
Facade Colour Card
Karta Facade Colour Card prezentuje 192 kolory, które mogą pokrywać mineralne, drewniane oraz
betonowe powierzchnie zewnętrzne.

Należy pamiętać, że kolory na zewnątrz pomieszczeń wyglądają na dużych powierzchniach na nieco
jaśniejsze i bardziej błyszczące, niż na małych próbkach, które znajdują się w karcie kolorów na
białym tle.
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Tikkurila Finngard
Concrete

Tikkurila Finngard
Nanoprimer

Tikkurila Finngard
Colour

Tikkurila Valtti
Opaque

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.
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