
HOTELURI RESTAURANTE CLUBURI
CULORI ȘI TEXTURI SPECIALE



Fiecare spațiu poate deveni memorabil pentru cei care îi trec pragul, iar amintirea lui 
păstrată cu drag în suflet. El poate încânta printr-un design îndrăzneț, o atmosferă caldă, 
prin funcționalitate sau tușele de culoare, însă va rămâne în memorie ca locul în care am 
trăit o parte din povestea noastră sau locul în care am descoperit o nouă poveste. 

Cu vopselele Tambour, fiecare spațiu poate spune o poveste și fiecare perete poate 
deveni o operă de artă sau un personaj principal. De o calitate superioară și cu o paletă 
largă de efecte speciale, vopselele Tambour creează o nouă dimensiune, cea în care 
culoarea se îmbină cu textura pentru a crea lumi noi.

Tambour, liderul pieţei produselor pentru finisaje în construcţii din Israel, a devenit el 
însuși parte din povestea națiunii. Fondată înainte de crearea statului Israel, compania a 
contribuit la dezvoltarea economiei locale prin produsele sale de înaltă calitate. Însuși 
numele companiei a devenit sinonimul cuvântului vopsea. Tambour deţine laboratoare 
avansate de cercetare şi dezvoltare, și dezvoltă anual produse noi, de la efecte speciale 
la vopsea industrială şi materiale pentru construcții.

Tambour Paint România își dorește să aducă frumosul în viața noastră, oriunde ne-am 
afla, acasă, la muncă sau în vacanță. Vopselele Tambour sunt produse de liderul industrial 
pe piața produselor pentru construcții din Israel, iar povestea lor a început în 1936.

Împreună cu partenerul său din România, Clean & Clear Constructions, își propune să 
devină un partener de încredere al industriei HoReCa din România și să sprijine prin 
înalta calitate a produselor sale dezvoltarea acestui sector atât de important pentru 
confortul și starea noastră de bine.

Tambour
Poveşti în
culori şi texturi

Tambour Paint
România



M-am alăturat echipei Tambour în anul 2015 şi încă de atunci 
coordonez întreaga activitate de export.
Pot spune că îi cunosc, personal, pe fiecare dintre partenerii noştri. 
Acest lucru mi-a oferit oportunitatea de a cunoaşte oameni 
valoroşi, inovatori şi inspiraţi.

Dilshod Ishankulov, Export Development Manager | Tambour Ltd.

Înalta calitate și durabilitate a produselor m-au convins că Tambour 
poate deveni un partener de încredere al sectorului HoReCa din 
România și îl poate sprijini în continua sa dezvoltare.

Ana-Maria Hirtescu, General Manager | Tambour Romania

Dilshod Ishankulov

Ana-Maria Hirtescu



““Înainte de a da culoare, trebuie să dăm formă. Produsele Tambour pentru pregătirea pereților asigură un 
finisaj superior, aplicare ușoară și timp redus de uscare, și au ca rezultat pereți impecabili.

Proprietăți:
Glet pentru umplere și finisare. Ușor de aplicat, capacitate 
de umplere maximă, uscare rapidă, environment-friendly. 

Timp de uscare: 2 ore
Al doilea strat se aplică după: 4 ore
Timp de uscare final: 1 zi

POVEȘTI ÎN CULORI

Magic Bond Super

Hoteluri
Restaurante
Cluburi



Supercryl Matte +   
Proprietăți:
Vopsea acrilică pe bază de apă. Calitate 
superioară, acoperire excelentă, 
durabilitate mare, finish mat, perfectă 
pentru interior și exterior. 

Timp de uscare: 1 oră 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 7 zile 
Cromatică: 1651 culori 

Supercryl Satin  
Proprietăți:
Vopsea pe bază de apă cu finish satinat. 
Rezistență excelentă la curățare și spălare, 
uscare rapidă, eco-friendly. 

Supercryl Acrynol 

““Cu o paletă impresionantă de culori, vopselele lavabile Tambour creează veștminte imaculate ce se curăță 
foarte ușor și lasă pereții să respire. Acestea asigură un finish mat, satinat sau asemanator cojii de ou.

POVEȘTI ÎN CULORI Hoteluri
Restaurante
Cluburi

Timp de uscare: 1 oră 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 3 zile 
Cromatică: 602 culori 

Proprietăți:
Vopsea acrilică pe bază de apa, calitate 
superioară, rezistentă la ciuperci și mucegai, 
ușor de spălat și curățat, fără miros. 

Timp de uscare: 1 oră 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 3 zile 
Cromatică: 1 culoare



POVEȘTI CU TEXTURI
Hoteluri
Restaurante
Cluburi““ Dune de Nisip, ca auriul zilelor de vară           Moliciunea Cașmirului           Duritatea Metalului

Efecte speciale potrivite pentru un styling unic în locuri publice precum hoteluri, restaurante, cluburi:

Suede Metallic 
Cromatică: 12 culori

Safari

Sparkling Safari 

Proprietăți:
Vopsea acrilică pe bază de apă, pentru 
pereți interiori. Look metalic ce crează un 
efect de dune de nisip, este necesar un 
singur strat. 

Timp de uscare: 2 ore
Al doilea strat: nu se aplică
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 16 culori

Cromatică: 16 culori

Suede

Cromatică: 7 culori

Suede Metallic Glitter

Proprietăți:
Vopsea acrilică pentru pereți interiori. 
Efectul se schimbă în funcție de unghi, 
lumină și aplicare. Textură unică, suprafață 
aspră-de șmirghel fîn.  

Timp de uscare: 1 oră 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 16 culori, finisaj mat 



POVEȘTI CU TEXTURI Hoteluri
Restaurante
Cluburi““ Dune de Nisip, ca auriul zilelor de vară           Moliciunea Cașmirului           Duritatea Metalului

Efecte speciale potrivite pentru un styling unic în locuri publice, precum hoteluri, restaurante, cluburi:

Cashmere Pearl

Concrete

Proprietăți:
Vopsea decorativă pentru pereți interiori. 
Finisaj deosebit catifelat precum casmirul, 
ușor de aplicat, uscare rapida. 

Timp de uscare: 2 ore 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 20 culori

Proprietăți:
Vopsea decorativă pe bază de apă, pentru 
interior. Finish de beton/piatră. Efectul se 
schimbă în funcție de unghi, lumină și aplicare.  

Timp de uscare: 1 oră 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 10 culori, finisaj mat  

Magnetic paint

Jute

Proprietăți:
Vopsea ce crează suprafețe cu strat 
magnetic. Permite atașarea de obiecte 
magnetice direct pe suprafața vopsită: 
pereți, uși, dulapuri din lemn. 

Timp de uscare: 1 oră  
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 1 culoare

Proprietăți:
Efect decorativ pentru pereți interiori ce oferă 
aspectul natural al iutei. Efect unic, textură 
caldă, ușor de aplicat, uscare rapidă. 

Timp de uscare: 2 ore 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: din paleta de culori

Rust effect

Metal Touch
Proprietăți:
Vopsea acrilică pe bază de apă pentru 
pereți interior. Finisaj metalic, ușor de 
curățat, uscare rapidă, eco-friendly. 

Timp de uscare: 1 oră  
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 3 culori

Proprietăți:
Vopsea decorativă pentru pereți interiori cu 
efect de rugină. Uscare rapidă, ușor de 
aplicat, resistență excelență. 

Timp de uscare: 1 oră 
Al doilea strat se aplică după: 2 ore 
Uscare completă: 24 ore
Cromatică: 2 culori / pachet



“

Atunci când fiecare cameră trebuie să fie nu doar confortabilă, dar și să reziste miilor de oaspeți ce îi trec 
pragul, produsele Tambour pentru lemn îl pun în valoare și îl protejează pentru o viață cât mai lungă.“

VOPSELE LEMN

Multi-purpose water base primer

Hoteluri
Restaurante
Cluburi

Proprietăți:
Amorsă acrilică pe bază de apă cu aderență excelentă 
pentru substraturi din metal, lemn, plastic, etc. Protejează 
suprafețele împotrivă ruginei. 

Cantitate: 0,75 l / bucata
Suprafață acoperită: 12 m2/l 
într-un singur strat



“

Atunci când povestea spațiului are nevoie de elemente din metal, acestea au nevoie de îngrijire adecvată. 
Produsele Tambour pentru metal permit o întreținere ușoară, protejează și sunt ușor de aplicat.“

VOPSELE METAL Hoteluri
Restaurante
Cluburi

Poliur Matt
Proprietăți:
Vopsea decorativă pentru lemn, metal și pereți. Fără miros, 
finisaj unic și elegant, curățare ușoară, durabilitate 
excelentă. 

Cantitate: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 
4,5 l, 18l/ bucată
Suprafață acoperită: 12 m2/l 
într-un singur strat



Pentru spații impecabile, vă punem la dispoziție servicii de 
curățenie profesională, în adâncime sau / și de întreținere, în 
funcție de particularități.

Concepem rapoarte de expertiză și consultanță pentru diferite 
lucrări de construcții și renovare. Evaluăm tehnic planeitatea 
pereților și asigurăm servicii de reparații profesionale.

Pentru rezultate superioare, vă punem la dispoziție echipe de 
aplicatori atestați Tambour, cu o experiență vastă în realizarea 
de efecte speciale. 

SOLUṬII ȘI OFERTE CUSTOMIZATE
PE NEVOILE CLIENTULUI HORECA

VOPSEA ȘI APLICATORI

ÎNCHIRIERE PERSONAL
(pentru servicii de curățenie)

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
ȘI EVALUĂRI

PACHETE HORECA
CLEAN & CLEAR CONSTRUCTION

Hoteluri
Restaurante
Cluburi



VOPSELE 

DECORATIVE

UNICE



www.tambourpaint.ro

Showroom
Calea Cӑlӑraṣi nr. 134, sector 3, 
Bucureṣti, România

Ana-Maria Hirtescu
General Manager
Tel: (+40) 729 694 860
E-mail: ana@tambourpaint.ro 


