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Tynki i farby dekoracyjne



Włoska firma OIKOS, światowy 
lider na rynku farb i tynków 
dekoracyjnych, od 1984 roku 
oferuje szeroką gamę produktów, 
dzięki którym każde wnętrze 
zmieni się nie do poznania.

Bogata paleta kolorystyczna, niepodważalna jakość, 

a także różnorodne tekstury i efekty wykończeniowe 

sprawiają, że zarówno klienci indywidualni, jak i archi-

tekci, czerpią prawdziwą satysfakcję z ich użytkowania. 

Ogromną zaletą produktów OIKOS jest całkowita 

nietoksyczność i nieszkodliwość dla zdrowia 

i środowiska, wynikająca ze stosowania wody, 

jako naturalnego rozpuszczalnika. Produkty, 

stworzone na bazie najwyższej jakości 

składników, zdobią zarówno ściany wewnętrzne, 

jak i zewnętrzne, zachwycając swoją trwałością 

i wyjątkowym wyglądem.

OIKOS, jako lider produkcji ekskluzywnych farb 

i tynków dekoracyjnych współpracuje z najbardziej 

uznanymi architektami, tworząc aranżacje 

wnętrz prestiżowych obiektów na całym świecie 

m.in. luksusowych wieżowców Trump Towers,

gmachu opery we Florencji, czy realizacje dla

marek Bvlgari oraz Trussardi.

www.oikos-group.it

www.mardom-sp.pl

kolor i struktura dla architektury



3

OTTOCENTO jest akrylową farbą wewnętrzną, która 
dzięki specjalnej formule i metalicznym pigmentom 
pozwala uzyskać na ścianie unikalną powłokę, 
przypominającą cenne jedwabne lub aksamitne tkaniny.  

Produkt można aplikować zarówno we wnętrzach w stylu 
klasycznym, jak i tych nowoczesnych, a otrzymane efekty 
dekoracyjne zmieniają się w zależności od intensywności 
i kąta padania światła. Ottocento przypomina tkaninę 
o miękkiej, delikatnie układającej się fakturze, z lekkim 
połyskiem. Doskonale współgra ze światłem oraz pozwala 
uzyskać innowacyjny efekt, będący nowoczesnym 
i eleganckim akcentem we współczesnych wnętrzach.

OTTOCENTO

Wydajność 1 L 7 - 10 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 4 - 6 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel / Paca

ENCANTO jest farbą dekoracyjną na bazie wody, 
charakteryzującą się miejscowym występowaniem 
interesujących metalicznych refleksów. Ten niepowta-
rzalny efekt, nawiązujący do klasycznych dekoracji, 
nadaje wnętrzom szlachetnego uroku i elegancji. 

Produkt zawiera bardzo drobne ziarenka piasku, które 
pozwalają uzyskać efekt cieniowania, z metalicznymi 
refleksami złota, srebra, czerni, czerwieni oraz delikat-
nymi brokatowymi drobinkami, rozmieszczonymi na 
powierzchni w bardzo różnorodny sposób. Encanto 
podkreśla charakter współczesnej architektonicznej 
przestrzeni oraz doskonale współgra z „zimnymi” 
materiałami takimi jak szkło, stal, czy aluminium.

ENCANTO

Wydajność 1 L 7 - 9 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 4 - 6 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel hiszpański / Tampone mille righe 
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IMPERIUM to produkt dekoracyjny o metalicznym 
wykończeniu, dedykowany do wnętrz. Pozwala na 
stworzenie oryginalnych efektów w szerokim zakresie 
kolorów i odcieni.

Imperium umożliwia uzyskanie rozmaitych technik 
wykończenia m.in. fakturę płatków złota i srebra, złotą 
lub srebrną folię, czy strukturę szczotkowanej stali, które 
nadają wnętrzom prestiżu i elegancji. Bogata kolorystyka 
pozwala na dekorację współczesnych wnętrz, tworząc 
oryginalne i unikalne powierzchnie pełne energii.

IMPERIUM

Wydajność 1 L 6 - 8 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 6 - 8 h

Zapezpieczenie brak 

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel / Rękawica / Natrysk

PALLAS jest farbą dekoracyjną z perłowym połyskiem 
i delikatnymi metalicznymi drobinkami miki. Produkt 
spełnia najwyższe wymagania w zakresie dekoracji 
wnętrz, odwzorowując wykwintność dawnych atłasowych 
obić w luksusowych pałacach całego świata.

Subtelny połysk wzmacniany jest przez naturalne światło, 
a w oświetleniu sztucznym ukazuje najbardziej niepowta-
rzalny efekt. Pallas doskonale sprawdza się jako produkt 
finalny do innych dekoracji m.in. Ardesia, czy Kreos Fil Pose.

PALLAS

Wydajność 1 L 5 - 10 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 6 - 8 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel / Natrysk / Gąbka
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MULTIDECOR to akrylowa, półtransparentna masa 
dekoracyjna, występująca w połysku lub półmacie - 
opalizująca lub perłowa. Produkt jest bardzo plastyczny 
i umożliwia nieskończoną liczbę rozwiązań dekoracyjnych.

Posiada dodatki metalizujące i perłowe, które w zależno-
ści od zastosowanej techniki, pozwalają na otrzymanie 
wykończeń m.in. chromatycznych, marszczonych, 
czy cieniowanych. Multidecor jest przyjemny w aplikacji, 
wysoce wytrzymały, o doskonałej zmywalności.

MULTIDECOR

Wydajność 1 L 5 - 15 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 6 - 8 h

Zapezpieczenie brak 

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel / Tampone mille righe / Tamponi Oikos 102

BIAMAX to farba dekoracyjna do wnętrz, na bazie 
żywic akrylowych w dyspersji wodnej, wyjątkowo 
odporna na ścieranie. Produkt jest dostępny w wersji 
03 (max 0,3 mm) i 07 (max 0,7 mm) grubości ziarna. 

Dzięki doskonałemu kryciu może być stosowany jako barwna 
warstwa wykończeniowa, tworząca na ścianie nieregularny 
efekt starego tynku. Biamax może być również stosowany 
jako podkład pod inne fantazyjne dekoracje.

BIAMAX

Wydajność 1 L 2 - 4 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 4 - 6 h

Zapezpieczenie brak 

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel hiszpański 
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DUCA DI VENEZIA jest farbą inspirowaną XVI-wieczną 
wenecką sztuką dekoracji, dostosowaną do współcze-
snych trendów. Produkt pozwala uzyskać powierzchnię 
charakteryzującą się cieniowaniami, wynikającymi 
z różnego natężenia koloru bez wyraźnego wzoru.

Chromatyczne przetarcia w niezwykłej i żywej gamie 
odcieni nadają ścianie energii. Duca di Venezia jest 
zmywalna i gwarantuje elegancką dekorację przez 
wiele lat. Farba jest również paroprzepuszczalna, 
niepalna i przyjazna dla środowiska.

DUCA DI VENEZIA

Wydajność 1 L 14 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 4 - 6 h

Zapezpieczenie brak  

Potrzebne narzędzia Pędzel hiszpański / Gąbka

AUREUM to ekskluzywne, dekoracyjne wykończenie 
wnętrz z efektem złocenia, dostępne w różnych 
odcieniach kolorów ziemi oraz ciepłych barw natury.

Produkt ten pozwala stworzyć szlachetne i eleganckie 
pokrycia o fascynującej fakturze i jedwabistym dotyku, 
zmieniające się w zależności od intensywności i kąta 
padania światła. 

AUREUM

Wydajność 1 kg 5 - 6 m²

Warstwy 2

Czas schnięcia 6 - 8 h 

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino / Cera Per Stucco

Potrzebne narzędzia Paca  ze stali nierdzewnej 
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NEVADA to farba dekoracyjna z efektem złocenia. 
Doskonale łączy tradycję z nowoczesnością, przez 
co nadaje się idealnie do dekoracji prestiżowych, 
reprezentacyjnych wnętrz.  

Dzięki swojej formule produkt nadaje powierzchni 
delikatny, wielokolorowy wzór ze złotymi refleksami. 
Szczególnie polecana jest do willi, apartamentów, 
hoteli, restauracji oraz biur w których chcielibyśmy 
stworzyć wyjątkową atmosferę. 

NEVADA

Wydajność 1 L 4 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 6 - 8 h

Zapezpieczenie brak 

Potrzebne narzędzia Pędzel hiszpański / Paca

GRANADA to dekoracyjna farba, idealna do dekoracji 
prestiżowych wnętrz. Dzięki swojej formule produkt 
nadaje powierzchni delikatny, mieniący się kolorami 
wzór, nawiązujący do dekoracji antycznych.

Można ją  zastosować zarówno we wnętrzach stylizo-
wanych na dawne, jak i w tych nowoczesnych. Jest to 
produkt szczególnie polecany do willi, apartamentów, 
hoteli, restauracji oraz biur, którym chcielibyśmy nadać 
wyjątkowy charakter.

GRANADA

Wydajność 1 L 6 - 8 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 6 - 8 h

Zapezpieczenie brak 

Potrzebne narzędzia Pędzel hiszpański / Paca



8

KREOS jest tynkiem dekoracyjnym na bazie żywic akrylowych 
oraz specjalnych wypełniaczy. Dzięki swojemu składowi jest 
miękki i bardzo miły w dotyku oraz łatwy w użyciu.   

Umożliwia osiągnięcie różnych efektów w krótkim czasie. 
Fantazja i zręczność nakładającego dają możliwość 
uzyskania nieskończonej ilości efektów dekoracyjnych, 
zarówno antycznych, jak i nowoczesnych.

KREOS

Wydajność 1 L 2 - 4 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Paca / Tampone mille righe / Tamponi Oikos 102 / 
Pędzel / Wałek 

KREOS ARDESIA to efekt dekoracyjny, przypominający 
kamień, łupek, uzyskany z tynku KREOS, występujący 
w szerokiej gamie kolorystycznej i wykończony farbą  
dekoracyjną np. Pallas, Ferromicaceo, Ottocento, 
Encanto. Produkt jest bardzo trwały oraz odporny 
na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

KREOS ARDESIA 

Wydajność 1 L 2 - 2,5 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Pędzel / Wałek / Tamponi Oikos 102 / Gąbka 
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KREOS FIL POSE jest to wyjątkowo dekoracyjny produkt 
do wnętrz, który tworzy na powierzchni strukturalny 
efekt tkaniny rypsowej, mieniący się połyskującymi reflek-
sami  lub posiadający  matowe wykończenie, dostępny 
w bogatej  gamie kolorystycznej. Produkt jest prosty 
w aplikacji i odporny na uszkodzenia mechaniczne.

KREOS FIL POSE

Wydajność 1 L 2 - 3 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux 

Potrzebne narzędzia Pędzel / Wałek / Tampone mille righe 

KREOS DRAPE  jest to  dekoracyjny produkt do wnętrz, 
który tworzy na powierzchni strukturalny efekt pomię-
tego materiału, mieniący się połyskującymi refleksami lub 
posiadający  matowe wykończenie, dostępny w wielu 
kolorach. Efekt ten pozwala zamaskować niedoskonało-
ści ściany, jest prosty w aplikacji i odporny na uszkodze-
nia mechaniczne.

KREOS DRAPE 

Wydajność 1 L 2 - 4 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel / Paca
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RAFFAELLO DECOR STUCCO jest wewnętrznym tynkiem deko-
racyjnym na bazie wapna, który ma na celu odtworzenie staro-
żytnego efektu dekoracyjnego, tzw. efektu marmuru lub wypo-
lerowanego kamienia. Szlachetna, dyfuzyjna powłoka na bazie 
naturalnych składników mineralnych jest idealna do tworzenia 
gładkich, błyszczących powierzchni z eleganckimi żyłkowaniami.

Produkt gwarantuje maksymalną paroprzepuszczalność 
i wspomaga naturalną dyfuzję wilgoci z podłoża, chroniąc tym 
samym przed tworzeniem się pleśni i bakterii. Z powodzeniem 
można go stosować na basenach, w salonach kąpielowych, 
łazienkach, czy na podwieszanych sufitach. Jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorystycznej.

RAFFAELLO 
DECOR STUCCO

Wydajność 1 kg 1,1 - 1,7 m²

Warstwy 3

Czas schnięcia 6 - 8 h 

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino / Cera Per Stucco

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej 

RAFFAELLO MADREPERLATO jest specjalnym wykoń-
czeniem dla stiuku Raffaello Decor Stucco, nadającym 
mu perłowe, lekko połyskujące refleksy złota, srebra 
lub zieleni.  

Produkt umożliwia aktywne oddychanie i naturalną dyfuzję 
wilgoci z tynku, a dzięki zawartości wapna, chroni przed 
pleśnią i rozwojem bakterii. Występuje w kilku kolorach. 

RAFFAELLO 
MADREPERLATO

Wydajność 1 kg 10 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 6 - 8 h 

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino / Cera Per Stucco

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej 
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COCCIO ANTICO jest produktem na bazie minerałów, 
z ziarenkami brązowej, mielonej terakoty, idealnym do 
naśladowania marmuru oraz dawnych rzemieślniczych 
technik dekoracji wnętrz.

COCCIO 
ANTICO

Wydajność 1 kg 0,6 - 0,8 m²

Warstwy 2

Czas schnięcia 6 - 8 h 

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino / Cera Per Stucco

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej 

COCCIO DESIGN/CEMENTO jest produktem na bazie 
minerałów, z szarymi ziarenkami drobno mielonego 
marmuru, idealnym do naśladowania dawnych rzemieśl-
niczych technik dekoracji wnętrz i wykańczania ścian 
stylowych pomieszczeń.

COCCIO 
DESIGN

Wydajność 1 kg 0,6 - 0,8 m²

Warstwy 2

Czas schnięcia 6 - 8 h 

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino / Cera Per Stucco

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej 



CEMENTO jest gotowym do użycia, mineralnym 
tynkiem dekoracyjnym, przeznaczonym do wnętrz 
i na zewnątrz. Produkt zawiera w swej formule 
rozdrobniony do postaci pyłu marmur oraz dolomit, 
związane specjalnym spoiwem.

Cemento doskonale przylega do każdego rodzaju 
podłoża, a obrabiany specjalną rzemieślniczą techniką 
pozwala zręcznemu wykonawcy uzyskać efekt betonu, 
deski szalunkowej czy gładkiej ściany. Doskonały 
do każdego pomieszczenia: salonu, łazienki, kuchni, 
odporny na uszkodzenia mechaniczne i zmywanie. 
Występuje w czterech wariantach kolorystycznych.

CEMENTO

Wydajność 1 kg 2 kg / 1 m²

Warstwy 2

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie Seria impregnatów z linii Betoncryll 

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej / Tampone mille righe 
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MARMORINO NATURALE o ziarnistości 0,7 oraz MARMORINO FINE 
o ziarnistości 0,1 to dekoracyjne, barwne powłoki wykończeniowe, 
stosowane na zewnątrz i we wnętrzach.

Wykonane na bazie wapna gaszonego, pozwalają w szybki i łatwy spo-
sób uzyskać wspaniałe efekty dekoracyjne, przypominające tradycyjną 
technikę marmoryzacji. Specyficzna struktura produktu pomaga ukry-
wać wszelkie nierówności powierzchni. 

MARMORINO NATURALE
/ MARMORINO FINE

MARMORINO NATURALE

Wydajność 1 kg 2 kg / 1 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 7 - 8 h

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej

MARMORINO FINE

Wydajność 1 kg 1 kg / 1 m²

Warstwy 1 - 2

Czas schnięcia 12 - 24 h

Zapezpieczenie Prottetivo Per Stucco e Marmorino

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej
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TAVERTINO ROMANO jest tynkiem dekoracyjnym 
przeznaczonym do wnętrz, jak i na zewnątrz, wyprodu-
kowanym na bazie sproszkowanego marmuru, piasku 
kwarcowego oraz sezonowanego wapna gaszonego. 

Produkt pozwala uzyskać efekt zbliżony do kamienia 
naturalnego z charakterystycznym dla niego żyłkowa-
niem. Można go wybarwiać w kilku kolorach, należących 
do tzw. „barw ziemi”. Jest prosty w aplikacji oraz bardzo 
odporny na uszkodzenia mechaniczne.

TAVERTINO 
ROMANO

Wydajność 1 kg 2 kg / 1m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie Finitura Travertino Romano

Potrzebne narzędzia Paca ze stali nierdzewnej 

TRAVERTINO ROMANO DESIGN jest powłoką dekora-
cyjną, wykonaną z wykorzystaniem pyłów marmurowych, 
dostępną w sześciu wyjątkowych wariantach kolorystycz-
nych.

Podobnie jak Travertino Romano, pozwala na odwzoro-
wanie charakterystycznej struktury i wyglądu naturalnego 
trawertynu.  

TRAVERTINO 
ROMANO DESIGN

Wydajność 1 kg 2 kg / 1 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 h

Zapezpieczenie brak 

Potrzebne narzędzia Paca  ze stali nierdzewnej 
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MARMORA ROMANA jest gruboteksturalną, akrylową 
powłoką dekoracyjną, przeznaczoną do wnętrz.

Materiał umożliwia tworzenie dynamicznych motywów. 
Produkt jest wszechstronny i prosty w nakładaniu. 
Pozwala uzyskać niepowtarzalne, dostosowane 
do indywidualnego gustu efekty.

MARMORA 
ROMANA

Wydajność 1 kg 1 - 3 m²

Warstwy 1

Czas schnięcia 12 - 24 h / w zależności od grubości 

Zapezpieczenie Watins Lux / Igrolux

Potrzebne narzędzia Wałek / Pędzel / Paca / Gąbka morska

ANTICO FERRO jest efektem dekoracyjnym przezna-
czonym do wnętrz, tworzącym na ścianach fascynujące 
efekty starego żelaza. Dostępne wykończenia odwzoro-
wują zjawiska występujące w naturze.

Rdza, będąca skutkiem korozji, stwarza niepowtarzalne 
wrażenie przypominające o upływie czasu, co doskonale 
pasuje do wnętrz o antycznym charakterze. Rdza stanowi 
również materiał dekoracyjny, wykorzystywany obecnie 
w wielu nowoczesnych projektach wnętrz. 

ANTICO 
FERRO

Wydajność 1 L-1 kg 2 - 20 m² / w zależności od efektu

Warstwy 2 - 3

Czas schnięcia 4 - 8 h 

Zapezpieczenie Ferro Protetivo

Potrzebne narzędzia Wałek / Paca ze stali nierdzewnej / Gąbka morska / Gąbka 


