
Vážení příznivci barev 
TERNO COLOUR,

děkuji Vám všem za věrnost 
projevenou zvýšenými návštěva-
mi stránek www.ternocolour.cz, 
koupí na e-shopu www.terno-
shop.cz a vůbec vším tím, co si 
můžeme připisovat jako projevy 
přízně výrobkům TERNO.    
Mohu Vám nejen sdělit, že 
trváme a pokračujeme, ale zas 
jsme o kus dál. Nejen samotná 
kvalita barev, jejich úroveň i 
dosažené ekologické a zdravotní 
atestace se zvýšily.                
Loni jsme se také účastnili tří 
velkých výstavních akcí, založili 
jsme nový internetový obchod

pro výrobky TERNO (terno-
shop.cz) a modernizovali výrob-
ní prostory za účelem dalšího 
zvýšení kvality a úrovně zákaz-
nického komfortu včetně ser-
visu značkových barev TERNO. 
Letos přinášíme novou inter-
netovou aplikaci – mísič barev.  
Doufám, že nám nadále zacho-
váte přízeň, tak jako dosud. 
Zvlášť si ovšem přeji, abyste 
nadále byli s našimi barvami 
spokojeni. Mohu prohlásit, že 
pro to udělám vše,      

Josef Vašina, TERNO.
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NOVÝ INTERNETOVÝ OBCHOD 
PRO VÝROBKY TERNO

Veškeré barvy TERNO COLOUR lze 
pohodlně nakoupit v novém inter-
netovém obchodě www.terno-shop.cz. 
Objednávky jsou vyřizovány do tří 
pracovních dnů.  Je možné volit ze dvou 
způsobů platby (levnější předem na účet 
nebo na dobírku).WWW.TERNO-SHOP.CZ
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Heslo „TERNO COLOUR - České 
značkové barvy za přijatelnou 
cenu.“ vyjadřuje koncepci vyrábět 
kvalitní, jakostní a značkové zboží 
se širokým zákaznickým servisem 
a komfortem. To vše při ceně 
českého výrobce a tedy v ceně při-
jatelné pro českého zákazníka. 
Kvalitu barev pečlivě sledujeme 

při výrobním procesu a je bohatě 
doložena atestacemi a dozorem 
výroby u různých renomovaných 
ústavů. Značka TERNO COLOUR 
je také podpořena  patentovou 
ochranou. Součástí zákaznického 
servisu je i speciální web stránka 
www.ternocolour.cz s popisem 
barev, návody, inspirační galerií, 

materiály ke stažení a diskuzním 
fórem. Nově je na stránkách 
„mísič barev“ umožňující získat 
více jak 1800 odstínů.            
Zákaznický komfort je také 
podpořen e-shopem na adrese 
www.terno-shop.cz. Všechny výše 
uvedené parametry umocňuje 
přijatelná cena barev.   

INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.TERNOCOLOUR.CZ

Barvy TERNO COLOUR jsou prezentovány na internetových 
stránkách www.ternocolour.cz. K nahlédnutí jsou nejen foto-
grafie balení výrobků, ale i různé návody a postupy k Vaší 
vlastní kreativní tvorbě. V inspirativní galerii se můžete nechat 
oslovit hotovými dílky nebo využít možnosti vložení i Vašich 
nápadů a výrobků. V záložce "Diskuzní fórum" se můžete 
zapojit do diskuzí k výrobkům, zodpovíme zde také Vaše 
dotazy a přivítáme připomínky a nápady. Pomoci ostatním 
můžete vložením Vašeho návodu.
Za zmínku určitě stojí i "Mísič barev", který Vám umožní přímo 
na Vašem monitoru zjistit výsledné kombinace mísení všech 

barev Terno Colour. A je opravdu z čeho vybírat, protože mísením barev vzniklo 1 800 odstínů!
Pokud se o TERNU chcete dozvědět něco víc, tak stačí přepnout do kategorie "Výrobce barev". Zde se 
dozvíte vše od kontaktů přes naše uskutečněné projekty i plány do budoucna. K nahlédnutí jsou také 
fotografie z akcí, kterých jsme se v roce 2008 zúčastnili - veletrh hraček ITEA v Praze, veletrh PRO DÍTĚ 
v Brně a HRAČKOBRANÍ v Kamenici nad Lipou. Můžete se také podívat, jak se snažíme pomáhat okolní 
přírodě. Každoročně vysazujeme ve dvou překrásných lokalitách - Záhumenný rybník a Melkusův mlýn 
několik set stromů, keřů a sazenic, podporujeme čapí hnízda na našich nemovitostech a každoročně se 
těšíme z příletu labutí na rybník.

TERNO COLOUR ®
České značkové barvy za přijatelnou cenu!



HRAČKOBRANÍ 2009

I letos se TERNO účastní čtvrtého tradičního festivalu HRAČKOBRANÍ
v Kamenici nad Lipou jež se bude konat ve dnech 8.-12. července 2009.

Něco o hračkobraní:

Hračkobraní je pro všechny věkové kategorie, malé i velké. Nabízí k vidění i 
vyzkoušení výroby hraček z přírodních materiálů. Cílem festivalu je ukázat všem 
lidem, že česká hračka z přírodního materiálu je hezká a hlavně je naše.

Výtvarná dílnička TERNO COLOUR nebude určitě pozadu. Všichni zájemci si budou 
moci vyzkoušet ručně malovat trička, hrnečky, kameny, šnečí ulity apod. za odborné 
asistence našich lektorů.

SOUTĚŽ !!

V letošním roce opět sponzorujeme celorepublikovou soutěž
pro děti a školy “Moje nejmilejší hračka“:

- cílem je vyrobit hračku z jakéhokoliv materiálu (dřevo, papír, hlína, textil apod.)
- minimální rozměr hračky je 10 cm, maximální 50 cm
- věková hranice pro soutěžící je do 15-ti let věku
- datum ukončení soutěže je 29. května 2009.

Výherci obdrží barvy TERNO COLOUR a sladkou odměnu.

Hračky k nestrannému vyhodnocení zašlete 
na adresu pořadatele:

Zámek Kamenice nad Lipou
Náměstí Čsl.armády 1
394 70 Kamenice nad Lipou
Tel: 565 432 343
E-mail: info@kamenicenl.cz
www.hrackobrani.cz



Atestace barev v kostce:

Barvy plní požadavky evropské normy EN 71
Hlavní hygienik – schváleno pro práce dětí od tří let,

pro styk s potravinami a pitnou vodou
Evropská norma je k dispozici i v angličtině a němčině

Oplachové vody je možno vypouštět do vodotečí
Jsou prováděny pravidelné atestace výroby

Atestace dle "Německé normy"
Požární atest nehořlaviny

Alergologický test

Nejde Vám něco s námi? Něco jsme slíbili, nabídli a nesplnili? 
Jste nespokojeni, něco se Vás dotklo, jste na nás naštvaní? 

Napište nám na e-mail lamparna@ternocolour.cz! Předem se omlouvá-
me, nejsme neomylní. Vynasnažíme se Vám pomoci k Vaší spokojenosti!             

PRO SNADNĚJŠÍ PRÁCI JSME PRO VÁS 
PŘIPRAVILI "LEPIDLO A LAK 2V1" !

Pracovní postup:

Z ubrousku oddělíme vrchní vrstu a vystřichneme z ní poža-
dovaný motiv. Vezmeme předmět k dekoraci (květináč, dřevo, 
talířky, hrníčky apod.) a natřeme akrylátovou barvou pro hobby 
použití. Barvu necháme důkladně zaschnout. Místo, kde chceme 
přilepit ubrousek, natřeme slabou vrstvou lepidlem 2v1. Přilo-
žíme vystřihnutý ubrousek a jemně vyhladíme prsty směrem 
od středu ven, aby nevznikaly bubliny a záhyby. Znovu 
přetřeme lepidlem 2v1 - opatrně, abychom obrázek nepotrhali. 
Necháme zaschnout. A těšímě se z výrobku!                                  

Přehled skupin sortimentu TERNO COLOUR:

* Univerzální barvy * Sady barev * Písková technika
* Barvy na látky * Mramorovací sady * Speciální barvy a laky
* Ubrousková technika * Instantní barvy * Barvy na květy a vazbu
* Barvy na sklo a vypalovací barvy * Tónovací barvy, pasty * Lepidla, penetrace, tmely
* Tempery, tuše, lazury * Barvy pro umělce * Potřeby pro kreativní činnost

NOVINKA

Josef Vašina - TERNO, IČ 15205240, Vít. Nezvala 5/9, 674 01 Třebíč

Výrobna TERNO, Starý lihovar, Lesonice č. 5, PSČ 675 44

tel.: +420 568 446 480 / fax: + 420 568 446 205 / e-mail:  buletin@ternocolour.cz

www.terno.org / www.ternocolour.cz / www.terno-shop.cz




