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Stimate partener,

În numele grupului de firme pe care îl reprezentăm în România, vă adresăm BUN VENIT ÎN 
UNIVERSUL VOPSELELOR !NATIONAL PAINTS

 a fost înființată în 1969 în Iordania și ocupă LOCUL 38 în NATIONAL PAINTS FACTORIES
WORLD’S TOP 100 PAINT COMPANIES, a 17 companie din TOP 25 companii europene și 
numărul 1 din lumea arabă potrivit clasamentelor anuale întocmite de revista 
“COATINGS WORLD”.

 deține 16 capacități de producție situate în România, Iordania, Emirate-NATIONAL PAINTS
le Arabe Unite (Dubai), Qatar, Sudan, Palestina, Kirghizstan, Kazahstan, Uzbekistan, Oman 
și Egipt.

Intrarea pe piața din România s-a făcut prin achiziționarea producătorului autohton de vopse-
le CONEX la finalul anului 2004, denumirea companiei devenind din 2007 NATIONAL PAINTS 
FACTORIES COMPANY S.A. România.

Achiziția a fost urmată de un amplu proces de modernizare și reorganizare a activității la 
standardele grupului. Astfel, după doi ani, viziunea grupului, aceea de a lăsa o amprentă dis-
tinctă atât prin noile produse create, cât și prin contribuția la dezvoltarea celor existente, este 
de actualitate și în România.

Investițiile au fost orientate cu precădere spre îmbunătățirea calității produselor și serviciilor 
oferite și au fost obținute cu sistemele calității și mediului certificate TÜV PROFiCERT.

În acest fel, politica firmei în domeniul calității, aceea de a crea produse la standardele ceru-
te și de a le îmbunătăți continuu astfel încât obiectivele de calitate stabilite să fie atinse în 
permanență, reprezintă nu numai un crez în sine, ci și o realitate care a permis firmei să sta-
bilească parteneriate cu clienți importanți la nivelul României.

Cu speranța că parteneriatul dintre companiile noastre, bazat pe dialog permanent și deschis, 
va cunoaște orizonturi noi în perioada următoare, vă dorim mult succes în activitățile pe care 
le desfășurați.
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TRUST CU IONI DE ARGINT
Beneficii:
 - grad mare de alb superlavabil;
 - putere foarte mare de acoperire;
 - permeabilitate la vapori de apă.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor minerale la interior: zidărie,tencu-
ială glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vo-
psele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 14 - 16 mp/l/strat
Ambalare:
 - 15 l  

MODERN
Beneficii:
 - aspect mat și uniform al peliculei;
 - lavabilitate foarte bună;
 - putere mare de acoperire;
 - permeabilitate la vapori de apă.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor minerale la interior: zidărie,tencu-
ială glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vo-
psele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 12 - 14 mp/l/strat
Ambalare:
 - 15 l  

LIGHT
Beneficii:
 - lucrabilitate bună cu un grad de alb ridicat;
 - putere de acoperire;
 - peliculă permeabilă;
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor minerale la interior: zidărie,tencu-
ială glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vo-
psele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
- 11 - 14 mp/l/strat
Ambalare:
- 15 l  

VOPSELE LAVABILE DE INTERIOR
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PRIMA INTERIOR
Beneficii:
 - raport optim cost-performanță și putere de acoperire bună;
 - rezistentă la ștergere;
 - aderență deosebită la suport;
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor minerale la interior: zidărie,tencu-
ială glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vo-
psele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 10 - 12 mp/l/strat
Ambalare:
 - 2.5 l, 4 l, 8.5 l, 15 l  

Beneficii:
 - lavabilitate bună cu rezistență la ștergere umedă sau uscată;
 - superalbă, grad foarte mare de alb;
 - putere foarte bună de acoperire. 
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor la interior: zidărie, tencuială, glet 
de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vopsele în 
dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 12 - 14 mp/l/strat
Ambalare:
 - 5 l, 8.5 l, 15 l  

TOP INTERIOR

TOP INTERIOR ANTIMUCEGAI
Beneficii:
 - lavabilitate bună cu rezistență la ștergere umedă sau uscată;
 - superalbă, grad foarte mare de alb;
 - putere foarte bună de acoperire. 
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor la interior: zidărie, tencuială glet 
de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vopsele în 
dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 12 - 14 mp/l/strat
Ambalare:
 - 5 l, 15 l  
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PRIMA INTERIOR ANTIMUCEGAI
Beneficii:
 - raport optim cost - performanță
 - rezistentă la mucegai și putere de acoperire bună
 - grad de alb ridicat
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor la interior care trebuie protejate
 la acțiunea mucegaiurilor; se aplică pe suporturi ca: beton, azbociment, plăci, rigips, tex-
turate, sau pe suprafețe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă, etc.
Putere de acoperire:
 - 10 - 12 mp/l/strat
Ambalare:
 - 15 l  

Beneficii:
 - economic;
 - rezistentă la ștergere și aderență deosebită la suport;
- formulă nouă;
 - putere bună acoperire în uscat.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor la interior; se aplică pe suporturi 
ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, azbociment, plăci texturate, rigips sau pe supra-
feţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă
Putere de acoperire:
 - 10 – 8 m²/l/strat
Ambalare:
 - 2 l, 4 l, 8.5 l, 15 l  

ALLES WEISS
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TOP EXTERIOR
Beneficii:
 - lavabilitate bună cu putere de acoperire bună;
 - aderență deosebită la suport;
 - putere mare de acoperire.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor la interior și exterior; se aplică pe 
suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, azbociment, plăci texturate, rigips sau 
pe suprafeţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 14 – 12  m²/l/strat
Ambalare:
 - 5 l, 15 l  

Beneficii:
 - raport optim cost-performanță;
 - lavabilitate bună și putere de acoperire bună;
 - aderență deosebită la suport.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor minerale la interior: zidărie,tencu-
ială glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe suprafețe vechi protejate cu vo-
psele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 10 - 12 mp/l/strat
Ambalare:
 - 4 l, 8.5 l, 15 l  

PRIMA EXTERIOR

VOPSELE LAVABILE DE EXTERIOR

AMORSE

Beneficii:
 - aderență deosebită la suport; economic prin diluție;
Utilizare:
 - se utilizează pentru grunduirea suprafeţelor interioare şi exterioare, pentru amorsarea 
suprafeţelor absorbante în vederea reducerii şi reglării absorbției acestora.
Putere de acoperire:
 - 80 – 90 m²/l/strat
Ambalare:
 - 0,75 l, 2.5 l, 4 l, 10 l  

GRUND DE AMORSARE CONCENTRAT
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ALLES WEISS AMORSĂ PENTRU PERETE DISPERSIE APOASĂ
Beneficii:
 - economic;
 - aderență deosebită la suport;
 - putere bună de fixare suport
Utilizare:
 - se utilizează în reglarea gradului de absorbție în tencuieli de diverse compoziții, beton, 
gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi, BCA, plăci de gips-carton, vopsele în disper-
sie apoasă etc. Se utilizează la lucrări atât interioare cât și exterioare.
Putere de acoperire:
 - 11,1 – 9,5  m²/l/strat
Ambalare:
 - 0.9 l, 3 l, 5 l, 10 l 

VOPSELE LAVABILE CU EFECTE SPECIALE „EMOTION TREND“

VOPSEA LAVABILĂ CU EFECTE SPECIALE EGGSHELL
Beneficii:
 - aspect uniform și satinat al peliculei;
 - lavabilitate excelentă (superlavabil);
 - economic pe suprafețe netede.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale la interior și exterior; se 
aplică pe suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton 
sau pe suprafeţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 16 – 20 m²/l/strat
Ambalare:
 - 0,8 l; 3,2 l; 16,2 l  

VOPSEA LAVABILĂ CU EFECTE SPECIALE EXPRESSION DIAMANTI 
base coat

Beneficii:
 - aspect granulat pentru aderența stratului de Expression Diamanti;
 - lavabilitate excelentă și aderență bună.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale la interior. Se aplică pe 
suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton etc.
Putere de acoperire:
 - 6 – 7.5  m²/l/strat
Ambalare:
 - 1 l; 4 l  
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VOPSEA LAVABILĂ CU EFECTE SPECIALE EXPRESS DIAMANTI

Beneficii:
 - aspect pearlescent al peliculei;
 - lavabilitate excelentă;
 - aplicare facilă cu diverse instrumente.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale la interior. Se aplică pe 
suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe su-
prafeţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 8 – 10 m²/l/strat
Ambalare:
 - 1 l; 4 l 

VOPSEA LAVABILĂ CU EFECTE SPECIALE VELVET ANTIQUE
Beneficii:
 - aspect pearlescent al peliculei;
 - lavabilitate excelentă;
 - aplicare facilă cu diverse instrumente.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale la interior. Se aplică pe 
suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau pe su-
prafeţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 8 – 10 m²/l/strat
Ambalare:
 - 0.8 l; 3.2 l 

VOPSEA LAVABILĂ CU EFECTE SPECIALE VINYL SILK
Beneficii:
 - aspect uniform și semi lucios  al peliculei;
 - lavabilitate excelentă (superlavabil) și consum redus la aplicare;
 - aplicare ușoară.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale la interior și exterior. 
Se aplică pe suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-car-
ton sau pe suprafeţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă.
Putere de acoperire:
 - 10 – 24 m²/l/strat
Ambalare:
 - 0.8 l; 3.2 l; 16.2 l 

Portofoliul cu vopsele lavabile cu efecte speciale de la NATIONAL PAINTS cuprin-
de o gamă mai variată de produse. Pentru mai multe informații vă rugăm să luați
legătura cu specialiștii noștri.



TENCUIALĂ DECORATIVĂ BOB DE OREZ SILICON CERATĂ TOP
DECOR

Beneficii:
 - peliculă flexibilă și aderență bună la grund strat de fond;
 - rezistență mecanică ridicată și impermeabilitate la apă.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare / interioare supuse la 
uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie din că-
rămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc.
Putere de acoperire:
 - 0.5 – 0.4  m²/kg/strat granulație G15
Ambalare:
 - 7 kg; 25 kg  

TENCUIALĂ DECORATIVĂ CANELATĂ TOP DECOR
Beneficii:
 - peliculă flexibilă
 - aderență bună la grund strat de fond;
 - rezistență mecanică ridicată și impermeabilitate la apă.
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare / interioare supuse la 
uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie din că-
rămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc.
Putere de acoperire:
 - 0.5 – 0.4  m²/kg/strat granulație G15 / 0.4 – 0.34  m²/kg/strat granulație G20
Ambalare:
 - 7 kg; 25 kg  

GRUND STRAT DE FOND TOP DECOR
Beneficii:
 - economic;
 - aderență bună la diverse suporturi minerale. 
Utilizare:
 - se utilizează la grunduirea ca strat de fond și creșterea aderentei straturilor ulterioare de 
tencuieli decorative, tencuieli mozaic sau vopselelor lavabile structurate suprafețelor mine-
rale supuse la uzură ca: tencuieli din var ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips car-
ton, zidărie din cărămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc.
Putere de acoperire:
 - 3.6 – 2.9  m²/kg/strat
Ambalare:
 - 5 kg; 25 kg 

101010

TENCUIELI DECORATIVE



TENCUIALĂ DECORATIVĂ BOB DE OREZ TOP DECOR
Beneficii:
 - aderență bună la grund strat de fond;
 - superalbă, grad foarte mare de alb;
 - rezistență mecanică ridicată. 
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare / interioare supuse la 
uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie din că-
rămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc.
Putere de acoperire:
 - 0.5 – 0.4  m²/kg/strat granulație G15
Ambalare:
 - 7 kg; 25 kg 
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TENCUIALĂ DECORATIVĂ CANELATĂ TOP DECOR
Beneficii:
 - aderență bună la grund strat de fond;
 - superalbă, grad foarte mare de alb;
 - rezistență mecanică ridicată. 
Utilizare:
 - Se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare / interioare supuse la 
uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie din că-
rămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc.
Putere de acoperire:
 - 0.5 – 0.4  m²/kg/strat granulație G15 / 0.4 – 0.34  m²/kg/strat granulație G20
Ambalare:
 - 7 kg; 25 kg 

TENCUIALĂ DECORATIVĂ CANELATĂ SILICON CERATĂ TOP DECOR
Beneficii:
 - peliculă flexibilă și aderență bună la grund strat de fond;
 - rezistență mecanică ridicată;
 - impermeabilitate la apă. 
Utilizare:
 - se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare / interioare supuse la 
uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie din că-
rămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc.
Putere de acoperire:
 - 0.5 – 0.4  m²/kg/strat granulație G15 / 0.4 – 0.34  m²/kg/strat granulație G20
Ambalare:
 - 7 kg; 25 kg 



12

EMAIL ALCHIDIC TOP
Beneficii:
 - uscare rapidă și putere bună de acoperire;
 - rezistență bună la intemperii;
 - protecție anticorozivă în sisteme de protecție a structurilor metalice aflate în medii cu 
clasa de corozivitate până la C3. 
Utilizare:
 - se utilizează atât pentru acoperirea suprafeţelor noi precum şi pentru întreţinerea sau 
repararea suprafeţelor care au mai fost vopsite.
Putere de acoperire:
 - 25 - 16.6 mp/Kg/strat
Ambalare:
 -  0.6 l

EMAIL ALCHIDIC PRIMA
Beneficii:
 - aderență deosebită la suport;
 - putere de acoperire bună;
 - rezistentă la intemperii și durabilitate extraordinară;
 - economic prin diluție.
Utilizare:
 - grunduirea suprafeţelor interioare şi exterioare, pentru amorsarea suprafeţelor absorban-
te în vederea reducerii şi reglării absorbției acestora. Se utilizează ca prim strat (strat de 
îmbibare) în sistemul de protecţie a suprafeţelor minerale.
Putere de acoperire:
 - 14 – 12  m²/l/strat
Ambalare:
 - 0.7 l, 3.5 l  

EMAIL ALCHIDIC ALLES WEISS
Beneficii:
 - produs economic;
 - peliculă lucioasă și aderentă la diverse suprafețe;
 - rezistentă la intemperii și durabilitate extraordinară.
Utilizare:
 - se utilizează în reglarea gradului de absorbție în tencuieli de diverse compoziții, beton, 
gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi, BCA, plăci de gips-carton, vopsele în disper-
sie apoasă etc. Se utilizează la lucrări atât interioare cât și exterioare.
Putere de acoperire:
 - 11,1 – 9,5  m²/l/strat
Ambalare:
 - 0.6 l, 3.5 l

VOPSELE ȘI LACURI PENTRU LEMN ȘI METAL



PRIMA EMAIL LOVITURĂ DE CIOCAN
Beneficii:
 - rezistență bună la uzură și la intemperii;
 - rezistență bună la lumină, soluții saline, produse petroliere și la uleiuri minerale;
 - aspectul deosebit al peliculei are avantajul de a masca și eventualele defecte ale
suprafeței.
Utilizare:
 - se utilizează la protejarea suprafețelor metalice atunci când se urmărește obținerea unei 
protecții care să reziste timp îndelungat în condiții normale de exploatare.
Putere de acoperire:
 - 19 – 13.7  m²/kg/strat
Ambalare:
 - 0.75 l; 2.5 l 
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LAC ALCHIDIC PENTRU LEMN PRIMA
Beneficii:
 - aspect mat mătăsos cu evidențierea texturii lemnului;
 - protecție împotriva umidității, luminiii, ultraviloetelor și intemperiilor;
 - penetrare în adâncime; 
 - reduce uscarea și umflarea lemnului.
Utilizare:
 - se întrebuințează pentru protecția lemnului de diferite esențe (rășinoase, foioase, etc)
pregătit prin diverse metode (șlefuire manuală, mecanică, etc.). Este deosebit de util pentru 
protecția și colorarea lemnului exploatat la exterior.
Consum specific teoretic:
 - 11 – 13  m²/l/strat
Ambalare:
 - 0.7 l, 2.5 l 

GRUND ALCHIDIC METAL
Beneficii:
 - produs economic cu o putere de acoperire foarte bună;
 - peliculă aderentă pentru straturile de email;
 - aderență la diverse suprafețe. 
Utilizare:
 - se întrebuințează la protejarea suprafețelor din metal exploatate atât la exterior cât șila 
interior pe suprafețe noi sau vechi. Are rol de protecție temporară a suprafețelor de metal 
și este recomandată acoperirea lor cu unul sau două straturi de emailuri rezistente la 
intemperii Alles Weiss sau Prima..
Putere de acoperire:
 - 13 - 10 mp/l/strat
Ambalare:
 - 0.65 ml; 3.5 l 
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DILUANT ALCHIDIC SOLVOLUX UNIVERSAL
Beneficii:
 - se poate utiliza la diluarea produselor din seriile 5000, 3000, 4050 sau 6000;
Utilizare:
 - se întrebuințează la corectarea vâscozității produselor din gama grunduri și emailuri al-
chidice pe bază de rășini medii, slabe sau modificate din seriile 5010, 5013, 5073 și 5079. 
Se poate utilizia și la produsele epoxidice din seria 3020, 3030, 3040, clorcauciuc din seria 
9010, siliconice din seria 6000 sau acrilice din seria 4050. De asemenea, poate fi utilizat și 
pentru curățarea echipamentului de aplicare etc.
Densitate:
 - 0.84 +/-0.02 kg/l
Ambalare:
 - 1l  

DILUANT NITROCELULOZIC UNIVERSAL PRIMA
Beneficii:
 - se poate utiliza la diluarea produselor din seria produselor nitrocelulozice 2000.
Utilizare:
 - se întrebuințează la corectarea vâscozității produselor nitrocelulozice (în funcție de meto-
da de aplicare) din seriile 2000. De asemenea, produsul poate fi utilizat și pentru curățarea 
echipamentului de aplicare sau degresarea suportului. Este un amestec cu o compoziţie 
bine echilibrată de solvenţi organici de tipul: hidrocarburi aromatice, esteri 
acetați și cetone.
Densitate:
 - 0.85 +/- 0.02 kg/l
Ambalare:
 - 1 l 

DILUANT ALCHIDIC AVANTAJ
Beneficii:
 - produs economic;
 - diluant universal pentru produsele pe bază de rășini alchidice grase sau medii.
Utilizare:
 - se întrebuințează la corectarea vâscozității produselor alchidice (în funcție de metodele 
de aplicare) din seriile 5030, 5034, 5035, 5036. De asemenea, poate fi utilizat și pentru 
curățare echipamentului de aplicare sau degresarea suportului. La utilizarea produsului se 
vor lua toate măsurile de protecție a muncii care se impun la manipularea și lucrul cu 
substanțe inflamabile.
Densitate:
 - 0.7 +/- 0.02  kg/l
Ambalare:
 - 0.85 l  

DILUANȚI
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ARADEZ ADEZIV PENTRU CONSTRUCȚII
Beneficii:
 - produs economic.
Utilizare:
 - se utilizează ca atare sau ca adaos la mortare și betoane de ciment, tencuieli pentru zidă-
rie, la lipirea plăcilor de faianță, gresie, marmură, în materiale de zugrăvit, chituri pentru zi-
dărie și lemn în vederea îmbunătățirii aderenței, prizei, stabilității și rezistenței la tracțiune și 
uzură. Este un adeziv pe bază de emulsie de PVA, materiale de umplutură, plastifianţi şi a-
ditivi; produsul este diluabil cu apă, nu este inflamabil şi nu conţine solvenţi organici.
Densitate:
 - 1.3 +/- 0.01 kg/l
Ambalare:
 - 0.4 kg; 0.9 kg; 5 kg.

ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII

ARADEZ ADEZIV PENTRU LEMN
Beneficii:
 - produs economic.
Utilizare:
 - se poate aplica pe lemn, carton asfaltat, carton, material textil și piele. Este indicat ca su-
prafețele de bază să fie rezistente, uscate, curate și fără grăsimi. Se utilizează în industria 
mobilei, la fabricarea jucăriilor, lucrări de artizanat, lucrări de tâmplărie etc. Este un adeziv 
pe bază de emulsie de PAV, materiale de umplutură, plastifianţi şi aditivi; produsul este dilu-
abil cu apă.
Densitate:
 - 1.13 +/-0.01 kg/l
Ambalare:
 - 0.4 kg; 0.9 kg; 4 kg.  
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Alte produse și categorii

Vă punem la dispoziție o gamă largă de produse destinate și utilizărilor profesionale,
folosite în amenajări interioare și pentru consumatori industriali.

Gama EMOTION TREND a fost constituită în 2007 și este una profesională, axată pe 
cele mai noi tendințe în amenajări interioare. În lumea fascinantă a culorilor, vă oferim
prin intermediul gamei EMOTION TREND propuneri originale de amenajare ce permit

îmbogățirea fiecărei camere cu finisaje funcționale și moderne.

Gama destinată consumatorilor industriali, vă pune la dispoziție vopsele 
pentru protecție anticorozivă, vopsele de tip pulbere, vopsele și lacuri pentru lemn, 

precum și rășini alchidice pentru producția de vopsele.  

Pentru informații suplimentare contactați echipele de vânzare.



Date de contact

/NATIONALPAINTSROMANIA

/NATIONALPAINTSROMANIA

Adresă fabrică: Iași, com. Miroslava, sat Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 103; nr. de 
telefon: 0232 236 920

Adresă magazin fabrică: Iași, com. Miroslava, sat Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 
103; nr. de telefon: 0745 345 720

Adresă showroom Iași: Iași, str. Canta, nr. 56; nr. de telefon: 0232 414 713

Adresă depozit Cluj: Cluj, localitatea Apahida, str. Industriilor FN, parc logistic NERVIA 
(în incinta Arcese); nr. de telefon: 0757 015 705

Adresă vânzări București: București, sector 5, str. Sirenelor, nr. 91 (în zona Catedralei
Neamului); nr. de telefon: 0744 664 953

Adresă de email: office@nationalpaints.ro
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