
Efeito simplicidade.

Novo SISTEMA CORES



Escolher o produto de acabamento que procura é difícil?
Para entender as características tem que parar e ler atentamente a etiqueta?
Já lhe aconteceu confundir uma solução com outra?

DESTINOS DE UTILIZAÇÃO

Reconheça imediatamente aquilo que procura.
Não perca tempo. Não erre.

PRIMÁRIOS

PINTURAS PARA INTERIOR

PINTURAS PARA EXTERIOR

REVESTIMENTOS

ACABAMENTOS DECORATIVOS

Cor:
Corresponde ao tipo 
de utilização

Letra: Identifica o 
tipo de ligante

Para solucionar este inconveniente e facilitar 
o seu trabalho, Fassa Bortolo introduziu um 
novo e revolucionário Sistema Cores que 
sub-divide os produtos não com base no 
ligante, mas com base no tipo de aplicação 
à qual são destinados.
Uma gráfica completamente nova, simples 
e agradável, interpreta a codificação 
e guia-nos na escolha dos produtos.
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Produto 
com baixo 
conteúdo de 
compostos 
orgânicos 
voláteis.

Informações 
de aplicação

Informações 
do produto

XI A S D

AMPLA GAMA
Com o Sistema Cores Fassa Bortolo 
pode contar com uma vastissíma 
gama de cores e efeitos cromáticos 
presentes no catálogo de cores.

As embalagens estão divididas em 
5 cores diferentes: cada cor 
corresponde ao destino de utilização. 
Com base na intervenção a realizar 
escolhe-se imediatamente a solução.

Na parte da frente de cada embalagem 
está presente e bem visível uma letra 
alfabética: indica qual o sistema de 
ligante utilizado no produto.
Assim identifica-se imediatamente quais 
as suas características.



FASSALUSA Lda
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 
2495-036 São Mamede (Batalha)
Tel. 244 709 200 – fax 244 704 020
www.fassabortolo.pt
fassalusa@fassabortolo.it
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ALTA qUALIDADE
Os produtos Fassa Bortolo utilizam  tecnologias 
evoluídas e de vanguarda. Deste modo 
tem a capacidade de garantir as melhores 
performances de transpirabilidade, efeito 
estético, durabilidade e flexibilidade de 
aplicação.

MÁXIMA CLAREZA
Graças à gráfica creada para interpretar este 
novo sistema de catalogação. Extremamente 
clara, simples e eficaz. Moderna: em linha com a 
elevada qualidade das prestações dos produtos.
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