
Kuultavat sisävärit
Tähän värikart taan on valit tu 36 kuultavaa väriä. Niiden lisäksi löydät valkoisen eri sävyt  vaalennusmallista (1597, 1599, 1600).
Kysy vaalennusmallia maalikauppiaaltasi. Kuultavissa väreissä lopulliseen väriin vaikuttaa aina puun oma väri ja huokoisuus
sekä sivelykertojen määrä et tä tuotteen kiiltoaste. 

Tee koesively ennen lopullista värin valintaa.

* Supi Saunavahan sävytet tävät sävyt

HUOM!
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Kiva 10, himmeä
kalustelakka

Kiva 30, puolihimmeä
kalustelakka

Kiva 50, puolikiiltävä
kalustelakka

Kiva 70, kiiltävä
kalustelakka

Paneeli-Ässä 10, himmeä Paneeli-Ässä 20,
puolihimmeä

Paneeli-Ässä Hirsisuoja Parkett i-Ässä Petsi

Pontt i Puulat t ialakka Supi Saunasuoja Supi Saunavaha Unica Super 20
uretaanialkydil
puolihimmeä

Unica Super 60
uretaanialkydil puolikiiltävä

Unica Super 90
uretaanialkydil kiiltävä

Näytöllä esitet tävät värit  on saatu aikaan sähköisest i. Ne eivät  korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikut tavat
mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus. Valitse aina lopullinen väri kaupan värikartoista siinä ympäristössä ja niissä
olosuhteissa, joihin väri valitaan. Monitori toimii värillisen valon lähteenä, värilastu (maali seinässä) valon värillisenä
heijastajana. 
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