
Tunne Väri -värikartta
Tähän värikart taan on koottu Tikkurilan Tunne väri -kokoelman 263 väriä, joiden nimet luovat mielikuvia ja johdattavat
valintaasi.

Valitse Tikkurilan sisäseinämaali ja Tunne Väri -kartan sävy, niin voit  olla varma, et tä valitsemasi väri toistuu kot isi seinässä
täsmälleen samanlaisena kuin värilastussa – kaikissa valaistusolosuhteissa.

Lue miksi Tikkurila voi antaa Sävylupauksen >>
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HUOM!

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. 

Suositeltavat tuot teet

Monsuuni 
X385

 

Kanaali 
V384

 

Lido 
X445

 

Mentoli 
J442

 

Merenneito 
V376

 

Vuono 
M442

 

Taft i 
F383

 

Kurkku 
Y383

 

Aaloe 
X381

 

Helinä 
J383

 

Jade 
V449

 

Poukama 
K448

 

Ansari 
S385

 

Laakso 
L447

 

Bonsai 
N448

 

Väinönputki 
F452

 

Ikuisuus 
H455

 

Lepo 
H450

 

Tanka 
H452

 

Oliivilehto 
V451

 

Keto 
K385

 

Papukaija 
K384

 

Lime 
L385

 

Basilika 
M384

 

Jaava 
M448

 

Seljankukka 
Y388

 

Chablis 
X388

 

Valkea kuulas
V389

 

Päärynä 
Y453

 

Laakeri 
V454

 

Wasabi 
N388

 

Lehvästö 
S386

 

Maja 
S451

 

Mätäs 
N451

 

Luola 
M449
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Empire kalustemaali Harmony Kuvioint imaali Harmony, sisustusmaali Helmi 10 kalustemaali,
himmeä

Helmi 30 kalustemaali,
puolihimmeä

Helmi 80 kalustemaali,
kiiltävä

Joker Lastu Paneelimaali

Luja 20, pintamaali,
puolihimmeä

Luja 40, pintamaali,
puolikiiltävä

Luja 7, pintamaali, himmeä Lumi

Miranol alkydimaali Remontt i-Ässä Siro Himmeä Unica ulkokalustemaal
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