
weberton NEON 
Svjetleća 

fasadna boja 
           Svjetleće iznenađenje u noći! 
        S našim svjetlećim bojama, 
      možete zaustaviti dah i 
   oduševiti dosad neviđenim 

  dizajnom čija se tajna otkriva 
tek kad padne mrak! 

weberpas NEON Svjetleća završna žbuka
Od sada se ne morate opraštati 

od boja kad padne noć! 
weberpas NEON žbuka svijetli 

u mraku pa jedinstvena
dizajnerska rješenja više neće 

biti ograničena tamom, 
već samo vašom maštom!

Neonizirajuć učinak     
Izvrsna pokrivnost
Vodoodbojna
Napredna otpornost 
na vremenske uvjete

Neonizirajuć učinak

Tehnologija zaštite od algi i zaprljanja

S tehnologijom AquaBalance®  

Vrhunska kvaliteta

Izvrsna paropropusnost

BIJELO-ZELENA BIJELO-PLAVA**

BIJELO-ZELENA BIJELO-PLAVA** BIJELO-AQUA PLAVA**

**limited edition

PERLA
SIVO-ZELENA

PERLA
SIVO-PLAVA**

PERLA 
SIVO AQUA PLAVA**

Svjetleća 
fasadna boja

Svjetleća
završna žbuka

�color
NEON

Svjetleća
fugirna masa

NEONIZÁLÓ
BELTÉRRE

ÉS KÜLTÉRRE FLEXIBILIS

Neonizirajuć učinak

Dio webercolor comfort 
asortimana

Fleksibilna i vodoodbojna

Klasifikacija prema 
EN 13888: CG2AW

webercolor NEON 
Svjetleća 

fugirna masa
Visoko kvalitetna fugirna masa sa 
smanjenom apsorpcijom vode i velikom 
otpornošću na habanje. Dostupno u dvije 
osnovne boje i tri vrste neonizirajućih efekata.

NEONIZING

NEONIZING

NEONIZING
UP TO 1–6 MM 
JOINT WIDTH

INDOOR AND OUT-
DOOR APPLICATION FLEXIBLE
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BIJELO- AQUA PLAVA**           
**limited edition

BIJELO-ZELENA BIJELO-PLAVA** BIJELO- AQUA PLAVA**           
**limited edition



We care =
attention

We care =
sustainability

We care =
well-being

Što je NEON?

Svjetleće kuće u mraku i svjetleće 
fuge u kupaonici kao dodatno 
dekorativno rješenje!

Kao rezultat sedmogodišnjeg 
istraživanja, ovdje smo kako bismo 
vam predstavili našu paletu 
proizvoda weber NEON . 

Površine obrađene našim tankim 
žbukama ili fugirnim masama 
dostupnim u različitim noćnim 
bojama  upijaju sunčevu svjetlost te 
emitiraju apsorbiranu energiju u 
obliku sjaja u mraku, stvarajući 
svjetleći efekt.

Pridružite nam se u 
svjetlećem svijetu NEONa!

U Weberu su
briga o ljudima i okolišu 

na prvom mjestu.

Stalo nam je do 
dobrobit ljudi i 
kvalitete naših 

proizvoda.

Stalo nam je 
do onoga što 

je ljudima 
važno.

Stalo nam je do 
dugoročne 

odgovornosti.

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. 
Weber

Tel.: +385 (0) 1 3010 202 | info@weber.hr 
www.hr.weber

Donosimo 
svjetlost u noć!

weber NEON

Svjetleća fasadna boja 
Svjetleća završna žbuka 
Svjetleća fugirna masa
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