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GOLDEN
STYLE

Lakiery do uzyskania efektów 
metalicznych

Chmury Wenus
Ziemie Księżycowe
Światła Andromedy

Krople Marsa

Efekty i kolory

Zestawienia kolorów przedstawione na niniejszych stro-
nach stanowią jedynie przykładowe propozycje spośród 

niezliczonych możliwości oferowanych przez gamę 
lakierów Rio Verde.
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CHMURY WENUS
RB 1990 marcepan 

RB 1490 kokos

RB 1990 marcepan
RB 1490 kokos

RB 1990 marcepan
RB 1490 kokos

RB 1990 marcepan
RB 1490 kokos

RB 1990 marcepan
RB 1490 kokos

EFEKT GŁADZONEGO BETONU

Nanieść dwa kolory Vintage Prestige w 
nieregularny sposób. Porozcierać punktowo 
lakiery pędzlem. Pozostawić do wyschnięcia. 
Nakładać Golden Prestige plastikową 
szczotką, rozcierając produkt we wszystkich 
kierunkach do momentu całkowitego 
wyschnięcia.

RB 5290 różowe złoto

RB 5090 brązowe złoto

RB 5390 białe złoto

RB 5490 czarne złoto 

RB 5190 żółte złoto
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easy luxury
sparkling details
real touch
melting surfaces
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ZIEMIE KSIĘŻYCOWE

Nanieść obficie warstwę Golden Prestige. 
Rozprowadzać lakier za pomocą szpachelki, 
jednocześnie naprowadzając na powierzchnię 
strumień gorącego powietrza. Pozostawić 
do wyschnięcia. Nanieść drugi lakier w 
kontrastującym kolorze. Usunąć szybko produkt 
za pomocą szmatki. 

RB 5290 różowe złoto

RB 5090 brązowe złoto

RB 5390 białe złoto

RB 5490 czarne złoto

RB 5190 żółte złoto

EFEKT MATERIAŁU METALICZNEGO
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elevation
natural pattern
precious
antique chic
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ŚWIATŁA 
ANDROMEDY 

Nanieść dwa kolory Vintage Prestige w 
nieregularny sposób. Porozcierać punktowo 
lakiery pędzlem. Pozostawić do wyschnięcia. 
Zanurzyć końcówki plastikowej szczotki w 
lakierze Golden Prestige i delikatnie nanieść 
go punktowo na powierzchnię. Powstałe 
w ten sposob krople Golden Prestige 
rozetrzeć krzyżowym ruchem za pomocą tej 
samej szczotki. Poczekać do całkowitego 
wyschnięcia.

EFEKT TEKSTYLNY ZE WSTAWKAMI LUREXU

RB 5090 brązowe złoto
RB 5290 różowe złoto
RB 5390 białe złoto

RB 1390 wanilia
RB 1590 mleczna mięta

RB 1890 trufla

RB 1390 wanilia
RB 1890 trufla

RB 5090 brązowe złoto
RB 5190 żółte złoto

RB 5490 czarne złoto

RB 5190 żółte złoto
RB 5390 białe złoto

RB 5490 czarne złoto
RB 1390 wanilia

RB 1290 orzech laskowy

RB 1490 kokos
RB 1990 marcepan

RB 5190 żółte złoto
RB 5290 różowe złoto
RB 5490 czarne złoto

RB 1090 wiśnia
RB 1890 trufla

RB 5090 brązowe złoto
RB 5190 żółte złoto

RB 5490 czarne złoto
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rays of light
layers
rich look
golden texture
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KROPLE MARSA

Nanieść równomiernie jedną warstwę Vintage 
Prestige. Pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć 
obficie drugą warstwę tego samego koloru. 
Rozprowadzać lakier za pomocą plastikowej 
szczotki, jednocześnie naprowadzając na 
powierzchnię strumień gorącego powietrza. 
Pozostawić do wyschnięcia. Nanieść na 
powierzchnię  jedną warstwę kontrastującego 
Golden Prestige. Usunąć szybko produkt za 
pomocą szmatki. Poczekać do całkowitego 
wyschnięcia. Szlifować powierzchnię 
drobnoziarnistym papierem ściernym w celu 
odsłonięcia podstawowego koloru.

RB 1490 kokos

RB 1490 kokos

RB 1490 kokos

RB 1490 kokos

RB 1490 kokos

EFEKT METALICZNY DECAPÉ

RB 5290 różowe złoto

RB 5090 brązowe złoto

RB 5390 białe złoto

RB 5490 czarne złoto

RB 5190 żółte złoto
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evanescent metal
new vintage 
urban romantic
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KROPLE MARSA
Cenne cząsteczki zawieszone między 
światem Vintage a światem Golden. 
Blask powłoki bazowej przenika przez 
powłokę metaliczną, proponując 
atmosferę minionych czasów.

ŚWIATŁA
ANDROMEDY
Wyrafinowane przeplatanie kolorów. 
Zaskakujący dialog pomiędzy ultra 
matową warstwą bazową a metaliczną 
powłoką nawierzchniową. Końcowym 
rezultatem jest powierzchnia będąca 
miękka w dotyku i bogata niczym 
cenna tkanina.  

ZIEMIE KSIĘŻYCOWE
Nieprawidłowości i pofałdowania 
kształtują powierzchnię metaliczną 
i nadają jej cennej wartości. Efekt 
materiału, w którym kolory nabierają 
wyjątkowego efektu 3D.

CHMURY WENUS
Efekt cementowej żywicy 
reinterpretowany przez nałożenie 
niejednolitej, metalicznej warstwy. 
Kolor wibruje w nakładającym
się odcieniu, nadając głębi
współczesnego smaku.

Pięć odcieni złota opracowanych w 
celu wzbogacenia przestrzeni światłem. 
Efektowne lakiery dla współczesnego 
luksusu. Efekty Golden Style w gamie 
Rio Verde zmieniają każdą przestrzeń w 
mały klejnot. 

Cenne
Wyrafinowane
Ekskluzywne

EFEKTY
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KOLORY

To właśnie dzięki odcieniom metali 
szlachetnych każdy element aranżacji 
wnętrz nabierze wyjątkowego 
charakteru. Egzotyczny styl, który w 
niskończonych kombinacjach trafnie 
uzupełnia styl industrialny. Szlachetne 
odcienie dla wszelkiego rodzaju 
materiału.

Lakiery Golden 
Prestige 
wzbogacają 
aranżację wnętrz

RB 5290 
różowe złoto

RB 5090 
brązowe złoto

RB 5390 
białe złoto

RB 5490 
czarne złoto

RB 5190
żółte złoto
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KOLORY

Ponadczasowe pastele idą w parze 
z nowoczesnymi kolorami. Możliwe 
zestawienia kolorów Golden i Vintage 
Prestige są nieskończone. Dzięki 
kreatywnym połączeniom zapewniają 
one maksymalną personalizację 
aranżacji wnętrz.

Wraz z lakierami 
Vintage Prestige 
pojawia się 
nieskończona 
ilość modnych 
rozwiązań 

RB 1390  
wanilia

RB 1490 
kokos

RB 1990
marcepan

RB 1890 
trufla

RB 1790 
jałowiec

RB 1690 
anyż

RB 1590 
mleczna mięta

RB 1090 
wiśnia

RB 1190 
frappè

RB 1290  
orzech laskowy
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CHMURY
WENUS

ŚWIATŁA
ANDROMEDY

ZIEMIE 
KSIĘŻYCOWEHARMONIE

RB 5290 
oro rosa

RB 5090 
oro bruno

RB 5390 
oro bianco

RB 5490 
oro nero

RB 5190
oro giallo

KROPLE
MARSA
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Z lakierami Golden Prestige możesz 
wypróbować nowe techniki

INNE EFEKTY

Wykorzystując kreatywność, kilka prostych narzędzi oraz gamę 
kolorów proponowanych przez Golden Prestige, możemy 
osiągnąć niesamowite efekty. 

Nakładając nasączoną lakierem koronkę 
na suchą powierzchnię i dociskając ją 
za pomocą wałka, jesteśmy w stanie 
uzyskać romantyczne wzory, które 
dzięki efektowi kolorowego metalu 
nabiorą współczesnego charakteru. 

Odciskając koronkę w grubej i 
jeszcze niewyschniętej warstwie 
koloru tworzymy nieprawidłowości, 
wzmocnione następnie przez 
wierzchnią warstwę Golden 
Prestige.

Szlifując wyschniętą powierzchnię 
Golden Prestige, odsłonimy bazę 
wytworzoną poprzez nanoszenie 
pierwszej warstwy Vintage Prestige 
za pomocą szpachelki. Pojawi się 
również błyszczący efekt devoré. 

Tworzymy geometryczne tekstury 
działając na powierzchnię za 
pomocą grzebienia.
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Kolory przedstawione na zdjęciach mają charakter wyłącznie orientacyjny
i mogą się zmieniać w zależności od rodzaju drewna oraz sposobu nakładania produktu.

Próbki przedstawione w katalogu zostały wykonane na drewnie jodłowym.

W celu doboru zestawień kolorów z lakierami Vintage Prestige,
zalecamy zapoznanie się z katalogiem Vintage Style.
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Rio Verde to marka Renner Italia
Renner Polska | 04-769 Warszawa
ul. Cylichowska 13/15 T./F. +48 22 615 27 51
magazyn@renneritalia.com - www.vernicirioverde.it
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