
Kedves Érdeklődő!

Az induló workshop témája Florenzia és Africa termékeink.
A Florenzia az olasz Novacolor ásványi termékcsaládjának egyike, belső terek fényes
befejezéséhez.
Egy ásványi dekoratív vakolat, amelynek tiszta oltott mész, válogatott interek, reológiai
módosítók és szerves adalékok az alkotóelemei (<4%). A Florenzia alkalmazása nagy
presztízsű, fényes hatású megoldásokat kínál lágy, mégis élénk tónusokkal.
A Novacolor márka textúrái olyan történetet mesélnek el, amely visszavezet minket a múltba
és a különböző regionális identitásokba. Az olyan történelmi alapanyagokat, mint a mész és
az agyag, az avantgárd technológiákkal kombinálva használják a történelmi épületek újra
értelmezéséhez. Az olasz kulturális örökség teljes mértékben kifejeződik abban a
figyelemben, amelyet a Novacolor fordít a részletekre, és valósággá válik a rendkívül
értékes ásványi anyagokkal. Ásványi felületkezelő termékek, amelyek alkalmasak a modern
vagy a klasszikus belső terekhez, de a történelmi külső felület védelemre is, amelyekben az
ásványi vakolatok és a marmorino képviselik a bőrt, az áldozati réteget, amely garantálja az
épület hosszú élettartamát és tartósságát. Technológia és hagyomány, tökéletes
kombináció, amit a Novacolor márka ásványi felületkezelő termékcsaládja képvisel.



Az Africa egy, a Novacolor fémes befejező termékei közül. A metál fényű festékek több mint
20 évvel ezelőtt látták meg a napvilágot, valódi technológiai és optikai innovációt jelentenek
a hazai és nemzetközi piacon:a nemfémes megjelenések és a csábító fényjátékok
váltakoznak az értékes selyemre emlékeztető tapintási effektusokkal.
Gazdag tükröződések, értékes textúrák és avantgárd dizájn: a fémes felület még mindig a
Novacolor márka zászlóshajója, köszönhetően az egyre növekvő szintű innovációnak.
Az Afrika a belső terek dekoratív kivitelezője finom fémhatású töltőanyagokkal. Ezek a
töltőanyagok csillogó és kellemes játékot hoznak létre a fény és a szín visszaverődésével.
Az Afrika bársonyos színhatást, haptikus és vizuális benyomást ad, ami meglepően
harmonikussá teszi a lakóteret és összhangban van a belsőépítészet jelenlegi trendjeivel.
Jelentősen csökkenti a formaldehid koncentrációját a környező levegőben, az ISO 16000-23
tanúsítványa szerint. Az Africa a Novacolor környezeti fenntarthatóság iránti
elkötelezettségének is kifejezője: a "szén-dioxid-lábnyom" csökkentése érdekében egy
speciális, fenntartható biomasszából előállított kötőanyaggal készítik, amely helyettesíti a
fosszilis nyersanyagokat.



A workshop 10:00-16:30-ig tart.
Elmélet, sok gyakorlat és eszközhasználat, amit átadunk nektek a 6 óra alatt. (fél óra
ebédszünet)
Lakatos Krisztián lesz, aki megosztja minden szakmai tudását a dekor festésről. Krisztián
egy többgenerációs festő családból származik, gyerekkora óta szívja magába a festő
szakma csínját bínját. A dekor vakolatokkal több, mint 19 éve került kapcsolatba, azóta
számos gyönyörű munka született kezei alatt és rengeteg tapasztalattal gazdagodott tudása.

A képzést max. 8 fővel indítjuk így a helyét annak tudjuk biztosítani, aki befizeti a workshop
díját:

70.000,- Ft fejében az oktatást kapod,
büfé (üdítő, kv, pogácsa, szendvics/pizza) rendelkezésre áll,
az elkészített minta táblákkal,
egy Novacolor-os pólóval a méretedben és



egy oklevéllel távozol.

A helyszínen lehetőséget kínálunk a  termékek  és eszközök vásárlására.

Minden esetben biztosítunk részedre egy leírást a felhasznált anyagokról, azok műszaki
adatairól.

A helyszín Budapest.
Cím: 1172. Budapest, Rétifarkas u. 6.
https://goo.gl/maps/PXfuNeNMb8ZF49ip9

Kérlek, ha ezt a programot választod egészségesen érkezz!
Vigyázunk egészségetekre a kellő távolságok betartásával és megfelelő szellőztetéssel!

Kényelmes öltözetet válassz, eszközöket bisztosítunk mindenkinek.

Jelentkezésed az info@wellwall.hu email címre küldd el.

Izgatottan várom a további érdeklődést!

Üdvözlettel:
Borbély Orsolya
Wellwall Dekorfal/Novacolor Hungary
Tel.: +36/20-2613073
www.wellwall.hu
info@wellwall.hu
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