
Tikkurila Deco Grey

94 odsłony szarości
Łagodne, stonowane, zawsze wytworne. Paleta szarości to synonim niewymuszonej elegancji i
ponadczasowości.

Tikkurila Deco Grey to 72 kolory w tonacjach szarości dla produktów kryjących, m.in. farb do ścian i
sufitów z linii Tikkurila Optiva, emalii Tikkurila Everal oraz farby tablicowej Tikkurila Liitu, 15
transparentnych opcji, m.in. dla impregnatów do ochrony drewna z linii Tikkurila Valtti oraz 7
perłowych szarości dedykowanych dla produktu Tikkurila Taika Pearl Paint.

Kryjące szarości
Uniwersalna i wszechstronna gama szarości pratycznie pasuje do każdego wnętrza - salonu,
sypialni, kuchni, łazienki. Sprawdzi się w różnych stylach aranżacyjnych, zarówno w
pomieszczeniach klasycznych jak i nowoczesnych. Na zewnątrz paleta kolorów ziemi świetnie
współgra z otoczeniem.
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http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1942.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1943.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1943.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1943.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1944.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1944.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1944.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1945.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1945.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1945.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1946.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1946.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1946.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1947.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1947.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1947.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey


Tikkurila Liitu Tikkurila Optiva
Ceramic Super Matt

[3]

Tikkurila Optiva Matt
[5]

Tikkurila Optiva Satin
Matt [7]

Produkty barwione na kolory prezentowane w kolekcji:

1948 1949 1950 1951 1952 1953

1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960 1961 1962 1963 1964 1965

1966 1967 1968 1969 1970

Farby dekoracyjne » Kolory » Wzorniki kolorów do wnętrz » Tikkurila Deco Grey

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1948.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1948.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1948.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1949.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1949.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1949.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1950.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1950.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1950.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1951.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1951.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1951.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1952.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1952.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1952.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1953.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1953.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1953.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1954.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1954.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1954.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1955.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1955.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1955.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1956.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1956.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1956.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1957.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1957.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1957.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1958.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1958.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1958.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1959.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1959.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1959.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1960.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1960.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1960.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1961.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1961.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1961.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1962.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1962.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1962.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1963.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1963.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1963.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1964.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1964.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1964.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1965.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1965.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1965.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1966.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1966.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1966.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1967.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1967.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1967.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1968.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1968.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1968.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1969.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1969.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1969.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1970.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1970.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/1970.9242.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/farba_tablicowa_-tikkurila_liitu_blackboard_paint
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/farba_tablicowa_-tikkurila_liitu_blackboard_paint
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/farba_tablicowa_-tikkurila_liitu_blackboard_paint
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_matt_5
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_matt_5
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_matt_5
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_matt_5
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_satin_matt_7
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_satin_matt_7
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_satin_matt_7
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_satin_matt_7
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey


Tikkurila Optiva Semi
Matt [20]

Tikkurila Everal Aqua
Semi Matt [40]

Tikkurila Everal Matt
[10]

Tikkurila Everal Semi
Matt [30]

Tikkurila Everal Semi
Gloss [70]

Tikkurila Everal Extra
[80]

Strefa komfortu w od-
cieniach szarości

Przytulny, designerski
szyk

Dyskretna szarość

Półprzezroczyste szarości
Zastosowanie lakierów do drewna w odcieniach szarości nada powierzchniom drewnianym
wyjątkowej barwy jednocześnie zachowując naturalny rysunek drewna. Należy pamiętać, że
ostateczny kolor wymalowania zależy od rodzaju i struktury drewna oraz ilości nałożonych warstw.

Farby dekoracyjne » Kolory » Wzorniki kolorów do wnętrz » Tikkurila Deco Grey

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_semi_matt_20
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_semi_matt_20
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_semi_matt_20
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_semi_matt_20
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_aqua_semi_matt_40.6207.shtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_aqua_semi_matt_40.6207.shtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_aqua_semi_matt_40.6207.shtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_aqua_semi_matt_40.6207.shtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_matt_10
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_matt_10
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_matt_10
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_matt_10
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_matt_30
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_matt_30
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_matt_30
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_matt_30
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_gloss_70
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_gloss_70
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_gloss_70
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_gloss_70
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_extra_80
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_extra_80
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_extra_80
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_extra_80
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/inspiracje/pomysly_na_malowanie/salon/strefa_komfortu_w_odcieniach_szarosci?pdf=1&printer=1&view_status=preview
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/inspiracje/pomysly_na_malowanie/salon/przytulny_designerski_szyk?pdf=1&printer=1&view_status=preview
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/inspiracje/pomysly_na_malowanie/lazienka/dyskretna_szarosc?pdf=1&printer=1&view_status=preview
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey


Tikkurila Valtti Color
Aqua

Tikkurila Valtti Color
Extra

Tikkurila Valtti Color
New

Tikkurila Valtti
Complete

Produkty barwione na kolory prezentowane w kolekcji:

5140 5141 5142 5143 5144 5145

5146 5147 5148 5149 5150 5151

5152 5153 5154

Farby dekoracyjne » Kolory » Wzorniki kolorów do wnętrz » Tikkurila Deco Grey

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/5140.9474.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/5140.9474.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/5140.9474.xhtml
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_deco_grey/5141.9474.xhtml
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Tikkurila Valtti
Opaque

Tikkurila Valtti Wood
Oil (Puuöljy)

Tikkurila Valtti Wood
Oil Akva (Puuöljy

Akva)

Perłowe szarości
Perłowy efekt powłoki w połączeniu z odpowiednim oświetleniem powoduje, że wnętrze nabiera
wyjątkowego charakteru.

Produkty barwione na kolory prezentowane w kolekcji:

2093 2094 2095 2096 2097 2098

2099
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Tikkurila Taika Pearl
Paint

Tikkurila Taika Pearl
Glaze

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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