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kolory nastrojów
Tajemniczość, harmonia, swoboda, 
a może komfort lub relaks? 
Który z nastrojów jest Twoim 
ulubionym? 

Prezentujemy nową kolekcję 
kolorystyczną, odpowiadającą 
7 wybranym nastrojom. Zostały one 
opracowane tak, aby Cię zainspirować 
i nadać indywidualny charakter 
aranżacji Twojego wnętrza.

Wybierz swój ulubiony nastrój 
i odpowiadającą mu paletę barw, 
która odda Twój niepowtarzalny charakter 
i pozwoli Ci na odzwierciedlenie siebie 
w Twoim otoczeniu.

Pasja oraz wiedza dotycząca światowych trendów kolorystycznych 
i designerskich zaowocowały inspirującym przewodnikiem po świecie 
barw, który powstał przy współpracy ekspertów Tikkurila i architekta 
wnętrz.

Dobierz paletę kolorów do swojego nastroju dzięki kolekcji Tikkurila 
Kolory Nastrojów.
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Wyobraź sobie wnętrze wypełnione aromatem porannej cafe latte… Paleta beży 
i brązów wycisza i dodaje przestrzeni przytulności i subtelnej elegancji. Barwy 
naturalnego lnu, aromatycznego cynamonu i miękkiej bawełny sprawią, 
że poczujesz się błogo, beztrosko i bezpiecznie.

gentle morning

coffee buzz

contemplation

almond allure

pure comfort

mellow hour chocolate aroma
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komfort

0504
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Natura z odrobiną luksusu 
to propozycja dla zwolenników 
niewymuszonej elegancji. 
Określa ją połączenie 
wyrazistego akcentu drzewnego 
z ciepłą barwą piasku. 

contemplation coffee buzz chocolate aroma

komfort

Relaksująca kąpiel 
we wnętrzu otulonym kojącym 
beżem to prawdziwa uczta 
dla ciała i zmysłów. Dodatek 
wrzosu podaruje przestrzeni 
nieszablonową elegancję.

pure comfort almond allure hidden secret



komfort

0908

W tej nowoczesnej jadalni 
każdy posiłek stanie się 
przyjemnym doznaniem. 
Apetyczny mix cafe latte 
z aromatycznym kremem 
orzechowym i pistacjami 
dodaje wnętrzu smaku.

contemplation mellow hour pistachio dew

Komfort w towarzystwie 
funkcjonalności to zaleta 
tego wnętrza. Ciepłe brązy 
uzupełnione odrobiną 
amarantu nadają wnętrzu 
oryginalny charakter.

gentle morning coffee buzz double passion



Zapomnij się w kolorach słońca! Radosna paleta żółcieni rozpromieni Twoje 
wnętrze, a tchnienie letnich, gorących dni otuli je beztroskim wspomnieniem. 
Subtelne, miodowe odcienie chętnie dzielą się słodyczą, wypełniając każdy 
kolejny dzień potężną dawką entuzjazmu.

morning silk

just joy

sunshine energy

creativity

maximum freedom

mood power heavenly honey
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entuzjazm

Konsekwencja kolorystyczna 
i dbałość o detale to 
kwintesencja klasycznej 
kompozycji. Porcelanowe tony 
w połączeniu z odcieniem 
kości słoniowej nadają 
wnętrzu dworski styl.  

morning silk just joy almond allure

Dziecięcy pokój muśnięty
promieniem słońca to spora
dawka codziennej energii.
Miodowo-pistacjowa kompozycja
doda wnętrzu słodyczy,
optymistycznie nastrajając
do działania.

mood power maximum freedom pistachio dew

1312



entuzjazm

1514

Klasyczny design w barwach 
biszkoptu, kremowej bieli 
i karmelu wypełni wnętrze 
aromatem wypieków. 
Stonowana paleta kolorów 
sprawi, że każdą spędzoną 
tu chwilę można 
by nazwać słodką.  

sunshine energy creativity birch elegance

Żółcienie splecione 
z bursztynem wprowadzą 
do wnętrza ciepło. 
Dla urozmaicenia aranżacji, 
zdecyduj się na detale 
w kolorze śliwki. Taka 
kompozycja znakomicie 
prezentuje się w 
przestronnych sypialniach.

mood power heavenly honey hidden secret



Pełna zmysłowości czerwień, niczym ogniste tango, wprowadzi do wnętrz 
zniewalającą ekspresję. Jeśli dobrze czujesz się w otoczeniu intensywnych barw, 
urzeknie Cię kompozycja namiętnych uczuć i intrygujących doznań. Melodia 
wyrafinowanego stylu porwie Cię do fascynującego tańca, budząc w Tobie pasję 
i temperament.

jasmine memory

loving moment

coral desire

deep romance

just pleasure

valentine surprise double passion
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fascynacja

1918

W tej łazience króluje 
liliowy róż, mieniące się 
złotem dodatki oraz 
intensywny koloryt drewna. 
Elementy te wprowadzają 
do wnętrza woń luksusu 
i elegancji. 

jasmine memory just pleasure almond allure

Baśniowe wnętrze to 
marzenie małych i dużych 
księżniczek. Subtelne, 
pudrowe róże i fantazyjne 
beże to kolorystyczna 
konsekwencja dworskiego 
stylu.

coral desire loving moment peace of mind 



fascynacja

20

Sypialnia skomponowana 
w tonie wytrawnego bordo 
i czerwonej róży to prawdziwa 
uczta dla zmysłów. Uzupełniona 
dodatkami w odcieniach 
szarości i eleganckiej czerni 
staje się doskonałym miejscem 
odpoczynku. 

Wyrafinowany styl 
i ekstrawaganckie detale 
to propozycja dla odważnych. 
Ceglasta czerwień w połączeniu 
z porcelanowymi odcieniami 
to wyraz elegancji 
i funkcjonalności. 

valentine surprise deep romancedolphin touch pure comfortmajestic dusk coffee buzz

21



Finezyjne, otulone czarem fioletów i wypełnione romantycznym nastrojem 
wnętrza pobudzają wyobraźnię. Jak za sprawą magicznego pyłu przenoszą 
myśli na rozległe, okryte wonią tajemniczości sierpniowe wrzosowiska. Wsłuchaj 
się w łagodny szelest drobnych, dzwonkowatych kwiatków, powoli odkrywając 
urok ich sekretów.

destiny

mysterious wisp

lilac fortune

passionate heather

lavender mist

venetian velvet hidden secret
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tajemniczosc
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Nuta orientalności 
w sypialnianym delikatnie 
fioletowym zaciszu, podkreślona 
satynowymi tkaninami i indyjską 
ornamentyką, wprowadza 
do wnętrza magiczny klimat. 
W takiej przestrzeni sen staje 
się prawdziwą bajką…

mysterious wisp passionate heather porcelain thought

Salon, którego finezyjną 
kolorystykę gołębiej szarości 
i liliowego różu przełamują 
dodatki w zdecydowanych 
barwach - grafitach i purpurach, 
to propozycja dla ceniących sobie  
różnorodność i kontrastową 
stylistykę.

destiny fresh ocean freshwater stone



tajemniczosc
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Łazienka skąpana w tonacji 
lawendowego różu, brzoskwini, 
orzecha i alabastrowej bieli 
armatury to zaciszne wnętrze 
pełne naturalnej przytulności. 

jasmine memory pure comfort venetian velvet

Lawenda, jagoda i wrzos 
tworzą bukiet aromatycznych 
akcentów. Klasyczna 
kompozycja z nietypowymi, 
ekstrawaganckimi detalami 
to odsłona przytulnej 
stylowości i śmiałego gustu. 

lilac fortune jasmine memory light cloud



Harmonijna przestrzeń to synonim estetyki. Jeśli dobrze czujesz się we
wnętrzach, w których wszystkie elementy wystroju sprawiają wrażenie spójnej
całości, spodoba Ci się zrównoważona kolorystyka, która nada pomieszczeniom
osobliwego charakteru. Paleta szarości niesie ze sobą delikatną melodię z nutą
odprężenia.

porcelain thought

birch elegance

dolphin touch

freshwater stone

peace of mind

healing rock majestic dusk
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harmonia
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Gdy za oknem świeci słońce, 
urok porannych chwil staje się 
intensywniejszy. Szczególnie 
gdy można delektować się nim 
w kuchni, której kolorystyka
łączy w sobie odcień złocistej 
pszenicy z delikatną 
szarością.

pistachio dew birch elegance healing rock
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Porządek sprzyja relaksowi, 
a wyraźna kolorystyka nada 
wnętrzom niepowtarzalny 
charakter. Zestawienie stalowych 
odcieni z kontrastującą barwą 
bezchmurnego nieba równoważy 
się z poczuciem naturalnego 
ładu.

porcelain thought majestic dusk egyptian turquoise



harmonia

32

Jak osiągnąć wewnętrzny 
spokój? Poprzez odpowiednio 
dobrane detale, np. w odcieniu 
wytrawnej czerwieni, 
z elementami błogiej szarości. 
W ten sposób stworzysz 
wysublimowaną przestrzeń  
w minimalistycznym stylu.    

peace of mind healing rock double passion

33

Spokojne sny wypełnią noce 
tylko w harmonijnie 
skomponowanej sypialni. 
Łagodne szarości w połączeniu 
z ciepłem seledynowych 
barw wprowadzą do wnętrza 
przyjemną i niczym 
niezakłóconą atmosferę.  

dolphin touch freshwater stone horizon



Uwolnij swoje wnętrze, aranżując je w tonacji bezkresnych błękitów. Czerp 
radość z niczym nieograniczonych, spontanicznych emocji. Poczuj odprężającą 
błogość i pozwól sobie na odrobinę swobody. Niech Twoje otoczenie stanie się 
prawdziwą krainą beztroski.

light cloud

aqua reflection

fresh ocean

egyptian turquoise

liberty

silent denim marine dream
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swoboda

36

Minimalizm oraz wyszukane 
zdobienia to sposób na 
przemianę niewielkiego 
pomieszczenia w funkcjonalne 
i gustowne wnętrze. 
Kontrastowe zestawienie 
lazuru i bieli obłoków porwie 
Cię w przestworza snu.  

Aranżacja łazienki 
w subtelnych odcieniach błękitu, 
balsamicznej bieli i pudrowego 
różu przywodzi na myśl 
akcent wytworności. Dodatki 
z niebanalną ornamentyką 
podkreślą bezpretensjonalny 
szyk, a także swobodę 
kompozycyjną.  

light cloud libertysilent denim aqua reflectionmarine dream lilac fortune
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swoboda

38

Kamienna szarość, zgaszony 
błękit morza i przytłumiony 
odcień nieba to wspomnienie 
powiewu bryzy w letni ciepły 
dzień. Beztroskie chwile 
odpoczynku spędzane w takim 
kąciku uwolnią od codziennych 
trosk.  

Dobór dodatków w kolorze 
drewna i paleta barw 
w zbliżonych odcieniach turkusu 
podkreślają wysmakowany 
styl, który przypadnie do 
gustu miłośnikom naturalnych 
zestawień.

light cloud fresh oceanliberty egyptian turquoisebirch elegance almond allure
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Przekonanie o relaksacyjnej sile zieleni nie bez powodu zyskało tak dużą 
popularność. Kolor ten posiada magiczną moc przenoszenia na łono natury, 
a w takiej przestrzeni bez wątpienia można wypocząć. Roślinna tonacja barw 
jest niczym oddech świata przyrody - ożywia, odświeża i odpręża.

mint drop

horizon

aloe calm

springtime

pistachio dew

fresh view deep moss

kolory nastrojów
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relaks

42

Kuchnia i jadalnia w odcieniach 
soczystego zielonego jabłka i 
delikatnej szarości to wyśmienity 
koktajl naturalnej świeżości ze 
szczyptą przemyślanej estetyki. 
Zasmakuj w orzeźwieniu! 

aloe calm fresh view porcelain thought

43

Warto pozwolić sobie na 
chwilę wytchnienia w łazience 
wypełnionej balsamicznymi 
zapachami. Delikatna mięta 
połączona z radosnym odcieniem 
żółtego stworzą sensualną 
atmosferę, która koi i nastraja. 

mint drop deep moss just joy



relaks

44

Stonowany odcień runa 
i brązy kojarzone z korą 
drzew nadają wnętrzom 
niepowtarzalny charakter. 
Zasypianie w pomieszczeniu 
zaaranżowanym w barwach 
lasu zwiastuje przyjemne, 
sielankowe sny.

pistachio dew pure comfort chocolate aroma

45

Relaks w przytulnych wnętrzach 
to przyjemny sposób spędzania 
wolnych chwil. Subtelna, 
wiosenna zieleń, skomponowana 
z kremowymi dodatkami, niesie 
ze sobą obietnicę harmonii. 

springtime pure comfort almond allure



Daj się ponieść wyobraźni 
i otwórz się na nowe 
wyzwania. Wyczaruj 
w swoim wnętrzu 
najpiękniejsze efekty 
dekoracyjne - unikalne, 
intrygujące, po prostu 
magiczne.

farba 
tablicowa

industrialny
beton 

literki
dekoracja
z pazurem

kosmos

subtelny 
blask

stonowana 
klasyka

sciany i sufity

4746

efekty dekoracyjne
klasyczny
wzor

efekt 
trojwymiaruprzestrzen zen



Zamień swoją ścianę 
w prawdziwą tablicę, która 
ozdobi wnętrze inspirującymi 
zapiskami.

Niezbędne do wykonania efektu:
- farba tablicowa Tikkurila   
   Blackboard Paint

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

farba tablicowa

efekty dekoracyjne

4948

Wprowadź do wnętrza 
odrobinę Orientu zamkniętego 
w finezyjnym, bogatym 
wzorze.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- farba perłowa Tikkurila 
   Taika Pearl Paint Gold

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

przestrzen zen



Klasyczne piękno 
w nietuzinkowej odsłonie –
wyrazistej, z charakterystycznymi 
żłobieniami.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- bejca Tikkurila Be Special 
   Decor Lasyr

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

Połącz niebanalną fakturę 
z metalicznym poblaskiem, 
uzyskując na ścianie 
fantastyczny efekt 3D.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- bejca Tikkurila Be Special 
   Decor Silver

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl
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efekt 
trojwymiaru klasyczny wzor

efekty dekoracyjne



Kompozycja minimalistycznych 
i prostych wzorów przypadnie 
do gustu miłośnikom nowoczesnego 
designu.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- bejca Tikkurila Be Special 
   Decor Silver
- farba perłowa Tikkurila Taika 
   Pearl Paint Silver

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

Surowe, doskonale imitujące 
beton ściany, to doskonała 
propozycja dla amatorów 
industrialnych wnętrz.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- bejca Tikkurila Be Special 
   Decor Lasyr

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

kosmosindustrialny beton
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efekty dekoracyjne



Zaczytaj się we własnym wnętrzu 
i pozwól, by wyrażało właśnie Ciebie! 
Wzór w postaci liter ożywi każdą 
przestrzeń. 

Niezbędne do wykonania efektu:
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

Szukasz nieszablonowych pomysłów 
na aranżację dziecięcego pokoju? 
Znajdziesz je w oryginalnych 
wzorach. 

Niezbędne do wykonania efektu:
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- lazura perłowa Tikkurila 
   Taika Pearl Paint Silver

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

literkidekoracja z pazurem

5554

efekty dekoracyjne



Delikatnie złoty dekor to 
klasyka gatunku. Wypełni wnętrze 
intrygującą poświatą, która doda 
mu szyku i elegancji.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- lazura perłowa Tikkurila 
   Taika Pearl Glaze

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

Faktura, która przywodzi na 
myśl falujące pola lawendy, doda 
wnętrzu tajemniczości i szczypty 
romantyzmu.

Niezbędne do wykonania efektu:
- tynk dekoracyjny Tikkurila 
   Be Special Decor Retro
- farba Tikkurila Optiva Matt 5
- lazura perłowa Tikkurila 
   Taika Pearl Glaze

Instrukcję wykonania efektu 
dekoracyjnego znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.tikkurila.pl

stonowana klasykasubtelny blask

5756

efekty dekoracyjne



tikkurila optiva super matt [3]
Jeśli chcemy nadać malowanej powierzchni głębokie, 
matowe wykończenie, warto skorzystać z jakości i trwałości, 
jaką gwarantuje TIKKURILA OPTIVA SUPER MATT [3]. 
Polecana do salonów oraz sypialni.

tikkurila optiva matt [5]
Wyjątkowa głębia i elegancja matowego wykończenia 
to efekt, jaki daje lateksowa farba akrylowa TIKKURILA 
OPTIVA MATT [5]. Polecana do salonów, sypialni oraz pokoi 
dziecięcych.

tikkurila optiva satin matt [7]
Kolory „miłe w dotyku” to specjalność farby TIKKURILA 
OPTIVA SATIN MATT [7]. Delikatne, satynowe i matowe 
wykończenie ścian wypełni przestrzeń ciepłą, przyjazną 
atmosferą. Polecana do salonów, sypialni, pokoi dziecięcych 
i kuchni.

tikkurila optiva semi matt [20]
Jak uzyskać piękne zmywalne, półmatowe wykończenie?
Warto skorzystać z wysokiej klasy farby TIKKURILA OPTIVA 
SEMI MATT [20], która tworzy powłokę tak gładką  
i przyjemną w dotyku, że trudno oprzeć się jej urokowi.  
Tę farbę szczególnie polecamy do łazienek, kuchni oraz 
miejsc narażonych na większe zabrudzenia, np. korytarzy.

tikkurila optiva primer
Przed finalnym malowaniem ścian warto idealnie 
je zagruntować, tak by zminimalizować chłonność 
powierzchni i poprawić przyczepność właściwej farby. 
TIKKURILA OPTIVA PRIMER pozwala na zwiększenie 
wydajności farb nawierzchniowych z rodziny Tikkurila 
Optiva. Po zagruntowaniu uzyskujemy w pełni matową 
powierzchnię.

technologia 
enkapsulacji

optymalny 
trwaly efekt

dla zdrowia 
i srodowiska

5958

najwyzsza jakosc

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.TIKKURILA.PL I INFOLINII: 801 88 99 65

Każdego dnia codzienność zaskakuje wielością barw. Dzięki farbom do wnętrz Tikkurila 
Optiva możesz cieszyć się nieskończoną gamą odcieni, które wyrażą Twoją osobowość 
i przemówią do wyobraźni. Spośród niezliczonej ilości kolorów zebranych we 
wzornikach Tikkurila z łatwością wybierzesz wymarzony odcień.

Tikkurila Optiva to wysokiej klasy wodorozcieńczalne, lateksowe farby akrylowe 
przeznaczone do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farby 
charakteryzuje trwałość koloru przy jednoczesnej wysokiej odporności na szorowanie, 
bardzo dobra siła krycia, znikomy zapach, niska zawartość lotnych związków
organicznych, krótki czas schnięcia oraz bardzo dobre parametry aplikacyjne.

farby do wnetrz



W dziedzinie stylowej aranżacji domu warto zaufać ekspertom. Dlatego w naszej 
ofercie znajdują się produkty do malowania i ochrony niemal wszystkich powierzchni. 

Najwyższej jakości farby sprawiają, że można cieszyć się pięknie zaaranżowanym 
wnętrzem przez długi czas. Dostarczane rozwiązania są proste w stosowaniu i przyjazne 
dla zdrowia oraz środowiska naturalnego.

Poznaj bogatą ofertę m.in. farb, tynków strukturalnych, emalii, a także produktów do 
ochrony i dekoracji drewna czy elewacji.

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.TIKKURILA.PL I INFOLINII: 801 88 99 65
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produkty tikkurila

poznaj bogata oferte

efekty dekoracyjne
Poznaj kolekcję wyjątkowych farb strukturalnych, 
laserunków i tynków dekoracyjnych z linii Tikkurila 
Be Special Decor, Tikkurila Taika oraz Tikkurila Tunto Kivi. 
Dzięki nim Twoje mieszkanie zabłyśnie bogactwem odcieni 
oraz niezwykłych i oryginalnych faktur.

produkty do drewna
impregnaty, lakierobejce, lakiery, oleje, woski
Profesjonalne produkty do ochrony i dekoracji drewna
pozwalają cieszyć się jego pięknem przez długie lata.
W ofercie znajdują się lakiery, woski i oleje przeznaczone 
do zabezpieczania i dekoracji drewna wewnątrz 
pomieszczeń, np. linia Tikkurila Parketti Ässä, Tikkurila Kiva, 
Tikkurila Unica Super Lacquer oraz Tikkurila Nostalgia. 
Seria Tikkurila Valtti przeznaczona jest do ochrony i dekoracji 
zewnętrznych elementów drewnianych.

emalie do drewna, metalu i podlog
Odpowiednio zabezpieczone okna, framugi czy barierki 
mogą nam służyć wiele lat, dlatego warto zapewnić im 
ochronę najwyższej jakości. Produkty z linii Tikkurila Everal 
cechuje doskonała przyczepność do podłoża, odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne oraz 
wyjątkowa trwałość koloru.

elewacje
Piękna fasada domu jest równie ważna jak jego wnętrze. 
Elewacja budynku to nasza wizytówka, warto więc o nią 
zadbać. Produkty z linii Tikkurila Finngard przeznaczone 
są do ochrony i dekoracji fasady budynków. Tworzą trwałą 
powłokę odporną na niekorzystny wpływ warunków 
atmosferycznych.

farby do wnetrz
Odpowiednio dobrane kolory we wnętrzu to idealny punkt 
wyjścia dla każdej aranżacji. W swojej ofercie posiadamy 
wysokiej jakości białe farby lateksowe Tikkurila Pure White 
oraz Tikkurila Super White, które sprawdzą się zarówno 
w małych, jak i dużych pomieszczeniach. W naszym 
asortymencie znajdują się również farby Tikkurila Joker oraz 
Tikkurila Luja, które można barwić w tysiącach kolorów 
zebranych we wzornikach Tikkurila.
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kolory nastrojow

jeszcze wiecej inspiracji 
znajdziesz na WWW.TIKKURILA.PL
Odwiedź naszą stronę i przekonaj się, jak wiele inspiracji i produktów możesz jeszcze 
odkryć! Poznaj bogatą ofertę farb do ścian i sufitów, dekoracyjnych, produktów do 
powierzchni metalowych, farb do zabezpieczania dachów oraz wiele więcej.

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej, przedstawione kolory w całej publikacji należy traktować jako 
poglądowe. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na ekspozytorach Tikkurila Kolory Nastrojów w wybranych punktach 
sprzedaży.
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Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polska

infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
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