


Emozione, luce e seduzione 
descrivono l’essenza dei lussuosi 
effetti metallici di Imperium, 
espressione di bellezza con un forte 
legame tra tradizione e modernità.  
I metalli parte di questa collezione, da 
sempre stimolano la creatività di artisti 
e architetti diventando i protagonisti 
delle loro opere. In Imperium eleganza 
e lusso vengono riprodotti grazie a 
resine acriliche speciali in dispersione 
acquosa alle quali vengono aggiunti 
pigmenti metallizzati per ottenere 
un’ampia collezione di colori che 
s’intreccia a differenti sofisticate 
lavorazioni. Imperium non contiene 
formaldeide né altre sostanze nocive 
per l’uomo e l’ambiente.

U podstaw luksusowych efektów 
metalicznych farb Imperium leżą 
uczucia, światło i uwodzenie, a 
wyrażają się w pięknie i silnych 
związkach tradycji z nowoczesnością. 
Metale zawarte w tej kolekcji od 
zawsze stymulują kreatywność 
artystów i architektów, stanowiąc 
centralny punkt w ich pracy.
Swój styl i luksus linia Imperium 
zawdzięcza specjalnym żywicom 
akrylowym w dyspersji wodnej 
oraz metalizowanym pigmentom 
dodawanym w celu uzyskania 
szerokiej gamy kolorów, które 
przeplatają się dzięki zastosowaniu 
różnych wyszukanych technik. 
Imperium nie zawiera formaldehydu 
ani innych substancji szkodliwych dla 
zdrowia i środowiska.
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Ponadczasowy  
i bezgraniczny



IL LUSSO  
NON HA CONFINI 
TEMPORALI  
O GEOGRAFICI

Luksus nie 
ma granic 
czasowych ani 
geograficznych



FOGLIA  
D’ORO

Firenze 
Italia

Efekt wzbogacający pomieszczenie o 
wyszukaną nutę ponadczasowego stylu i 
niezmiennego wyrafinowania. Stanowi cenne 
połączenie tradycji i nowoczesności, dając 
nowe zastosowanie starożytnej technice 
artystycznej, która podkreśla efekt niczym 
promienie słoneczne.

Un effetto che dona a ogni ambiente una 
sofisticata suggestione senza tempo 
d’intramontabile eleganza e raffinatezza. Crea 
un legame prezioso fra tradizione e modernità 
riscoprendo una tecnica che risale all’arte antica 
per esaltare effetti come la brillantezza del sole. 



METALLIZZATO
OPACO 

Odrobina wyniosłego stylu i bogactwa z nutą 
niebłyszczącego metalu, która pozostawia 
mocny efekt wysokiego prestiżu w każdej 
przestrzeni. Na pierwszym planie jest tu 
substancja, a uzyskany efekt skłania do 
zajrzenia w głąb i zadumy.

Conferisce un aspetto di grande eleganza e 
ricchezza, creando una suggestione di metallo 
non lucido dall’aspetto deciso, autorevole, di 
grande importanza. Un effetto che predilige 
la sostanza, riporta magicamente dentro 
se stessi infondendo effetti meditativi.

Denver
United
States



DORATURE
 

Efekt powszechnie wykorzystywany w 
średniowieczu, zwłaszcza w bizantyjskiej 
oraz renesansowej sztuce i architekturze, 
został niedawno odkryty na nowo i stał się 
popularny na całym świecie, wzbogacając 
każdą przestrzeń o cenny, jedyny w swoim 
rodzaju wygląd, który charakteryzuje 
niepowtarzalny luksus i szyk.

Una tecnica molto diffusa nell’arte e 
nell’architettura medievale, specialmente in 
quella bizantina e rinascimentale, riscoperta 
e apprezzata in tutto il mondo per donare 
in ogni ambiente un effetto prezioso, 
inimitabile, unico di lusso e ricercatezza.

Roma
Italia



METALLIZZATO Birmingham
United 

Kingdom

Dzięki odbijaniu światła dodaje ścianom aury 
tajemniczości i świetlistości, olśniewająco 
rezonując i zmieniając się w zależności od 
pory dnia i danego pomieszczenia. Niezwykle 
prestiżowy i spersonalizowany efekt 
wprowadzający do wnętrz grę światła i ruchu.

Riflette la luce, crea un’aura misteriosa 
e luminescente sulle pareti che ricopre, 
apportando riverberi cangianti in base 
all’esposizione. Un effetto di pregio e 
valore che caratterizza fortemente ogni 
ambiente creando giochi cromatici che 
contribuiscono a movimentare lo spazio.



Hillerød  
DanmarkDELABRÉ

 
Efekt tworzący jedyny w swoim rodzaju 
klimat w każdej przestrzeni. Magiczna fuzja 
romantyzmu i dekadentyzmu z ogromnym 
potencjałem ekspresji w zakresie zastosowań 
meblarskich i wystroju wnętrz, która zapewnia 
eklektyczny i ponadczasowy efekt wielkiego 
luksusu i szyku.

Un effetto che crea un’atmosfera impareggiabile 
in ogni ambientazione. Una magica fusione fra 
romantico e decadente, con grandi potenzialità 
espressive nell’ambito dell’arredamento e 
dell’interior design, che porta a risultati eclettici 
e senza tempo di grande lusso ed eleganza.



SPAZZOLATO
 

Dijon
France

Stylowy urok sprawdzający się idealnie 
w każdym kontekście. Stonowany, 
minimalistyczny efekt jest dyskretnie 
szykowny i wyrafinowany, przez co pasuje do 
mieszkań w różnych stylach. To doskonały 
sposób na ukrycie drobnych niedoskonałości 
ścian, który jednocześnie zapewnia szykowną 
jednolitość estetyczną.

Conferisce un fascino elegante che si adatta 
a ogni contesto. Dona un aspetto sobrio, 
minimale con una nota discretamente chic 
e sofisticata in grado di creare diversi stili 
abitativi. Un effetto ideale per nascondere 
piccoli difetti in parete apportando una 
ricercata omogeneità estetica.



ORO ANTICO
 

London
United 

Kingdom

Podróż przez wieki, która łączy arcydzieła 
sztuki z całego świata. Ekspresyjna technika 
pozwalająca zatrzymać czas w miejscu, 
tworząc luksusowo subtelną, niematerialną, 
niemal uduchowioną atmosferę.

Un effetto che fa viaggiare in secoli di storia 
riconnettendoci a capolavori d’arte realizzati in 
ogni parte del mondo. Una tecnica espressiva 
che porta con sé la caratteristica di fermare il 
tempo, generando un’atmosfera lussuosamente 
sottile, incorporea, quasi spirituale.



Budapest
MagyarországPOLVERE ORO

 
Brings a unique style to any room with a 
sophisticated everyday luxury atmosphere.  
The most authentic prestige leaving a 
contemporary and timeless enchantment mark. 

Dona a ogni luogo un’unicità incomparabile 
ricreando sofisticate atmosfere che portano 
il lusso nel quotidiano. Un effetto dedicato al 
prestigio più autentico che genera un’impronta 
contemporanea e un incanto senza tempo. 



Foglia Oro Metallizzato Opaco

Dorature

Delabrè

Metallizzato

Spazzolato

Oro Antico

Polvere Oro

IMP 03 IMP  24 IMP 54 IMP 75 IMP 168 IMP 267

IMP 06 IMP 30 IMP 57 IMP 84 IMP 171 IMP 273

IMP 09 IMP 33 IMP 60 IMP 87 IMP 200 IMP 294

IMP 21 IMP 51 IMP 69 IMP 156 IMP 264

IMP 15 IMP 48 IMP 66 IMP 99 IMP 261 IMP 300

IMP 12 IMP 36 IMP 63 IMP 90 IMP 246 IMP 297

TEXTURE  
E COLORI
Ogni texture è studiata per esprimere al meglio le esigenze decorative 
dell’architetto, vestendo su misura ogni spazio ed adeguandosi ai diversi 
stili: dal classico al contemporaneo. 
 

Każda faktura została dokładnie przebadana, aby jak najlepiej 
spełniała dekoracyjne wymagania architekta, umożliwiała wysoce 
spersonalizowane wykończenie danej przestrzeni oraz pasowała do 
różnych stosowanych stylów: od klasycznego po współczesny.

Scegliere la giusta cromia è fondamentale per conferire un’identità 
estetica e qualitativa ad ogni tipologia di ambiente. La selezione di tinte 
proposte fornisce soluzioni cromatiche per soddisfare ogni esigenza 
progettuale.  

Dobór właściwego odcienia koloru ma fundamentalne znaczenie, 
aby w każdym rodzaju wnętrz uzyskać wysokiej jakości tożsamość 
estetyczną. Oferowana gama kolorów obejmuje rozwiązania 
chromatyczne, które zaspokoją wszelkie wymagania projektowe.

Faktury  
i kolory



Una gamma di pitture e decorativi 
per superfici e pareti d’interni che 
unisce ecologia e continua ricerca, 
esperienza e artigianalità in grado 
di garantire benessere e salute 
a uomo e ambiente. Un concept 
innovativo e di tendenza che dà 
l’opportunità di confrontare idee e 
tecniche applicative, apprendere 
soluzioni decorative per migliorare 
ogni spazio, stimolare la creatività 
per nuovi progetti, offrire ispirazione 
a interior designer. Dal 1984 Deco 
Paint non ha mai smesso di cercare 
e scoprire nuove soluzioni per interni 
grazie alla collaborazione di maestri 
decoratori, applicatori, rivenditori.

Gama farb i materiałów 
dekoracyjnych do ścian wewnętrznych 
i powierzchni, która dzięki połączeniu 
ekologii, nieustannych badań, 
doświadczenia i rzemiosła pozytywnie 
oddziałuje na dobrostan i zdrowie 
zarówno ludzi, jak i środowiska. 
Innowacyjna i zgodna z trendami 
koncepcja pozwala wykorzystać różne 
techniki i podejścia do nakładania 
farby, umożliwia odkrywanie nowych 
rozwiązań dekoracyjnych dla dowolnej 
przestrzeni, pobudza kreatywność 
na potrzeby nowych projektów oraz 
stanowi inspirację dla projektantów 
wnętrz. Od 1984 roku Deco Paint 
nieustannie poszukuje nowych 
rozwiązań wnętrzarskich, odkrywając 
je wspólnie z mistrzami-dekoratorami, 
dystrybutorami i handlowcami.

Profesjonalna 
farba 
dekoracyjna 
Deco Paint

DECO PAINT 
LA PITTURA  
ECOLOGICA  
PROFESSIONALE



Ekologiczna 
farba Oikos

OIKOS
LA PITTURA  
ECOLOGICA

Oikos, la pittura ecologica, nasce 
nel 1984 con la mission di produrre 
soluzioni decorative per ogni 
superfice interna e facciate esterne.

L’attenzione al benessere, alla salute 
delle persone e all’ambiente, l’utilizzo 
di sole materie prime naturali prive di 
sostanze nocive, il massimo rispetto 
della sostenibilità nei processi 
produttivi e il riuso da scarti di 
produzione sono gli elementi che, da 
sempre, caratterizzano l’azienda e la 
rendono una realtà unica al mondo. 

Attingendo da un patrimonio artistico 
senza paragoni, Oikos valorizza le 
tradizioni culturali e artigianali italiane 
riscoprendo le antiche tecniche 
decorative e porta nel mondo 
tradizione, storia e innovazione 
insieme al green design Made in Italy.

Producent ekologicznych farb 
Oikos powstał w 1984 roku z misją 
stworzenia rozwiązań dekoracyjnych 
dla każdej powierzchni wewnętrznej 
i elewacji zewnętrznej. Troska o 
dobrostan człowieka, zdrowie 
i środowisko, stosowanie 
wyłącznie naturalnych surowców 
bez szkodliwych substancji, 
dbanie o zrównoważony rozwój 
w procesach produkcyjnych i 
ponowne wykorzystywanie odpadów 
produkcyjnych to elementy, które od 
zawsze charakteryzują firmę i czynią ją 
wyjątkową. Bazując na niezrównanym 
dziedzictwie artystycznym, Oikos 
wzbogaca włoskie tradycje kulturowe 
i rzemieślnicze, odkrywając na nowo 
starożytne techniki dekoracyjne i 
oferując światu mieszankę tradycji, 
historii i innowacji w połączeniu z 
zielonym wzornictwem prosto z Włoch.

Pre-produzione. Selezioniamo 
materie prime da scarti di  
cave rocciose e da lavorazioni 
minerali per realizzare i nostri 
prodotti e salvaguardare le risorse 
naturali. Così inizia il nostro 
“percorso ecologico”.

Przygotowanie do produkcji. 
Selekcjonujemy surowce z 
odpadów pochodzących z 
kamieniołomów i obróbki 
minerałów w sposób 
umożliwiający rozwój naszych 
produktów i ochronę zasobów 
naturalnych. To pierwszy etap 
naszej „ścieżki ekologicznej”.

Produkcja. Wszystkie nasze 
procesy przemysłowe mają niski 
wpływ na środowisko. Ciągle 
pracujemy nad tym, aby te procesy 
doskonalić. Model ekologicznie 
zrównoważonej produkcji 
przyjęliśmy od momentu założenia 
firmy w 1984 roku.

Dystrybucja. Dostarczamy z Włoch 
na cały świat produkty dekoracyjne 
i rozwiązania będące wynikiem 
nieustannych badań i innowacji 
oraz dużej odpowiedzialności 
społecznej.

Zastosowanie. Nasze farby 
są ekologiczne i pozbawione 
substancji toksycznych, takich 
jak formaldehyd (substancja 
rakotwórcza). Techniki nakładania 
farby są inspirowane tradycjami 
rzemieślniczymi i na nowo 
odkrywają starożytny fach mistrza-
dekoratora.

Recykling/utylizacja. Nasze produkty 
stanowią połączenie wysokich 
walorów estetycznych, wydajności 
technicznej oraz dbałości o dobrostan 
ludzi i środowiska. Dzięki temu 
powietrze w otoczeniu pozostaje 
zdrowe, a wykonane ręcznie produkty 
nadają się w 100% do recyklingu.

Produzione. Tutti i nostri 
processi industriali sono a basso 
impatto ambientale. Lavoriamo 
costantemente sul miglioramento 
di questi processi. La nostra 
produzione eco-sostenibile è un 
modello nato con l’azienda nel 1984. 

Distribuzione. Dall’Italia in tutto 
il mondo, prodotti e soluzioni 
per decorare, con un cammino 
costante di ricerca e innovazione 
ad alta responsabilità sociale. 

Applicazione. Le nostre pitture 
sono ecologiche e prive di sostanze 
tossiche, come la formaldeide 
(sostanza cancerogena).  
Le tecniche applicative trovano 
ispirazione dalla tradizione 
artigianale, recuperando un mestiere 
antico: il maestro decoratore. 

Riciclo/dimissione. I nostri prodotti 
combinano l’alto impatto estetico 
e le prestazioni tecniche, con 
l’attenzione alla salute dell’uomo e 
dell’ambiente, garantendo un’aria 
sana da respirare negli ambienti e 
manufatti riciclabili al 100%.

VALUTAZIONE  
DEL CICLO  
DI VITA 

Ocena cyklu życia 
(LCA) 

Tutti i prodotti Oikos sono  
soggetti al sistema LCA, una 
metodologia standard di analisi  
che ne valuta l’insieme di interazioni  
con l’ambiente, in ogni fase del  
loro ciclo di vita e l’impatto 
ambientale che ne scaturisce.

Wszystkie produkty Oikos są 
objęte systemem oceny cyklu 
życia. Jest to metoda analityczna 
oceniająca całość interakcji ze 
środowiskiem na każdym etapie 
cyklu życia produktu i wynikający z 
tego wpływ na środowisko.



Autor projektu 
Oikos S.P.A.

Projekt graficzny 
Kreat S.R.L.

Copyright © 2021 
OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento
OIKOS HOLDING S.P.A.
Via Cherubini 2
47043 Gatteo Mare (FC)
tel. +39 0547 681412
info@oikos-group.it
www.oikos-group.it 

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione integrale o parziale senza 
preventiva autorizzazione scritta. Salvo diversa 
indicazione, tutti i marchi, le texture e le denominazioni 
commerciali o altra proprietà intellettuale sono di 
esclusiva proprietà di Oikos S.P.A. 

Le texture illustrate sono il risultato di processi di 
stampa pertanto prima dell’applicazione in parete 
si consiglia di realizzare un campione per  
verificarne l’effetto reale. Oikos non è in alcun 
modo responsabile per differenze tra texture 
realizzate e quelle ivi rappresentate o per errori 
legati all’applicazione del prodotto. Per dettagliate 
informazioni tecnico applicative consultare le 
schede tecniche sul sito www.oikos-group.it
 
 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie całości lub części niniejszych treści 
bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 
jest zabronione. O ile nie zaznaczono inaczej, 
wszystkie marki, faktury, nazwy handlowe lub 
inne formy własności intelektualnej stanowią 
wyłączną własność Oikos S.P.A.

Prezentowane faktury są efektem procesów 
drukarskich, dlatego przed ich nałożeniem 
na ściany zaleca się wykonanie próbki w 
celu sprawdzenia rzeczywistego rezultatu. 
Oikos nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za różnice pomiędzy fakturami uzyskanymi w 
rzeczywistości a fakturami tu prezentowanymi 
ani za błędy związane z zastosowaniem 
produktu. Aby uzyskać szczegółowe dane 
techniczne i informacje o zastosowaniach, 
należy zapoznać się z kartami technicznymi 
dostępnymi na stronie internetowej.
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Multidecor  
Skin

Ecologia, Contemporaneità e Innovazione Made 
in Italy. Superfici come una pelle, una pittura che 
trasforma lo spazio interno e la sua percezione. 
Interfaccia tra muro ed ambiente, fra persone e 
oggetti, in cui materia, emozioni e metamorfosi di 
colore si incontrano con la luce per trasformare la 
superficie, che – come una pelle – narra sensazioni 
tattili e tridimensionalità, attraverso il gesto e il 
segno del decoratore, risultando cos  elemento 
espressivo unico dall’aspetto opaco. La superficie, il 
vestito dell’ambiente, ne rende gradevole l’estetica 
e soddisfa il desiderio di bellezza, garantendo nuova 
vita agli ambienti interni – domestici così come 
commerciali – per esaltare raffinatezza al tatto, 
profondità e intensità della tonalità di colore scelto.

Nowoczesna i przyjazna środowisku innowacja 
prosto z Włoch. Tworząc na powierzchni 
efekt skóry, farba ta zmienia wnętrza i to, jak 
na nie patrzymy. To łącznik między ścianami 
a środowiskiem, a także między ludźmi a 
przedmiotami. Sprawia, że materia, emocje 
i metamorfozy kolorystyczne zderzają się ze 
światłem, a powierzchnie zyskują zupełnie nowy 
charakter odzwierciedlający wrażenia dotykowe 
i trójwymiarowe wynikające z działań i śladów 
pozostawianych przez dekoratorów — niczym 
na skórze. W ten sposób powstaje jedyny w 
swoim rodzaju, nieprzezroczysty i ekspresyjny 
efekt. Powierzchnie są niczym strój pokoju, a ich 
przyjemna estetyka zaspokajają nasze pragnienie 
piękna i daje nowe życie wnętrzom (zarówno 
mieszkalnym, jak i handlowym), wzbogacając 
wybrany kolor o wyszukane wrażenia dotykowe, 
głębię i intensywność.

Pittura effetto pelle 
per le superfici

Farba powierzchniowa 
imitująca skórę



Multidecor Skin è una pittura ecologica opaca 
caratterizzata da un ricercato effetto materico ma 
morbido al tatto, in grado di attivare – complice la 
materia – giochi di chiaro scuro che movimentano 
le superfici. Indicato per ambienti interni domestici 
così come commerciali spaziando dal rurale 
contemporaneo all’industrial chic, la sua innovativa 
formulazione lascia spazio ad infinite texture 
nelle mani di esperti decoratori. Quelle proposte 
sono state scelte per esaltare raffinatezza della 
matericità ed al tempo stesso profondità e intensità 
della tonalità di colore scelta. Multidecor Skin 
è traspirante, non contiene sostanze nocive per 
la salute delle persone o per l’ambiente, è stato 
infatti concepito per migliorare la qualità dell’aria 
degli ambienti interni garantendo benessere a chi 
li occupa. Caratterizzato da velocità di applicazione, 
versatilità, alta lavabilità, bassa presa di sporco e 
resistenza all’abrasione, è particolarmente consigliato 
anche per aree di passaggio ad alto traffico.

Multidecor Skin to przyjazna środowisku 
nieprzezroczysta farba zapewniająca wrażenie 
wyrafinowanego dotyku miękkiego materiału, która 
wykorzystuje światło, aby ożywiać powierzchnie 
wzmocnionym efektem światłocienia. Nadaje się 
do wnętrz mieszkalnych i przestrzeni handlowych 
urządzonych w wielu stylach — od wiejskiej 
nowoczesności po industrialny szyk, a dzięki swojej 
innowacyjnej formule pozwala fachowcom uzyskać 
nieskończenie wiele faktur. Oferowane faktury zostały 
dobrane tak, aby uwydatnić zarówno szykowność 
materiału, jak i głębię oraz intensywność wybranego 
koloru. Farba Multidecor Skin oddycha, nie zawiera 
substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i 
środowiska, a ponadto została zaprojektowana 
pod kątem poprawy jakości powietrza w 
pomieszczeniach, zapewniając dobre samopoczucie 
osobom w nich przebywającym. Jest szybka w 
nakładaniu, uniwersalna, zmywalna i odporna na 
ścieranie, a szczególnie dobrze sprawdza się w 
często uczęszczanych strefach tranzytowych.

Perchè scegliere
Multidecor Skin Dlaczego  

warto wybrać 
farbę  
Multidecor 
Skin



Naturalezza ed eleganza, sono due tra le tante 
parole che vengono in mente osservando la texture 
Camoscio, una finitura che ricorda alla vista la 
morbidezza liscia del velluto, così come la sua 
capacità di cambiare quasi colore muovendosi 
all’interno dello spazio che lo ospita sulle pareti.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: spatola in acciaio inox media (art.113) 

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt  

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Camoscio
Naturalność i elegancja to zaledwie dwa z 
wielu słów, jakimi można opisać fakturę farby 
Camoscio, co z włoskiego oznacza irchę. Jest 
to wykończenie przywodzące na myśl zarówno 
miękką gładkość aksamitu, jak i jego zdolność 
do zmiany każdego koloru i ożywienia ścian 
danej przestrzeni.
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: szpachla ze stali nierdzewnej  
(art. 113)

Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt  
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Filato è una trama verticale dal ritmo serrato, 
minimalista e familiare, in grado di trasformare, 
attraverso il colore ed i chiaroscuri che si generano, 
ogni ambiente interno.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: pennello

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 6-7 mq/lt  

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: 10%

Filato
Farba Filato, co z włoskiego oznacza przędzę, 
ma pionowy splot o szybkim, minimalistycznym 
i znajomym rytmie. Swoją barwą i tworzonym 
efektem światłocienia jest w stanie przekształcić 
każde wnętrze.
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: pędzel 
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 6-7 mq/lt  
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: 10%



Fiandra
La fiandra è un pregiato tessuto operato di mano 
asciutta. Il nome deriva dalla regione nella quale 
veniva storicamente prodotto con il lino.  
La lavorazione complessa unita al materiale 
pregiato ne faceva un prodotto di lusso esportato 
in tutta Europa. Una texture compatta e resistente 
caratterizzano alla vista la finitura che diventa 
ancora più pregiata con il supporto dei colori della 
palette Multidecor Skin.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: pennello +tampone mille righe (art. 133) 

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 3-4 mq/lt in due mani 

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Fiandra, co z włoskiego oznacza Flandrię, to delikatna 
tkanina obrabiana suchymi rękami.
Nazwa pochodzi od regionu, w którym tradycyjnie 
wytwarzano ją z lnu. Połączenie skomplikowanej 
obróbki i wysokiej jakości materiału sprawiały, że 
niegdyś był to luksusowy produkt eksportowany do 
całej Europy. Zwarta i wytrzymała faktura przekłada się 
na znakomite wykończenie, które można dodatkowo 
uszlachetnić dzięki palecie kolorów Multidecor Skin.
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: pędzel + narzędzie nadające efekt 
sztruksu (art. 133)
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 3-4 mq/lt (dwie warstwy) 
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Canvas
Canvas rievoca la trama fitta del tessuto pesante 
e stretto che tradizionalmente veniva fabbricato 
con materiali naturali quali cotone o lino. 
L’impercettibile matericità e l’autenticità alla vista 
rendono questa texture eclettica e adatta ad ogni 
tipo di ambiente e stile.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: rullo o pennello  
+ rete+spatola in acciaio inox

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 6-7 mq/lt  

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Farba Canvas, co z włoskiego oznacza płótno, 
przywołuje na myśl gęsty splot ciężkiej, ale 
cienkiej tkaniny, którą tradycyjnie wytwarzano z 
naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub 
len. Niemożliwa do ujrzenia gołym okiem jakość 
materiału oraz autentyczność wizualna sprawiają, 
że ta eklektyczna faktura sprawdzi się w każdym 
otoczeniu i stylu. 
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: wałek lub pędzel + siatka 
malarska + szpachla ze stali nierdzewnej
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 6-7 mq/lt   
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Canapa
La canapa ha un’antica tradizione in Italia, dov’era 
usata per realizzare corde e tessuti resistenti. 
La tradizione di utilizzarla per telerie ad uso 
domestico è molto antica, e la sua caratteristica 
trama conferisce tridimensionalità e originalità alle 
superfici interne.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: pennello + guanto in spugna (art. 115)

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 6-7 mq/lt  

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Hemp has a long history in Italy, where it was 
traditionally used for making rope and hard 
wearing fabrics. Its use for home fabrics is historic 
and its traditional weave gives an original three 
dimensional quality to indoor surfaces. 
 

Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: pędzel + rękawice gąbkowe (art. 115)
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt  (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 6-7 mq/lt  
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Pergamena
La pergamena era tradizionalmente una membrana 
ricavata dalla pelle di animale non conciata 
e composta di collagene. Multidecor Skin la 
ripropone con la medesima texture opaca, dalla 
trama appena crespata per impreziosire le pareti 
grazie al movimento che l’effetto materico genera 
unendosi al colore scelto.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: pennello + pellicola (art. A12) 

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 2-2,5 mq/lt una/due mani

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Pergamena po włosku to pergamin, który 
tradycyjnie był membraną wytwarzaną z 
niegarbowanych skór zwierzęcych i kolagenu.
W gamie Multidecor Skin dostępna jest ta 
sama nieprzezroczysta faktura z lekko tylko 
krepowanym splotem do dekorowania ścian z 
ożywczym efektem materiału połączonego z 
wybranym kolorem.

Jak uzyskać efekt?
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Base coat: roller or brush
Finish: brush + plastic sheets (art. A12)  
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt  (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 2-2,5 mq/lt (jedna/dwie 
warstwy) 
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Conosciuto anche come “il metallo vivo”, per la 
sua capacità di rigenerarsi e proseguire nei vari 
stadi dell’ossidazione e per la sua mutevolezza ed 
unicità, il Corten non è mai uguale a se stesso.  
Qui proposto grazie ad una combinazione di colori 
e texture, la sua scelta conferirà ad ogni ambiente 
un look originale ed esclusivo. 

Come si realizza
Ultrasaten Opaco B 715  
+ Multidecor Skin N 1308 + N 1208 + N 918 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: pennello + spatola in acciaio inox

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt  

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Corten
Corten bywa określany mianem „żywego 
metalu” ze względu na swoją zdolność do 
stopniowej regeneracji i utleniania, zmienność 
oraz niepowtarzalność, co sprawia, że nigdy nie 
jest taki sam. Jako farba w naszej kombinacji 
kolorów i faktur nadaje każdemu pomieszczeniu 
nutę oryginalności i ekskluzywności.
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco B 715  
+ Multidecor Skin N 1308 + N 1208 + N 918

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: pędzel + szpachla ze stali 
nierdzewnej
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt     
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Moderno, metropolitano, colorato. Un gioco 
di riflessi metallici che si alternano a rigorose 
monocromie, dando vita a un’atmosfera raffinata e 
minimalista, questa è la combinazione di colore e 
texture che da vita all’effetto materico lamiera per una 
atmosfera da loft urbano di grande tendenza.

Come si realizza
Ultrasaten Opaco N 2248  
+ Multidecor Skin N2248 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: spatola in acciaio inox

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt   

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Lamiera
Farba Lamiera, co z włoskiego oznacza 
blachę, jest nowoczesna, wielkomiejska i 
kolorowa. Dzięki grze metalicznych refleksów 
przeplatanych ściśle jednolitym kolorem 
tworzy wyszukany, minimalistyczny nastrój. To 
kombinacja kolorów i faktur zapewniająca efekt 
blachy i nadająca wnętrzu atmosferę miejskiego 
loftu w stylu high fashion. 
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco N 2248  
+ Multidecor Skin N 2248 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: szpachla ze stali nierdzewnej
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt  
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Definita industrial-chic e raw style, la tipica 
impronta lasciata dal legno del casserato sulla 
parete in cemento viene riprodotta in questa 
texture colorata con fedeltà ed eleganza 
uniche, assicurando personalità ad ogni spazio 
contemporaneo che la ospita. 

Come si realizza
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 
 
Attrezzi
Fondo: rullo o pennello
Finitura: spatola in acciaio inox  
+attrezzo legnato (art. 109) 

Resa
Ultrasaten: 9-11 mq/lt in due mani
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt   

Diluizione
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: pronto all’uso

Cemento
Cemento, co z włoskiego oznacza beton, 
nawiązuje do charakterystycznych śladów 
pozostawianych przez szalunek drewniany na 
betonowych ścianach, stanowiąc zdecydowane 
połączenie industrialnego szyku i surowości. 
Nasza faktura odzwierciedla ten efekt kolorami 
z wyjątkową autentycznością i stylem, nadając 
charakter wszelkim nowoczesnych przestrzeniom.
 
Jak uzyskać efekt? 
Ultrasaten Opaco + Multidecor Skin 

Narzędzia 
Podkład: wałek lub pędzel
Wykończenie: szpachla ze stali nierdzewnej  
+ narzędzie do słojowania (art. 109)
 
Wydajność 
Ultrasaten: 9-11 mq/lt (dwie warstwy)
Multidecor Skin: 4-5 mq/lt      
 
Rozcieńczanie 
Ultrasaten: 20-25%
Multidecor Skin: gotowa do użycia



Texture Faktura I materiali Materiały
Camoscio, Filato, Fiandra, Canvas, Canapa, 
Pergamena sono le texture declinabili in diverse 
tinte opache, materia viva in continuo fermento, la loro 
tridimensionalità trasforma gli ambienti ed evolve nel tempo, 
proprio come una pelle naturale, totalmente ecologica, 
generando il piacere di vivere in benessere gli ambienti.

Le combinazioni di lavorazioni e colori aggiungono 
all’effetto pelle naturale altre tre finiture tipiche 
dell’architettura contemporanea: Corten, Cemento 
e Lamiera, una pelle ad effetto metallo per le 
superfici più esigenti. 

Camoscio, Filato, Fiandra, Canvas, Canapa i Pergamena 
to faktury dostępne dla różnych farb matowych, 
które przypominają żywy materiał w ciągłym procesie 
fermentacji. Dzięki swojej trójwymiarowości zmieniają 
otoczenie i ewoluują w czasie, podobnie jak naturalna, 
ekologiczna skóra, sprawiając, że w dekorowanych nimi 
wnętrzach żyje się przyjemnie i dobrze.
 

Połączenie metod i kolorów wzbogaca efekt 
naturalnej skóry o trzy kolejne, charakterystyczne 
wykończenia: stal Corten, beton Cemento i blachę 
Lamiera, pozwalając uzyskać efekt metalicznej skóry 
na bardziej wymagających powierzchniach.

Corten

Cemento

Lamiera

Canapa Pergamena

Camoscio Filato

CanvasFiandra



Colors
La selezione di tinte proposte fornisce soluzioni 
cromatiche per soddisfare ogni esigenza 
progettuale, con lo scopo di conferire un’identità 
estetica e qualitativa ad ogni tipologia di ambiente.

The colour range offered, proposes chromatic 
solutions able to satisfy each and every design 
requirement, in order to give a high high quality, 
aesthetic identity to each kind of interior space. 

Sabbia TortoraPiaskowy Gołębi

Grigio chiaro Grigio scuroJasnoszary Ciemnoszary

Blu chiaro Blu medioJasnoniebieski Średnioniebieski

Blu scuro Ciemnoniebieski Turchese Turkusowy
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Verde chiaro Verde vibranteJasnozielony Żywy zielony

Lime Limonkowy Crema Kremowy

Giallo ArancioneŻółty Pomarańczowy

Rosa pastello Pastelowy 
różowy

Rosa caldo Ciepły różowy
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Neutri ViolaColori della terra BiancoNeutralny FioletowyZiemisty Biały

Violaceo Jasnofioletowy Prugna Purpurowy
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Deco Paint – la pittura 
ecologica professionale. 
Una gamma di pitture  
e decorativi per superfici  
e pareti d’interni che unisce 
ecologia e continua ricerca, 
esperienza e artigianalità in 
grado di garantire benessere  
e salute a uomo e ambiente.  
Un concept innovativo  
e di tendenza che dà 
l’opportunità di confrontare 
idee e tecniche applicative, 
apprendere soluzioni 
decorative per migliorare  
ogni spazio, stimolare la 
creatività per nuovi progetti, 
offrire ispirazione a interior 
designer. Dal 1984 Deco  
Paint non ha mai smesso 
di cercare e scoprire nuove 
soluzioni per interni grazie  
alla collaborazione di  
maestri decoratori,  
applicatori, rivenditori.

Profesjonalna farba 
dekoracyjna Deco Paint 
Gama farb i materiałów 
dekoracyjnych do ścian 
wewnętrznych i powierzchni, 
która dzięki połączeniu 
ekologii, nieustannych badań, 
doświadczenia i rzemiosła 
pozytywnie oddziałuje na 
dobrostan i zdrowie zarówno 
ludzi, jak i środowiska. 
Innowacyjna i zgodna z 
trendami koncepcja pozwala 
wykorzystać różne techniki i 
podejścia do nakładania farby, 
umożliwia odkrywanie nowych 
rozwiązań dekoracyjnych 
dla dowolnej przestrzeni, 
pobudza kreatywność 
na potrzeby nowych 
projektów oraz stanowi 
inspirację dla projektantów 
wnętrz. Od 1984 roku 
Deco Paint nieustannie 
poszukuje nowych rozwiązań 
wnętrzarskich, odkrywając 
je wspólnie z mistrzami-
dekoratorami, dystrybutorami 
i handlowcami.



Oikos – la pittura 
ecologica nasce nel  
1984 con la mission di 
produrre soluzioni decorative 
per ogni superfice interna  
e facciate esterne. 
L’attenzione al benessere,  
alla salute delle persone  
e all’ambiente, l’utilizzo di  
sole materie prime naturali 
prive di sostanze nocive, 
il massimo rispetto della 
sostenibilità nei processi 
produttivi e il riuso da scarti 
di produzione sono gli 
elementi che, da sempre, 
caratterizzano l’azienda e la 
rendono una realtà unica al 
mondo. Attingendo da un 
patrimonio artistico senza 
paragoni, Oikos valorizza le 
tradizioni culturali e artigianali 
italiane riscoprendo le 
antiche tecniche decorative 
e porta nel mondo tradizione, 
storia e innovazione insieme 
al green design Made in Italy. 

Ekologiczna farba Oikos 
Producent ekologicznych 
farb Oikos powstał w 1984 
roku z misją stworzenia 
rozwiązań dekoracyjnych 
dla każdej powierzchni 
wewnętrznej i elewacji 
zewnętrznej. Troska o 
dobrostan człowieka, 
zdrowie i środowisko, 
stosowanie wyłącznie 
naturalnych surowców bez 
szkodliwych substancji, 
dbanie o zrównoważony 
rozwój w procesach 
produkcyjnych i ponowne 
wykorzystywanie 
odpadów produkcyjnych 
to elementy, które od 
zawsze charakteryzują 
firmę i czynią ją wyjątkową.
Bazując na niezrównanym 
dziedzictwie artystycznym, 
Oikos wzbogaca włoskie 
tradycje kulturowe i 
rzemieślnicze, odkrywając 
na nowo starożytne techniki 
dekoracyjne i oferując światu 
mieszankę tradycji, historii 
i innowacji w połączeniu 
z zielonym wzornictwem 
prosto z Włoch.



Pre-produzione. Selezioniamo 
materie prime da scarti di  
cave rocciose e da lavorazioni 
minerali per realizzare i nostri 
prodotti e salvaguardare le 
risorse naturali. Così inizia  
il nostro “percorso ecologico”.

Przygotowanie do produkcji. 
Selekcjonujemy surowce z 
odpadów pochodzących z 
kamieniołomów i obróbki 
minerałów w sposób 
umożliwiający rozwój naszych 
produktów i ochronę zasobów 
naturalnych. To pierwszy etap 
naszej „ścieżki ekologicznej”.

Produkcja. Wszystkie nasze 
procesy przemysłowe mają 
niski wpływ na środowisko. 
Ciągle pracujemy nad tym, aby 
te procesy doskonalić. Model 
ekologicznie zrównoważonej 
produkcji przyjęliśmy od 
momentu założenia firmy w 
1984 roku.

Dystrybucja. Dostarczamy z 
Włoch na cały świat produkty 
dekoracyjne i rozwiązania 
będące wynikiem nieustannych 
badań i innowacji oraz dużej 
odpowiedzialności społecznej.

Zastosowanie. Nasze farby 
są ekologiczne i pozbawione 
substancji toksycznych, 
takich jak formaldehyd 
(substancja rakotwórcza). 
Techniki nakładania farby 
są inspirowane tradycjami 
rzemieślniczymi i na nowo 
odkrywają starożytny fach 
mistrza-dekoratora.

Recykling/utylizacja. Nasze 
produkty stanowią połączenie 
wysokich walorów estetycznych, 
wydajności technicznej oraz 
dbałości o dobrostan ludzi 
i środowiska. Dzięki temu 
powietrze w otoczeniu 
pozostaje zdrowe, a wykonane 
ręcznie produkty nadają się w 
100% do recyklingu.

Produzione. Tutti i nostri 
processi industriali sono a 
basso impatto ambientale. 
Lavoriamo costantemente 
sul miglioramento di questi 
processi. La nostra produzione 
eco-sostenibile è un modello 
nato con l’azienda nel 1984.

Distribuzione. Dall’Italia  
in tutto il mondo, prodotti  
e soluzioni per decorare,  
con un cammino costante  
di ricerca e innovazione ad  
alta responsabilità sociale.

Applicazione. Le nostre  
pitture sono ecologiche  
e prive di sostanze tossiche, 
come la formaldeide (sostanza 
cancerogena). Le tecniche 
applicative trovano ispirazione 
dalla tradizione artigianale, 
recuperando un mestiere  
antico: il maestro decoratore.

Riciclo/dimissione. I nostri 
prodotti combinano l’alto 
impatto estetico e le prestazioni 
tecniche, con l’attenzione alla 
salute dell’uomo e dell’ambiente, 
garantendo un’aria sana  
da respirare negli ambienti  
e manufatti riciclabili al 100%.

Valutazione  
del ciclo di vita 

Ocena cyklu  
życia (LCA)

Tutti i prodotti Oikos sono  
soggetti al sistema LCA, una 
metodologia standard di analisi  
che ne valuta l’insieme di interazioni  
con l’ambiente, in ogni fase del  
loro ciclo di vita e l’impatto 
ambientale che ne scaturisce.

Wszystkie produkty Oikos 
są objęte systemem oceny 
cyklu życia. Jest to metoda 
analityczna oceniająca całość 
interakcji ze środowiskiem 
na każdym etapie cyklu życia 
produktu i wynikający z tego 
wpływ na środowisko.

Oikos headquarters
Via Cherubini 2,
47043 Gatteo Mare (FC)
tel. +39 0547 681412

Milano 
Via Ingegnoli, 28 C
20093 Cologno Monzese (MI)
tel. +39 02 2542968 

Roma
Via Chiesina Uzzanese, 1
località Settebagni (RM)
altezza V. Salaria Km 15,300
tel. +39 06 88565907

Moscow
Artplay, Nijnyaya
Syromyatniceskaya,  
10 - 3rd Building, 3rd Floor

I nostri spazi
nel mondo

Our spaces
in the world

Un’esperienza sensoriale, un punto 
di formazione per progettisti, maestri 
decoratori, rivenditori, dove sperimentare  
le soluzioni, interagire con i tecnici  
per ricercare soluzioni su misura, trarre 
ispirazione, conoscere, sperimentare.

We represent a sensory experience, 
an ideal point of reference for designers, 
master decorators and customers, where 
they can test the products, to create  
tailor-made solutions, to become  
inspired, to learn, to experiment.
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Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione integrale  
o parziale senza preventiva 
autorizzazione scritta. Salvo diversa 
indicazione, tutti i marchi, le texture  
e le denominazioni commerciali  
o altra proprietà intellettuale sono  
di esclusiva proprietà di Oikos S.P.A. 

Le texture illustrate sono il risultato 
di processi di stampa pertanto prima 
dell’applicazione in parete si consiglia  
di realizzare un campione per  
verificarne l’effetto reale. Oikos non  
è in alcun modo responsabile per 
differenze tra texture realizzate  
e quelle ivi rappresentate o per errori 
legati all’applicazione del prodotto.  
Per dettagliate informazioni tecnico 
applicative consultare le schede 
tecniche sul sito www.oikos-group.it

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie całości lub części 
niniejszych treści bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody jest 
zabronione. O ile nie zaznaczono 
inaczej, wszystkie marki, faktury, 
nazwy handlowe lub inne formy 
własności intelektualnej stanowią 
wyłączną własność Oikos S.P.A.
Prezentowane faktury są efektem 
procesów drukarskich, dlatego 
przed ich nałożeniem na ściany 
zaleca się wykonanie próbki w 
celu sprawdzenia rzeczywistego 
rezultatu. Oikos nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za różnice 
pomiędzy fakturami uzyskanymi 
w rzeczywistości a fakturami tu 
prezentowanymi ani za błędy 
związane z zastosowaniem 
produktu. Aby uzyskać szczegółowe 
dane techniczne i informacje o 
zastosowaniach, należy zapoznać się 
z kartami technicznymi dostępnymi 
na stronie internetowej.
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