAT "90"

Easy to Clean! Farby poliestrowe w wykończeniu 
gładkim, satynowym o właściwościach 

hydrofobowych ułatwiających samoczyszczenie 
się powierzchni.                      Na specjalne 

zamówienie klienta

Easy to Clean! Farby poliestrowe w wykończeniu 
gładkim, satynowym o właściwościach 

hydrofobowych ułatwiających samoczyszczenie się 
powierzchni.                                                        Na 

specjalne zamówienie klienta



Sebastian Wylegała  (z. kierownika W-2)

tel. Kom.: (0048) 695 606 071

Mariusz Michalski  (pracownik biurowy)
tel.: (095) 725 70 45

tel. Kom.: (0048) 605 448 016

Przedstawione zdjęcia są jedynie poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości. Dobór 
koloru powinien zostać dokonany na podstawie oryginalnej wymalowanej próbki

tel.: (095) 725 70 45

Dane kontaktowe

Fax: (095) 725 70 44
e-mail: tomabo2@pro.onet.pl

fax: (095) 725 70 44
e-mail: tomabo2@pro.onet.pl


