LAKIERY/ PRÓBNIK KOLORÓW DLA LAKIERÓW BLATÓW - ICA
VARNISH / SAMPLE SHELF COLORS - ICA

TOLIKPrzy ostatecznym wyborze koloru, polecamy korzystanie z drukowanego (wzorcowego) próbnika ICA, który można
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lub wypożyczyć w większości sklepów z lakierami i farbami. Próbnik prezentowany elektronicznie może
odbiegać
od wzorcowego
alowy stelaż
trójpoziomowy
z blatami w zależności od ustawień i jakości monitora, na którym jest wyświetlany.

In the final choice of the color, we suggest that you use as a reference a printed ICA color sampler, which can be
looked at or borrowed from most RZUT
varnish
and paint stores. The color samples presented online might differ from the
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original reference samples, depending
on the settings and quality of the monitor used.
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