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wyjątkowa kolekcja 49 kolorów jest efektem 
współpracy specjalistów tikkurila i doświadczonego 
architekta wnętrz. Dzięki znajomości światowych 
trendów powstał niepowtarzalny przewodnik po 
inspirującym świecie barw. intensywna czerwień 
fascynuje zmysłowością, a optymistyczne żółcienie 

dodają energii. poczuj się swobodnie w otoczeniu 
błękitów lub zrelaksuj się wśród zielonych odcieni  
natury. wpraw się w swój ulubiony nastrój dzięki 
kolekcji tikkurila kolory nastrojów. kolory  
te można uzyskać w systemie mieszalnikowym.

Farby tikkurila optiVa można zabarwić na ponad  
13 tysięcy kolorów w systemie mieszalnikowym. 
tak szeroka paleta odcieni pozwoli ci na wykreowanie 
wymarzonego wnętrza. Farby dostępne są w 4 modnych 
stopniach połysku: głęboki mat 3, mat 5, satynowy mat 7 

oraz półmat 20. Mają doskonałe właściwości: w łatwy 
sposób można usuwać z nich zabrudzenia – posiadają 
najwyższą klasę odporności na zmywanie i szorowanie 
na mokro. charakteryzują się również zwiększoną 
odpornością na brud i kurz.
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wybierz nastrój, z którym czujesz się najlepiej i zatrzymaj go na dłużej! Dobierz kolor do swoich indywidualnych potrzeb.
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komfort
we wnętrzu otulonym ciepłem intymnej przestrzeni możesz odnaleźć 
chwilę dla siebie. Zaciszne miejsca, w których królują beże i brązy,  
są obietnicą najwyższego komfortu.

Gentle morninG

Contemplation

pure Comfort

almond allure

mellow hour

ChoColate aroma

Coffee buzz

Relaksujące chwile 
w zaciszu własnego domu 

to sposób na ukojenie 
zmysłów po dniu pełnym 

wrażeń. Pozwól sobie  
na chwilę wytchnienia 
i doznaj przyjemności 

płynącej z uspokajających  
brązów i beży.

kolory z kolekCji komfort

Zainspiruj się kolorami aromatycznego espresso 
macchiato czy kremu z orzechów laskowych.  
niech dyskretna delikatność brązów i beży  

pozwoli ci na relaks w przytulnym wnętrzu,  
ogrzanym ciepłem kominka i wypełnionym  
przyjemną atmosferą. 
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Doskonałym dopełnieniem aranżacji 
w czekoladowych barwach jest drewniana 
podłoga w ciepłej tonacji, która rozjaśnia 
wnętrze i dodaje mu przestronności. 
Klasyczny charakter pomieszczenia 
podkreślają ponadczasowe dodatki,  
na przykład stylowy lampion i żyrandol.

ChoColate aroma

pure Comfort

Wyrafinowane, głęboko matowe wykończenie 
zapewni innowacyjna farba Tikkurila OPTIVA 
Ceramic Super Matt 3. Dzięki unikatowej 
właściwości umożliwia ona regenerację głęboko 
matowej powłoki poprzez delikatne przetarcie 
ściany suchą lub mokrą tkaniną. Zapewnia 
wysoką odporność mechaniczną pomalowanej  
powierzchni, jednolite wykończenie oraz wyrazistą 
głębię koloru dla farb o głębokim macie.

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy również 
wydajność farb nawierzchniowych.
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Coffee buzz

almond allure

stonowane barwy ścian są kluczem 
do zaaranżowania w pełni komfortowego 
wnętrza, szczególnie gdy bazą są 
subtelne brązy i beże. idealnym 
dodatkiem do tych kolorów będą białe 
meble lub bibeloty, które równoważą 
wystrój pomieszczeń sypialnianych 
i łazienkowych.
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Subtelna elegancja matowego wykończenia  
to efekt, jaki nada wnętrzu farba Tikkurila 
OPTIVA Matt 5. Polecana jest do salonów, 
sypialni oraz pokojów dziecięcych. 

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy  
również wydajność farb nawierzchniowych.

Elegancką, połyskliwą biel podłogi można 
uzyskać za pomocą produktu Tikkurila 
BETOLUX, przeznaczonego specjalnie do tej 
powierzchni. Farba występuje także w innej 
kolorystyce dostępnej z palety barw Tikkurila 
Symphony, RAL lub NCS.

Gentle morninG
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morninG silk

sunshine enerGy

maximum freedom

Creativity

mood power

heavenly honey

just joy

kolory z kolekCji entuzjazm

entuzjazm
promieniująca blaskiem radości paleta żółcieni to energetyczny impuls  
dla życia. Zapomnij się w wesołej grze kolorów i zasmakuj szczęścia,  
czerpiąc satysfakcję z chwil pełnych zabawy. 

W stronę słońca!  
Ruszaj w podróż, która 
napełni Cię pozytywną 

energią i entuzjazmem. 
Czerp radość  

i inspiracje z życia!

Barwa żółta ma w sobie siłę, dzięki której można 
rozjaśnić wnętrza nawet w środku najbardziej 
pochmurnego dnia. spraw, aby twoje otoczenie tętniło 

życiem i stale dostarczało ci sporej dawki optymizmu. 
pogodna paleta kolorów będzie doskonała dla tych, 
którzy pozytywnie patrzą na świat.
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Kolory „miłe w dotyku” to specjalność  
farby Tikkurila OPTIVA Satin Matt 7.  
Subtelna, jedwabista powierzchnia nadaje 
wnętrzom powiew luksusu. Farba ta  
polecana jest do salonów, sypialni  
i pokojów dziecięcych.

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy 
również wydajność farb nawierzchniowych.

morninG silk
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Kompozycja miodowych żółcieni 
z barwami kontrastowymi i bielą 
mebli to sposób na przełamanie 
jednolitego charakteru wnętrza. 

Otoczenie rozświetlone śmiałymi 
zestawieniami pasuje do 

twórczych i odważnych osób.

sunshine enerGy

heavenly honey
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just joy

mood power

Ile słońca, tyle radości!  
Uwolnij moc pozytywnych 

nastrojów i zapomnij się w kolorach 
optymizmu. Niech ich siła wywoła 
na Twojej twarzy szeroki uśmiech 

i sprawi, że wnętrza Twojego domu 
będą emanować entuzjazmem 

i szczęściem. 
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jasmine memory

Coral desire

just pleasure

deep romanCe

valentine surprise

double passion

lovinG moment

kolory z kolekCji fasCynaCja

fascynacja
Daj się uwieść pełnym zmysłowości, eleganckim odcieniom czerwieni  
we wnętrzu rozświetlonym blaskiem świec. pozwól, aby kolory luksusu 
podkreśliły siłę kobiecej, delikatnej natury.

Świece zapachowe 
to nie tylko źródło ciepła, 
światła i zachwycającego 

aromatu. To także 
doskonała dekoracja,  

która podkreśla nastrojowy 
charakter wnętrz. 

czerwień to kolor, który budzi silne emocje i namiętności, 
wprowadza do wnętrz ekspresję płynącą z głębi 
intensywnych barw oraz gwarantuje intrygujące 
doznania. nasycone odcienie dostarczają wielu 
nowych, fascynujących wrażeń. pełna pasji czerwień 

spodoba się osobom odważnym i zdecydowanym, a jej 
łagodniejsze odcienie – róże przepełnione subtelnością 
– to kolory, które odzwierciedlą każdy delikatny 
i wrażliwy charakter. jeśli czujesz, że te barwy  
mogą mówić za ciebie, zaproś je do swojego domu.  
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lovinG moment

just pleasure

pudrowy róż i stylowe meble w kolorze 
alabastrowej bieli lub kości słoniowej  
są kwintesencją romantycznego stylu.  
Bajkowe aranżacje sprawią, że każda kobieta, 
i mała, i duża, poczuje się w swoim wnętrzu 
jak prawdziwa księżniczka.
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Do pomieszczeń narażonych na 
szczególne zabrudzenia, takich jak  
kuchnia, przedpokój, łazienka, polecamy  
farbę Tikkurila OPTIVA Semi Matt 20.  
Tworzy ona powłokę tak gładką i przyjemną 
w dotyku, że trudno oprzeć się jej urokowi.

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy 
również wydajność farb nawierzchniowych.

deep romanCe

peaCe of mind
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Świat postrzegany w różowych 
barwach jest piękniejszy! 

A róż to szeroka gama możliwości 
– można go wykorzystać 

we wnętrzach nowoczesnych 
i eklektycznych, subtelnie 

podkreślając ich elegancję.  

jasmine memory

Coral desire
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destiny

lilaC fortune

lavender mist

passionate heather

venetian velvet

hidden seCret

mysterious wisp

kolory z kolekCji tajemniCzoŚĆ

Ciemne odcienie fioletu  
są symbolem szlachetności 

i elegancji. Jednak ich 
zastosowanie wymaga 

konsekwencji. Tylko dzięki 
przemyślanym kompozycjom 

barw można odkryć tajemnicę 
piękna i doskonałości. 

tajemniczość
Zainspiruj się fioletami i skomponuj przestrzenie wypełnione magią.  
obudź swoją wyobraźnię i czerp przyjemność z powolnego odkrywania 
intrygujących tajemnic…

przed tobą magiczna księga otulonych czarem 
fioletów. opowieści okraszone wrzosowym pyłem 
przeniosą cię do tajemniczej krainy piękna i wyobraźni. 

wypełnij swoje wnętrza finezyjnym zapachem fiołków 
i zagadkową głębią romantyzmu. stwórz wyjątkowy 
nastrój, pobudzający pasję poszukiwań.
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Bukiet pachnących wrzosowiskiem 
fioletów może urzekać swoim 

urokiem zarówno w salonie, jak 
i w sypialni. Delikatne odcienie, 
połączone z ciepłymi barwami, 

przypadną do gustu marzycielom 
i tym, którzy poszukują ucieczki 

od codziennego dnia.

passionate
heather

destiny
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Do pomieszczeń narażonych na zwiększoną  
wilgoć, takich jak kuchnia i łazienka, polecamy 
farbę Tikkurila OPTIVA Semi Matt 20.  
Tworzy ona powłokę tak gładką i przyjemną 
w dotyku, że trudno oprzeć się jej urokowi.

Przed finalnym malowaniem ścian warto  
idealnie je zagruntować farbą gruntującą  
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy również 
wydajność farb nawierzchniowych.

Delikatne odcienie fioletu, właściwie 
skomponowane z innymi barwami, 
na przykład z brązem oraz mleczną bielą, 
czynią wnętrze bardziej przestronnym. 

peaCe of mind

mysterious wisp
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Dziecięcy pokój w pastelowych 
odcieniach fioletu to kraina pełna 
delikatności i łagodności. Lawendowe 
tchnienie uspokaja, wycisza i rozwija 
wyobraźnię. lilaC fortune

lavender mist
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porCelain thouGht

dolphin touCh

birCh eleGanCe

freshwater stone

healinG roCk

majestiC dusk

peaCe of mind

kolory z kolekCji harmonia

Dobrze zaaranżowane 
wnętrze to pierwszy krok 

do osiągnięcia życiowej 
równowagi. Najistotniejsza 

w tym przypadku 
jest kolorystyka – tylko 

stonowane, kojące barwy 
mogą wprowadzić 

do wnętrza harmonię.

harmonia
poczucie harmonii to kwintesencja spokojnego życia.  
klasyczne tony szarości sprawią, że twoje wnętrze zachwyci  
elegancją i wyważonym klimatem.

poszukując ukojenia, warto zwrócić uwagę na delikatne 
kolory, a przede wszystkim stonowane szarości. są one 
synonimem łagodnej elegancji, sprzyjają wyciszeniu 
i odnalezieniu harmonii między ciałem, a otoczeniem. 

Dodatkowo, ich walorem jest uniwersalność – można je 
komponować z wieloma innymi barwami, jednocześnie 
nie zaburzając ładu w pomieszczeniu.
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Głęboko matowy, biały sufit jest 
dopełnieniem każdego wnętrza. Jest to 
szczególnie istotne w pomieszczeniach 
z dużymi oknami, dobrze doświetlonych 
światłem bocznym. Innowacyjna farba 
Tikkurila Anti-Reflex White 2 niweluje 
refleksy świetlne wywołujące wrażenie 
nierówności podłoża. Pomalowany nią 
sufit zachowuje jednolite wykończenie 
niezależnie od kąta padania światła,  
bez smug i pasów.

peaCe of mind
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Chłodną tonację kuchennych wnętrz 
o surowym charakterze doskonale 
uzupełnia śnieżna biel mebli lub dodatków. 
Ciekawy design i intrygująca gra kolorów 
to opcja dla tych, którzy cenią sobie 
niekonwencjonalne rozwiązania. 

porCelain thouGht

healinG roCk
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dolphin touCh

mysterious wisp

Kolory „miłe w dotyku” to specjalność  
farby Tikkurila OPTIVA Satin Matt 7.  
Subtelna, jedwabista powierzchnia nadaje 
wnętrzom powiew luksusu. Farba ta  
polecana jest do salonów, sypialni  
i pokojów dziecięcych.

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy 
również wydajność farb nawierzchniowych.
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liGht Cloud

fresh oCean

liberty

eGyptian turquoise

silent denim

marine dream

aqua refleCtion

kolory z kolekCji swoboda

Wakacyjne pamiątki  
nie tylko utrwalają 

wspomnienia,  
ale także są idealnym  

rozwiązaniem  
dekoracyjnym. 

swoboda
poczuj się jak w niebie i zachwyć się subtelnym pięknem relaksujących 
błękitów. pozwól sobie na odrobinę błogości i swobody. poszybuj daleko 
w stronę marzeń i beztrosko bujaj w obłokach…

Zainspiruj się barwami, które roztoczą przed tobą 
nowe horyzonty. Błękity pozwalają się zrelaksować, 
dając umysłowi chwilę wytchnienia od codziennych 

trosk. jednocześnie wprawiają w dobry nastrój.  
spójrz w bezkresne niebo, poczuj swobodę 
i komponuj wnętrza, o jakich marzysz.
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liberty

aqua refleCtion

silent denim

Zainspiruj się i dokonaj metamorfozy w swoim otoczeniu. 
Nadaj nowych barw drewnianym meblom, zgodnie z Twoimi 
oczekiwaniami.  Polecamy wykorzystać wodorozcieńczalną 
emalię akrylową Tikkurila EVERAL Aqua Semi Matt 40, 
którą można zabarwić na ponad 13 tysięcy kolorów. Szybko 
schnie oraz posiada neutralny zapach w trakcie malowania. 
Jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. 

aqua refleCtion
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liGht Cloud

marine dream

Wyrafinowane, głęboko matowe wykończenie 
zapewni innowacyjna farba Tikkurila OPTIVA 
Ceramic Super Matt 3. Dzięki unikatowej 
właściwości umożliwia ona regenerację głęboko 
matowej powłoki poprzez delikatne przetarcie 
ściany suchą lub mokrą tkaniną. Zapewnia 
wysoką odporność mechaniczną pomalowanej  
powierzchni, jednolite wykończenie oraz wyrazistą 
głębię koloru dla farb o głębokim macie.

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy również 
wydajność farb nawierzchniowych.
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Tikkurila OPTIVA Semi Matt 20  
jest farbą idealną do malowania  
łazienek. Posiada przyjemną  
w dotyku, zmywalną powierzchnię.

Przed finalnym malowaniem ścian 
warto idealnie je zagruntować farbą 
gruntującą Tikkurila OPTIVA Primer, 
tak aby ujednolicić malowaną 
powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu 
zwiększymy również wydajność  
farb nawierzchniowych.

Potencjał koloru zależy od wyobraźni i nieograniczonej 
swobody twórczej. Dlatego warto puścić wodze fantazji 
i przełamać jednolity charakter wnętrza kontrastowymi 
zestawieniami kolorystycznymi.  

silent denim

eGyptian turquoise
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mint drop

aloe Calm

pistaChio dew

sprinGtime

fresh view

deep moss

horizon

kolory z kolekCji relaks

Symbole kultury Wschodu 
mają magiczną moc. 

Orientalna maska, wykonana 
z egzotycznego drewna, 

zastosowana jako element 
dekoracyjny, może zabrać Cię 

w niezapomnianą podróż do 
odległych zakątków, 

w których ukształtowały się 
najstarsze, wyrafinowane 

techniki relaksacyjne.

relaks
nic tak nie koi zmysłów jak bliskość natury. Świeżość trawy pachnącej 
wiosną i jej orzeźwiający zielony kolor pozwalają na intensywny relaks 
oraz chwilę zapomnienia. odkryj magię barw natury w twoim otoczeniu…

wykorzystaj olbrzymi potencjał zieleni i stwórz 
otoczenie sprzyjające relaksowi. wybierz odcień, 
który w pełni ukoi twoje zmysły. poznaj wszystkie 
warianty koloru – od tonów soczystych i wiosennie 

nastrajających, przez eleganckie szmaragdy oraz 
malachity, aż po delikatne pastele. Zaczerpnij więc 
świeżości przyrody i tchnij w swoje wnętrze moc 
naturalnego ożywienia.
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Zieleń sprzyja koncentracji i przynosi 
ulgę zmęczonym oczom. Dlatego 
doskonale sprawdzi się we wnętrzach, 
w których spędza się najwięcej czasu. 
Jej świetnym uzupełnieniem są meble 
i podłoga w naturalnym kolorze 
drewna.

fresh view

pistaChio dew
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mint drop

sprinGtime

Farby Tikkurila OPTIVA posiadają najwyższą 
klasę odporności na zmywanie i szorowanie 
na mokro oraz zwiększoną odporność na brud 
i kurz. Są przyjazne dla zdrowia i środowiska.  
Jakość i bezpieczeństwo dla Ciebie  
i Twojej rodziny.

Przed finalnym malowaniem ścian warto 
idealnie je zagruntować farbą gruntującą 
Tikkurila OPTIVA Primer, tak aby ujednolicić 
malowaną powierzchnię oraz zminimalizować  
jej chłonność. Dzięki temu zwiększymy również 
wydajność farb nawierzchniowych.
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Dzięki połączeniu łagodnej zieleni na ścianach,  
bieli i ciemnego tonu drewna pozostałych 
elementów aranżacyjnych możesz poczuć się 
jak na łonie natury. Ożywcza kąpiel, wzbogacona 
drogocennymi, naturalnymi olejkami wprowadzi  
Cię w stan najwyższego relaksu.

aloe Calm

deep moss
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Daj się ponieść
wyobraźni i otwórz się

na nowe wyzwania.
Wyczaruj w swoim

wnętrzu najpiękniejsze
efekty dekoracyjne –

unikalne, intrygujące,  
po prostu magiczne.

efekty 
dekoracyjne
poznaj niezwykłe rozwiązania aranżacyjne i zainspiruj 
się nimi, kreując swoje otoczenie. stwórz fantazyjne 
dekoracje na ścianach, stosując farby, tynki i bejce 
marki tikkurila. Dzięki nim możesz cieszyć się 

oryginalnym wystrojem swoich wnętrz przez długie 
lata. Zachwycające desenie i faktury, mieniące się  
różnymi barwami, rozbudzą inwencję twórczą 
i odzwierciedlą twoją osobowość.
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Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania efektu znajdują się na stronie internetowej www.tikkurila.pl

FARBA TABLICOWA  
I MAGNETYCZNA – 
POŁĄCZENIE DESIGNU  
I FUNKCJONALNOŚCI
Od kilku sezonów podbijają rynek światowego 
designu. Bez wątpienia zyskały miano ulubionych 
farb dzieci, jak i modnego dodatku dla dorosłych.

Farba tablicowa Tikkurila LIITU tworzy zmywalne 
powierzchnie, na których możemy wielokrotnie 
rysować kredą. Teraz dostępna jest w ponad  
13 tys. kolorów, zarówno jasnych, jak i ciemnych!

Malując farbą magnetyczną Tikkurila MAGNETIC, 
tworzymy powierzchnie przyciągające magnesy, 
takie jak lodówka. To łatwy sposób na dekorację 
ściany zdjęciami, karteczkami z zakupami, pracami 
plastycznymi dzieci, unikając stosowania pinezek 
czy kleju, które niszczą i brudzą powierzchnię. 
Można zastosować ją samodzielnie lub jako 
podkład pod farby nawierzchniowe, jak również  
w zestawie z farbą tablicową Tikkurila LIITU.
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Połącz niebanalną fakturę  
z metalicznym poblaskiem, uzyskując na 

ścianie fantastyczny efekt 3D. Niezbędne 
do wykonania efektu: tynk dekoracyjny 

Tikkurila BE SPECIAL Decor Retro,  
farba Tikkurila OPTIVA Matt 5,  

bejca Tikkurila BE SPECIAL Decor Silver.

LITERKI
Zaczytaj się we własnym wnętrzu i pozwól,  
by wyrażało właśnie Ciebie! Wzór w postaci liter 
ożywi każdą przestrzeń. Niezbędne do wykonania 
efektu: farba Tikkurila OPTIVA Matt 5 i tynk 
dekoracyjny Tikkurila BE SPECIAL Decor Retro.

KLASYCZNY WZÓR
Klasyczne piękno w nietuzinkowej odsłonie – 
wyrazistej, z charakterystycznymi żłobieniami. 
Niezbędne do wykonania efektu: tynk 
dekoracyjny Tikkurila BE SPECIAL Decor Retro,  
farba Tikkurila OPTIVA Matt 5 i bejca  
Tikkurila BE SPECIAL Decor Lasyr.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania efektów znajdują się na stronie internetowej www.tikkurila.pl

EFEkt 
trójwyMiarU 
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KOSMOS
Kompozycja minimalistycznych i prostych 
wzorów przypadnie do gustu miłośnikom 
nowoczesnego designu. Niezbędne  
do wykonania efektu: tynk dekoracyjny  
Tikkurila Be Special Decor Retro,  
farba Tikkurila Optiva Matt 5, bejca  
Tikkurila Be Special Decor Silver i farba 
perłowa Tikkurila Taika Pearl Paint Silver.

PRZESTRZEŃ ZEN
Wprowadź do wnętrza odrobinę Orientu 

zamkniętego w finezyjnym, bogatym wzorze. 
Niezbędne do wykonania efektu: tynk 

dekoracyjny Tikkurila Be Special Decor Retro, 
farba Tikkurila Optiva Matt 5 i farba perłowa 

Tikkurila Taika Pearl Paint Gold.

DEKORACJA Z PAZUREM
Szukasz nieszablonowych pomysłów na aranżację  
dziecięcego pokoju? Znajdziesz je w oryginalnych wzorach. 
Niezbędne do wykonania efektu: farba Tikkurila Optiva Matt 5 
i lazura perłowa Tikkurila Taika Pearl Paint Silver.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania efektów znajdują się na stronie internetowej www.tikkurila.pl66 67



dołącz do nas

chcesz dobrać kolor farby do dowolnego przedmiotu, np. zasłon, 
ubrania czy obrazka? skorzystaj z usługi Tikkurila Color Service 
dostępnej w studiach koloru tikkurila.

1. przynieś do sklepu próbkę z wybranym kolorem.

2. poproś o zeskanowanie próbki w celu odczytania zidentyfikowanego  
 koloru farby z dostępnej szerokiej palety barw.

3. ciesz się kolorem farby indywidualnie dobranym do twoich potrzeb.  
 nadaj swojemu wnętrzu niepowtarzalny i osobisty charakter!

jeszcze  
wiĘcej insPiracji na  
www.Tikkurila.pl

tikkurila

Więcej szczegółów znajdziesz na www.tikkurila.pl

Lista sklepów:
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kolory nastrojÓw

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej, przedstawione kolory w całej publikacji należy traktować jako poglądowe. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na ekspozytorach Tikkurila Kolory Nastrojów w wybranych punktach sprzedaży.

komfort

entuzjazm

fasCynaCja

Gentle 
morninG

morninG silk

jasmine 
memory

Contemplation

sunshine 
enerGy

Coral desire

pure Comfort

maximum 
freedom

just pleasure

Coffee buzz

just joy

lovinG 
moment

almond
allure

Creativity

deep romanCe

mellow hour

mood power

valentine 
surprise

ChoColate 
aroma

heavenly 
honey

double 
passion

tajemniCzoŚĆ destiny
lilaC

fortune
lavender mist

mysterious
wisp

passionate 
heather

venetian
velvet

hidden
seCret

harmonia porCelain 
thouGht

dolphin
touCh

peaCe of mind 
birCh

eleGanCe
freshwater

stone
healinG roCk majestiC dusk

swoboda liGht Cloud fresh oCean liberty
aqua

refleCtion
eGyptian 

turquoise
silent denim marine dream

relaks mint drop aloe Calm pistaChio dew horizon sprinGtime fresh view deep moss
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tikkurila polska s.a.
ul. ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, polska

infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl


