
Kolekcja kolorów Kolory Nastrojów
Tajemniczość, harmonia, swoboda, a może fascynacja lub entuzjazm? Który z nastrojów jest Twoim
ulubionym?

Tegoroczna kolekcja kolorów Tikkurila odpowiada siedmiu wybranym nastrojom i została
opracowana tak, aby Cię zainspirować i nadać aranżacji Twojego wnętrza indywidualnego
charakteru.

Wybierz swój ulubiony nastrój i odpowiadającą mu paletę barw, która odda Twoją wyjątkowość i
pozwoli Ci na odzwierciedlenie siebie w twoim otoczeniu.
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Chcesz dowiedzieć się więcej o
Kolorach Nastrojów?
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UWAGA!

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od
rzeczywistych kolorów wymalowań, jako że na odbiór koloru mają wpływ takie czynniki jak
wykończenie i połysk materiału czy oświetlenie. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy
zawsze sprawdzać wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach kolorów.

Produkty barwione na kolory prezentowane w kolekcji:

Farby dekoracyjne » Kolory » Wzorniki kolorów do wnętrz » Kolekcja Kolorów 'Tikkurila Kolory
Nastrojów'
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