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معرفی شرکت تولیدی رنگ فلورانس 

سی ســال پیش، شــرکت تولیدی رنگ فلورانس با ایده خلق رنگ های 
هنری و دکوراتیو از انباری منزلی مســکونی شــکل گرفت.     ســال ها 
همنشــینی لذت بخش با پیگمنت، رنگ، چسب و تینر و به دور از اهداف 
مادی، ما را امروز به تولید کننده ای قابل اتکا در ســطح کشــور تبدیل 

کرده است.
تجربه ای ســی ســاله که از برنــد کامران و بهزاد شــروع و امروز با نام 

درخشد.  می  فلورانس 
 در تمامی این ســال ها، ویژه ترین واحد شرکت، بخش تحقیق و توسعه 
بوده اســت، که بیشترین میزان ســرمایه گذاری ما را نیز شامل می شود 
و همین امر باعث پیشــگامی ما در تولید محصوالت نوآورانه و جدید در 
بازار ایران اســت. امری که منجر به صرفه جویی ارزی عظیمی در کشور 
شــده و عالوه بر آن، با بــه کارگیری نیروی کار ایرانی، مشــعل تولید و 

اشتغال را روشن نگاه می دارد.
 امــروز بــا افتخار اعــالم می کنیم شــرکت تولیــدی رنــگ فلورانس،
  بالغ بر 120 محصول کامال ایرانی را تولید کرده و در اختیار مخاطبانش

 قرار می دهد. 
با توجه به مشــکالت روزافــزون خرید حضوری، شــرکت تولیدی رنگ 
فلورانس، عالوه بر دفتر فــروش تهران، بخش فروش آنالین محصوالتش 
را بر روی وبســایت شــرکت به صورت فعاالنه آغار کــرده تا در وقت و 

هزینه مشــتریان گرانقدرش صرفه جویی نماید.
رنگ های تولیدی این شــرکت، در صنایع ســاختمان، مبلمان، نساجی، 

ســفال گری، معماری و طراحی داخلی، گچبری، پتینه کاری، طراحی 
و نقاشی، مجسمه سازی، صنایع دستی، لوستر، آباژور، ساعت، 

صنایع چوبی و بســیاری از موارد دیگر کاربرد دارد.
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Liquid Gold Leaf
ورق طالی مایع
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ورق طالی مایع یکی از محصوالت پرفروش و استثنایی شرکت 
تولیدی رنگ فلورانس بوده که برای اولین بار در کشور، توسط 
این شرکت تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

با توجه به قیمت باالی ورق طال خشــک، این محصول 
جایگزین مناســبی برای آن بوده و در صورت آگاهی از 
تکنیــک کار با این محصول، نتیجه نهایی کار، بســیار 

نزدیک به ورق طال خشک می باشد. 
 انــواع ورق طــالی مایع شــرکت تولیدی رنــگ فلورانس،

 در 5 شید رنگی طالیی، نقره ای، کاهی، مسی، اشرفی و 
در حجم های 30 ، 100 و 280 میلی گرم و همچنین یک 

کیلوگرمی، عرضه می گردد. 
ورق طال مایع که بر پایه آب می باشد،  پس از حدود 45 دقیقه 
کامال خشــک می شــود. این محصول بر روی تمامی سطوح 
مانند سفال، چوب، رزین پلی استر، منبت کاری های چوبی و 

حتی پارچه قابل استفاده است.
توصیه می شــود برای ســطوحی که در معرض آب و باران و 
همچنین تماس دست است، ســطح کار با وارنیش ورق طال 

مایع فلورانس، فیکس گردد.

طریقه استفاده :

ابتدا سطح کار را با سنباده نرم پوس دهید. سپس 
ســطح مورد نظر را با پرایمر اشــباع نمایید. برای 
پوشش دهی بیشتر، توصیه می شود یکی از رنگ 
های آکریلیک طالیی، اُخرایی )اُکر( یا گل ماش را 
به عنوان رنگ آستر استفاده نموده و پس از خشک 
شدن، قوطی حاوی ورق طالی مایع را خوب تکان 
داده و بــا قلم موی نرم بر روی ســطح کار اعمال 

نمایید. 
در پایان و پس از خشک شدن ورق طال مایع، برای 
درخشش و همچنین فیکس شدن کار، از وارنیش 

مخصوص شرکت، استفاده نمایید.

ورق طالی مایع
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Code: 001
30 Mg

Code: 003
30 Mg

Code: 002
30 Mg

Code: 004
30 Mg

Code: 005
30 Mg

محصوالت ورق طالی مایع

 30 میلی گرم
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Code: 001
100 Mg

Code: 003
100 Mg

Code: 005
100 Mg

Code: 002
100 Mg

Code: 004
100 Mg

محصوالت ورق طالی مایع

 100 میلی گرم
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محصوالت ورق طالی مایع

 280 میلی گرم/ - 1 کیلوگرم

Code: 001
280 Mg / 1 kg

Code: 003
280 Mg / 1 kg

Code: 005
280 Mg / 1 kg

Code: 002
280 Mg / 1 kg

Code: 004
280 Mg / 1 kg
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رنگهای آکریلیک
رنگ آکریلیک که برای اولین بار در ســال 1940 و در کشور 
آمریکا تولید گردیده اســت، در مقایسه با رنگ های روغنی، 
رنگ آکریلیک زودتر خشک شده و عالوه بر داشتن تنوع رنگی 
باالتر، ســازگاری بهتری با محیط زیست دارد. عالوه بر این، 
رنگ آکریلیک تقریبا بی بو بوده و پس از پایان کار و در صورت 

بروز مشکل، با استفاده از مدیوم ها قابل ترمیم هستند. 
رنگ آکریلیک با داشتن قابلیت شست و شوی 100 درصدی 

در بین رنگ های حالل آب، دارای امتیازی ویژه است. 
رنگ های آکریلیک در کمتر از 30 دقیقه بر روی سطوح مختلف 
مانند کاغذ، دیوار، تابلو و بوم نقاشی، خشک              می شوند. 
رنگ های آکریلیک تولیدی شرکت رنگ فلورانس در دو نوع 
ساده )70 شید رنگی( و متالیک )50 شید رنگی( و در حجم 
های 100 میلی گرم، 280 میلی گرم و یک کیلوگرمی عرضه 

می شوند. 
رنگ های آکریلیک ساده شرکت رنگ فلورانس مات بوده و در 
صورت تمایل به براقی و شــفافیت بیشتر می توان از وارنیش 

آکریلیک شرکت فلورانس استفاده نمود.

طریقه استفاده :

ظرف حاوی رنگ را خوب تکان داده و سپس رنگ را بر روی 
ســطح کار، اعمال نمایید. پس از حدود سی دقیقه و خشک 
شدن رنگ، می توانید از وارنیش آکریلیک برای ثتبیت رنگ 

استفاده نمایید.
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Cerulean Blue

Chrome Oxide Green

Ivory Black

Viridian Hue

Van Dyke Brown

Cadmium Yellow

Ultramarine

Violet Pule

Light Olive Green

Code 10

Code 336

Code 24

Code 43

Code 484

Code 08

Code 21

Code 97

Code 98

Code 11

Code 37

Code 03

Code 434

Code 493

Code 01

Code 325

Code 319

Code 315

Code 09

Code 12

Code 378

Code 30

Code 44

Code 06

Code 45

Code 328

Code 99

Code 02

Code 38

Code 305

Code 47

Code 93

Code 250Code 29

Code 40

Code 20

Code 04

Code 323

Code 48

Code 96

Code 191

Code 07

Light Green

Sap Green

Burnt Umber

Yellow mid

Raw Umber

Allzarin Crimson

Dark Turquoise  

Dark Violet 

Crismon

Orang Yellow

Graphite Grey

Light Phthalo Blue

Phthalo Blue

Yellow Ochre

Cadmium Red

Flesh Grey

Puke Green 

Light Lemon

Burnt Sienna

Scarlet Lake

Brilliant Dark Green 

violet magenta

Turquoise

RoseNaples Yellow

Titanium White

Flesh Tint

Orange

Yellowish green

Grey

Red Iron Oxide

Red Ochre

Cadmium Lemon

رنگ های آکریلیک ساده
100 میلی گرمی/ 280 میلی گرم / 1 کیلوگرم

Code 447
Brilliant Violet
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Gold

Metallic Green 

Light Gold 

Rich Gold

Deep Copper 

Chikolata

Bronze

Metal212k

Code 91

Code 210

Code 200

Code 216

Code 222

Code 228

Code 290

CodeCode 92

Code 211

Code 202

Code 217

Code 223

Code 229

Code 215

Code 221

Code 227

Code 171

Code 95

Code 212

Code 203

Code 218

Code 224

Code 230

Code 209

Code 213

Code 204

Code 219

Code 225

Code 231

Code 46

Code 214

Code 208

Code 220

Code 226

Code 232

Copper

Yellow Gold

Red Gold 

Metallic Magenta

Metallic Orange

Potaliza

Deep Gold 

Bronze

Metallic Violet

Bronze yellow

Silver

Metallic Turquoise

White Gold 

Metallic Red Wine 

Deep Bronze 

...

Metallic Blue

Metallic pink

Metallic Sap Green

Metallic Phthalo

Metallic Red

...

Perlite

Metallic Sky Blue

Metallic Wine

Silver deep

Metallic Carbon

...

Code 235
...

رنگ های آکریلیک متالیک
100 میلی گرمی/ 280 میلی گرم / 1 کیلوگرم
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Code 701

Code 703

Code 705

Code 707 Code 709

Code 702

Code 704

Code 706

Code 708 Code 710 Code 711

Code 712

خمیر کهنــه کاری
همانطور که از اسم آن پیداست، خمیر کهنه کاری به منظور قدیمی و آنتیک 
نشــان دادن اجسام به کار می رود. خمیرهای کهنه کاری شرکت تولیدی 
رنگ فلورانس پایه آب بوده و در 12 رنگ تولید می شــوند. از این خمیر بر 

روی مجسمه، سفال، مبلمان و سایر سطوح استفاده می گردد.

طریقه استفاده :

قوطی حاوی خمیر کهنه کاری را خوب تکان داده و سپس با استفاده از قلم 
و یا دســتمال، یک الیه بر روی سطح، گودی ها و  برجستگی های جسم 
مورد نظر اعمال نمایید. پس از حدود 15 دقیقه با دستمالی نمدار و یا اسفنج، 
ســطح کار را از خمیر پاک نمایید. در گودی ها و برجستگی ها قسمتی از 
خمیر باقی مانده که باعث ایجاد نمایی قدیمی و کهنه در کار می شود. پس 
از حدود 30 دقیقه و خشک شدن کامل خمیر کهنه کاری، می توان از سایر 

رنگ ها بر روی سطح مورد نظر استفاده نمود.
نکته: در صورت نیاز به رقیق کردن رنگ می توان به مقدار خیلی کم از تینر 

روغنی و یا حالل 402 استفاده نمود.
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گلد فینگر یا واکس انگشتی
واکس انگشــتی پایه روغن بوده و برای اولین بار در ایران توسط شرکت 
رنگ فلورانس و در 12 رنگ مختلف تولید گردیده است. واکس انگشتی به 
صورت عمومی برای پتینه کاری و به صورت خاص، پتینه کاری مجسمه 
های زرین پلی اســتر، فلزی و برنز، گچبری، صنعت مبلمان ســازی به 

خصوص مبل های منبت کاری شده مورد استفاده قرار می گیرد.
واکس های انگشتی تولیدی شرکت رنگ فلورانس در ظروف شیشه ای و 

در دو حجم 20 میلی گرم، و30 میلی گرم  عرضه می شوند. 

طریقه استفاده :

گلد فینگر یا واکس انگشتی به دو طریق قابل استفاده می باشد. نخست 
و بهترین راه، استفاده از انگشت های شصت و سبابه است به این صورت 
انگشت سبابه را به کمی از محصول آغشته کرده و با انگشت شصت روی 
انگشــت سبابه می کشیم، سپس بر روی ســطح کار، طرح مورد نظر را 

پیاده می کنیم.

روش دوم استفاده از قلم موی خشک می باشد.  
سطح کار بعد از 24 ساعت کامال خشک می شود.

در صورت تمایل به براقی و شــفافیت بیشتر، می توانید از اسپری کیلر 
استفاده نمایید.

نکته:
 پس از هر بار استفاده ابتدا پوشش و سپس درب محصول را خوب ببنید. 
در صورت صفت شدن گلد فینگر، کمی تینر روغنی و یا حالل 402 به 

آن اضافه کنید. 
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Blue

Gold

Copper

Copper Light Pink

Perl

Green

Silver

10Turquoise

BronzeHigh light

Straw



FLORANCE
رنگ های پتینه
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ت تولیدی رنگ 
 نوآورانه و به روز شــرک

گر از محصوالت
یکی دی

 در ایران تولید 
گ پتینه می باشد، که  برای اولین بار

فلورانس رن

ه گردیده است.  
و عرض

ز فرموالسیون آن بر 
ده اما قســمتی ا

ا بر پایه آب بو
این رنگ ه

دو دقیقه از رنگ 
گ پتینه پس از 

د. زیبایی رن
پایه روغن می باش

د، در آنجایی که گل های طالیی روی 
مود پیدا می کن

آمیزی ن

ی توانند گل های 
حترم م

ظاهر می شوند. مشتریان م
رنگ اصلی 

ی، کاهی، مســی و 
ی نقره ا

ی در رنگ ها
پتینه را به جای طالی

ش دهند.  
ی نیز سفار

اشرف

 و قابلیت 
ی متنوع عرضه شده

ی پتینه در 12 شید رنگ
رنگ ها

ر را دارند
ترکیب با یکدیگ

طریقه استفاده :

ظرف حاوی رنگ را خوب تکان دهید. توصیه می شود قبل از 
رنگ آمیزی، سطح مورد نظر را با پرایمر اشباع نمایید. سپس 
رنگ پتینه را روی سطح کار اعمال کرده و بعد از خشک شدن 
رنگ زمینه، برای فیکس شدن پتینه طالیی، می توان از  اسپری 

کیلر استفاده نمود. 
سطح کار بعد از 45 دقیقه تا یک ساعت کامال خشک می شود.
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Code: 001
100 Mg

Code: 002
100 Mg

Code: 003
100 Mg

Code: 004
100 Mg

Code: 005
100 Mg

Code: 006
100 Mg
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Code: 008
100 Mg

Code: 012
100 Mg

Code: 010
100 Mg

Code: 011
100 Mg

Code: 007
100 Mg

Code: 009
100 Mg
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رنگ های بلک الیت

طریقه استفاده :

ظرف حاوی رنگ را خوب تکان داده و ســپس رنگ 
را بر روی سطح کار، اعمال نمایید. پس از حدود سی 
دقیقه و خشــک شــدن رنگ، می توانید از وارنیش 

آکریلیک برای شفافیت بیشتر استفاده نمایید.

رنگ های بلک الیت رنگ هایی هســتند در زیر نور UV و المپ های 
مخصوص بلک الیت درخشــش ویژه ای دارند.  رنگ های بلک الیت 
تولیدی شــرکت رنگ فلورانس در دو نوع قابل شستشو و ثابت تولید 

می شوند.
نوع قابل شستشو که در بسته های 8 تایی و حجم 30 میلی گرم عرضه 
می شوند، اغلب برای جشــن ها و برنامه های تفریحی مورد استفاده 
قرار می گیرند و پس از پایان مراسم به راحتی با آب شسته می شوند.

 UV نوع ثابت که بر روی تمامی سطوح قابل استفاده بوده و ضد اشعه
خورشید می باشــند. این رنگ ها که بر پایه آب هستند در 10 شید 
رنگ عرضه شــده و قابلیت ترکیب بــا یکدیگر و همچنین رنگ های 

آکریلیک ساده و متالیک را دارند.

 UV نوع ثابت که بر روی تمامی سطوح قابل استفاده بوده و ضد اشعه
خورشــید می باشند. این رنگ ها که بر آب هستند در 10 شید رنگ 
عرضه شده و قابلیت ترکیب با یکدیگر و همچنین رنگ های آکریلیک 

ساده و متالیک را دارند.
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کد رنگ ها
101

Green

103
Yellow

105
Magenta 

107
Orange

110
Yellowish-Green

102
Blue

104
Red

106
Magenta

108
Light  Magenta

111
Violet

رنگ های بلک الیت
100 میلی گرمی/ 280 میلی گرم / 1 کیلوگرم
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 Baby colors – 
رنگ های آکریلیک سری کودکان هم خانواده رنگ های بلک الیت بوده با 
این تفاوت که در زیر نور UV درخشندگی کمتری نسبت به رنگ های بلک 
الیــت دارند. این امر می تواند به هنرمنــدان در به کارگیری این رنگ ها به 

عنوان رنگ زمینه کمک شایانی نماید.  
رنگ های ســری کودکان در همان 10 طیف رنگی بلک الیت ها عرضه و 
تولید شده که به واسطه فرمول به کار رفته، در زیر نور معمولی نیز، زیبایی و 

شادابی خود را حفط می نمایند. 

 رنگ های اکریلیک
ــری کودکان ِسِِِِ

طریقه استفاده :

ظرف حاوی رنگ را خوب تکان داده و سپس رنگ را بر روی سطح 
کار، اعمال نمایید. پس از حدود ســی دقیقه و خشک شدن رنگ، 

می توانید از وارنیش آکریلیک برای شفافیت بیشتر استفاده نمایید.
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Baby Colors

001                         002                           003                       004                             005     

006                         007                           008                       009                             010     

رنگ های بی بی کالر
100 میلی گرمی
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 رنــگ های دیســکو یــا Disco Colors  کــه پایه آب
هســتند، یکی دیگر از تولیدات خالقانه و نوآورانه شرکت 

تولیدی رنگ فلورانس می باشند. 
ورق اکلیل مایع شرکت تولیدی رنگ فلورانس، در 5 شید 
رنگــی طالیی، نقره ای، کاهــی، بژ و هفت رنگ و در 

ظروف 100 میلی گرم عرضه می گردد. 
فرموالســیون نوآورانه شرکت تولید رنگ فلورانس در کنار 
اســتفاده از مــواد اولیه مرغوب، باعث خلــق محصولی با          
اکلیل های درخشــنده و زیبا و در عین حال ظریف و نرم 

شده است. 
ورق اکلیل مایع پس از حدود 45 دقیقه کامال خشک می 
شود. این محصول بر روی تمامی سطوح مانند سفال، چوب، 
رزین پلی استر، منبت کاری های چوبی و حتی پارچه قابل 
استفاده بوده و قابلیت ترکیب با یکدیگر را دارا می باشند. 

توصیه می شود برای سطوحی که در معرض آب و باران و 
همچنین تماس دست است، سطح کار با وارنیش تولیدی 

شرکت یا کیلر فوری، فیکس گردد

Disco Colors
ورق الکلیِل مایع

طریقه استفاده :

ح کار را با سنباده نرم پوس دهید. سپس 
ابتدا سط

ظر را با پرایمر اشباع نمایید و پس از 
ســطح مورد ن

خشک شدن پرایمر، قوطی حاوی ورق اکلیل مایع 

 داده و با قلم موی نرم بر روی ســطح 
را خوب تکان

کار اعمال نمایید. 

در پایان و پس از خشــک شدن ورق اکلیل مایع، 

برای درخشــش و همچنین فیکس شــدن کار، با 

م مو، وارنیش مخصوص شرکت و یا 
ـتفاده از قل

اسـ

کیلر فوری را بر روی سطح مورد نظر اعمال کنید.
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Code: 001 100 Mg Code: 004 100 Mg

Code: 002 100 Mg Code: 005 100 Mg

Code: 003 100 Mg Code: 006 100 Mg

رنگ های دیسکو کالر
100 میلی گرمی
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حتما در مســاجد و کلیساها و بناهای قدیمی سنتی، شیسه های رنگی 
زیبا توجه شما را به خود جلب کرده است. رنگ ویترای بر پایه روغن، 
شفاف و ترانسپرنت بوده و نور را از خود عبور می دهد. از این محصول 

برای رنگ آمیزی شیشه استفاده می کنیم. 
شرکت تولیدی رنگ فلورانس، رنگ های ویترای را در سه نوع ساده، 
متالیک و متاالیز که حاوی ذرات اکلیلی است، تولید و عرضه می دارد. 
در کنار این محصول می توانید برای تثبیت رنگ، از وارنیش مخصوص 
تولیدی شــرکت و همچنین حالل ویترای برای شستشــوی قلم مو و 

ابزار استفاده نمایید.

طریقه استفاده :

ظرف حاوی رنگ را خوب تکان داده با قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح 
مورد نظر، اعمال کنید. پس از خشــک شــدن رنگ، برای تثبیت آن از 

وارنیش تولیدی مخصوص ویترای شرکت استفاده نمایید. 

ویترای یا رنگ شیشه

انواع و یترای ساده

Code 01
Black

Code 03 
Green

Code 07
Red

Code 05
Blue

Code 09
Brown

Code 04
Yellow

Code 08
Orange

Code 02
White

Code 06
Light Magenta

Code 10
Magenta

75 میلی گرمی / 1 کیلویی
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Silver

Perlite

Gold

Yellow Orange

RedBlue

Copper

انواع ویترای متاالیز

انواع ویترای متالیک

75 میلی گرمی / 1 کیلویی

75 میلی گرمی / 1 کیلویی
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رنگ های لعاب سرد شرکت تولیدی رنگ فلورانس، پایه روغن بوده و قابل 
استفاده بر روی کاشی های نسوز، سفال، گچ و غیره می باشد. رنگ لعاب 
سرد شفاف بوده و نور را از خود عبور می دهد. خاصیت این رنگ حجیم و 
جرم دار، ایســتادن آن پس از رنگ آمیزی است که حس رنگ های کوره 
ای را بــه مخاطب القا می نماید. رنگ های لعاب ســرد پس از تقریبا 24 

ساعت کامال خشک می شوند. 
رنــگ های لعاب ســرد در 6 رنگ اصلی تولید شــده و قابلیت ترکیب با 

یکدیگر را دارند.

طریقه استفاده :

ظرف حاوی رنگ را خوب تکان داده و سپس رنگ را بر روی سطح کار، اعمال 
نمایید. پس از حدود ســی دقیقه و خشک شــدن رنگ، می توانید از وارنیش 

آکریلیک برای شفافیت بیشتر استفاده نمایید.

نکته:
 در صورت نیاز به رقیق کردن رنگ می توان به مقدار خیلی کم از تینر روغنی 

و یا حالل 402 استفاده نمود.

رنگهای لعاب سرد

رنگ های لعاب سرد

Black Yellow Green RedBlueWhite

45 میلی گرمی 
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رنگهای پارچه
همانطور که از اســم آن پیداســت، رنگ پارجه در طراحی 
پارچه کاربــرد دارد. رنگ پارچه که در زمره محصوالت پر 
فــروش ما قــرار دارد، در دو نوع ســاده و متالیک تولید و 

عرضه می شود.
در گذشــته پس از استفاده از رنگ های پارچه، می بایست 
پارچه طراحی شده جهت تثبیت رنگ، حرارت داده می شد، 
اما شرکت تولیدی رنگ فلورانس، با استفاده از فرموالسیون 
جدید، این مشــکل را بر طرف کرده و دیگر نیازی نیست 
رنگ ها را حــرارت داد. بنابراین این محصول پس از 24 

ساعت کامال خشک شده و قابل شستشو می باشد.
رنگ های پارچه شرکت فاورانس، در ظروف 45 میلی گرم 

عرضه می گردد.

طریقه استفاده :

با استفاده از قلم مو، پیســتوله و یا هر ابزار دیگری، طرح 
مــورد نظر را روی پارچه رنگ آمیزی کرده و ســپس 24 

ساعت صبر کنید تا کامال خشک شود. 
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رنگ های پارچه ساده
45 میلی گرمی 

Cerulean Blue

Chrome Oxide Green

Ivory Black

Viridian Hue

Van Dyke Brown

Cadmium Yellow

Ultramarine

Violet Pule

Light Olive Green

Code 10

Code 336

Code 24

Code 43

Code 484

Code 08

Code 21

Code 97

Code 98

Code 11

Code 37

Code 03

Code 434

Code 493

Code 01

Code 325

Code 319

Code 315

Code 09

Code 12

Code 378

Code 30

Code 44

Code 06

Code 45

Code 328

Code 99

Code 02

Code 38

Code 305

Code 47

Code 93

Code 250Code 29

Code 40

Code 20

Code 04

Code 323

Code 48

Code 96

Code 191

Code 07

Light Green

Sap Green

Burnt Umber

Yellow mid

Raw Umber

Allzarin Crimson

Dark Turquoise  

Dark Violet 

Crismon

Orang Yellow

Graphite Grey

Light Phthalo Blue

Phthalo Blue

Yellow Ochre

Cadmium Red

Flesh Grey

Puke Green 

Light Lemon

Burnt Sienna

Scarlet Lake

Brilliant Dark Green 

violet magenta

Turquoise

RoseNaples Yellow

Titanium White

Flesh Tint

Orange

Yellowish green

Grey

Red Iron Oxide

Red Ochre

Cadmium Lemon

Code 447
Brilliant Violet
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رنگ های پارچه متالیک
45 میلی گرمی 

Bronze

Gold

Metallic Green 

Light Gold 

Rich Gold

Deep Copper 

Chikolata

Metal212k

Code 91

Code 210

Code 200

Code 216

Code 222

Code 228

Code 290

CodeCode 92

Code 211

Code 202

Code 217

Code 223

Code 229

Code 215

Code 221

Code 227

Code 171

Code 95

Code 212

Code 203

Code 218

Code 224

Code 230

Code 209

Code 213

Code 204

Code 219

Code 225

Code 231

Code 46

Code 214

Code 208

Code 220

Code 226

Code 232

Copper

Yellow Gold

Red Gold 

Metallic Magenta

Metallic Orange

Potaliza

Deep Gold 

Bronze

Metallic Violet

Bronze yellow

Silver

Metallic Turquoise

White Gold 

Metallic Red Wine 

Deep Bronze 

...

Metallic Blue

Metallic pink

Metallic Sap Green

Metallic Phthalo

Metallic Red

...

Perlite

Metallic Sky Blue

Metallic Wine

Silver deep

Metallic Carbon

...

Code 235
...
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وارنیش آکریلیک
ورنی ورق طال 

چسب ورق طال 
کیلر ویترای 

شاپان قهوه ای
شاپان مشکی

پرایمر
خمیر تکسچر 

ژل کننده آکریلیک 
دیر خشک شونده آکریلیک 

رنگ ترک استپ 1و 2
رنگ مخصوص کاشی 

کریستال سرورنیک – دو جزئی 
پایه  کریستال سرورنیک تک جزئی 

آب
گلس مدیوم 

گیلز 
تربانتین 

کبالت 
حالل ویترای

خمیر پاستا
انواع پودر ساده و متالیک 6 تایی

مدیوم پودر 
گرانیت پول ساده 

گرانیت پول متالیک 
استار کالر 1 بسته 6 عددی

س
وران

ت فل
یر محصوال

سا
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Instagram :  florance_colors


