
Kolekcja Tikkurila Optiva White
Wyjątkowa kolekcja 19 kolorów off-white w tonacjach złamanej bieli. Jest to idealna propozycja dla
osób ceniących skandynawski styl, oparty na eleganckim minimalizmie, prostocie i naturalności.

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.

Pearl Lychee Powder Arctic Albatros Bone

Marble Space Zephyr Moon Siren Porcelain

Cotton Dove Ivory Lotos Mist Foam

White White Tea
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Tikkurila Optiva
White

Sprawdź aranżacje w odcieniach bieli

White White Tea Space

Siren

Produkty barwione na kolory prezentowane w kolekcji:
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Mist

Marble

Lychee Lotos

Ivory

Foam Dove Cotton

Powder
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