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Odkryj 
inspiracje

W tegorocznym Katalogu Inspiracji prezentujemy aranżacje wnętrz oparte 
na najciekawszych trendach kolorystycznych. Najnowsza kolekcja Tikkurila 
Color Now 2019 ma zachęcić wszystkich do tego, by nie bać się własnych 
pomysłów i odważnie sięgać po nowe kolory w wystroju wnętrz. Nasycone 
ekspresją barwy z modowych wybiegów i światowych targów zawitały również 
do naszych domów. Nadszedł czas, by wprowadzić do wnętrz radosne akcenty 
i optymistycznie spojrzeć w przyszłość!

Miłośnicy urządzania wnętrz w stonowanych barwach swoje ulubione kolory 
odnajdą z pewnością w paletach Off White i Deco Grey. Bo biel niejedno 
ma imię, a szarość nigdy nie wychodzi z mody i może być świetnym tłem 
dla barwnych dodatków. Rozdział Mała Wielka Zmiana to zbiór gotowych 
podpowiedzi i porad, jak przeprowadzić domową metamorfozę i niewielkim 
wysiłkiem zmienić wygląd wnętrza. Nie zapominamy także o najmłodszych  

– Kids Style to pomysły na pokój marzeń dla dziecka. Na koniec wychodzimy 
z pięknem na zewnątrz i przedstawiamy inspiracje ogrodowe.

SPIS TREŚCI 
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Color Now!
NOWATORSKIE SPOJRZENIE NA BARWY

Kolekcja Tikkurila Color Now 2019 to swoiste zaproszenie do zabawy  
poprzez przeciwstawianie kolorów lub zestawianie barw „ton w ton”.  

Inspiracją do jej powstania były dwa silne, charakterystyczne trendy ze świata 
mody – Clash i Blend, które teraz wkraczają do sfery wnętrzarskiej. Pierwszy  

z nich – Clash – polega na łączeniu odcieni, które pozornie zupełnie do siebie nie 
pasują. Jest on zachętą do przełamywania stereotypowych, „bezpiecznych” zasad 
kolorystycznych. Z kolei Blend to łączenie barw w podobnych tonacjach, które 
inspiruje do tworzenia ciekawych zestawień oscylujących wokół spójnej palety 

kolorystycznej.  

J356 SkyJ426 Lilac S302 Grapefruit

L433 AtlantisL396 BeeswaxM319 Reef

L373 Emerald N439 AbyssM386 Amazon

M354 MacawL418 Nectar L392 Ducat

F392 Cocoa butterH320 Magnolia G371 Crystal

KOLEKCJA KOLORÓW 2019

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory 
są jedynie poglądowe. Porównaj kolory ze wzornikami w punktach sprzedaży.
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K319 Flamingo

Kolorem roku Tikkurila został wybrany K319 Flamingo. Wprost emanuje on 
radością i pozytywną energią. To bezkompromisowy wybór, który idealnie oddaje 

charakter tegorocznej kolekcji. Odważna, intrygująca propozycja kolorystyczna 
nawiązująca do egzotycznych ptaków. Kolor ten prezentuje pragnienie wyrażenia 
siebie i swojej indywidualności, wyzwala myśli i uczucia, zachęca do przemyśleń. 
To symbol aktualnych trendów, inspiracji i otwartości na nowe koncepty i idee. 

Jeżeli wydaje się on trochę zbyt odważny, można wprowadzić go jedynie  
w detalach, na przykład przemalować krzesło. Potem wystarczy obserwować,  

jak wypełnia przestrzeń pozytywną energią.  

Niech  
króluje róż!

KOLEKCJA KOLORÓW 2019
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Flamingo w zderzeniu z pozornie 
niepasującym kolorem. Na pierwsz y 
rzut oka budzi zdziwienie, ale już po 
chwili widać, że wsz ystko się z gadza. 
Ściany: farba do wnętrz Tikkurila 
Optiva Matt 5, kolory H320 Magnolia, 
K319 Flamingo. Szafki w kuchni: 
emalia akrylowa Tikkurila Everal 
Aqua Semi Matt 40, kolor N439 
Abyss.

Socz ysty Kolor Roku budzi zachwyt  
w rozwiązaniu kolorystycznym „ton w ton”. 
Ściana została pomalowana farbą  
do wnętrz Tikkurila Optiva Matt 5, 
a drzwi emalią Tikkurila Everal Aqua  
Matt 10, w kolorze K319 Flamingo.
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Clash your colors

Nowy sposób  
łączenia barw

Odcień J426 Lilac w towarz ystwie 
kolorowych dodatków tworz y 
modne zderzenie barw. Ściany i sufit 
pomalowano ceramiczną farbą Tikkurila 
Optiva Ceramic Super Matt 3,  
a drewnianą ławkę emalią akrylową 
Tikkurila Everal Aqua Matt 10,  
kolor M319 Reef.

Zestawienie J356 Sky, 
H320 Magnolia,  
F392 Cocoa butter 
i M354 Macaw to 
kwintesencja stylu Clash. 
Ścianę pomalowano farbą 
Tikkurila Optiva Matt 5, 
a ławkę emalią akrylową 
Tikkurila Everal Aqua 
Gloss 80, w odcieniu  
M354 Macaw.  
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Kontrastujące barwy wyglądają razem zaskakująco atrakcyjnie. Ściana została 
pomalowana farbą ceramiczną Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3 w kolorze  
J426 Lilac, a nocny stolik emalią akrylową Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40  
w kolorze M319 Reef.
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Blend in

Doskonała harmonia 
tonacji

Blend w odcieniu granatu L433 Atlantis. Ścianę pomalowano farbą do wnętrz Tikkurila Optiva Matt 5,  
a szafkę emalią do drewna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40.

Ściana i listwy prz ypodłogowe zostały pomalowane w tym samym kolorze – L396 Beeswax.  
Ściana: ceramiczna farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3. Listwy: akrylowa emalia  

Tikkurila Everal Aqua Matt 10.
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Rozwiązanie kolorystyczne „ton w ton” to 
prosty sposób na wprowadzenie do wnętrz 
atmosfery spokoju. Ceramiczna farba 
Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3 
w odcieniu H320 Magnolia nadaje sypialni 
klimat, który służ y odpocz ynkowi. 

Blend in w kolorze J426 Lilac tworz y 
delikatną, pastelową kompoz ycję.  
Ścianę pomalowano ceramiczną farbą 
Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3, 
 a elementy drewniane emalią akrylową 
Tikkurila Everal Aqua Matt 10.
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Tikkurila  
Off White

MNIEJ NIEKIEDY ZNACZY WIĘCEJ

Klasyczna biel, fundament stylu minimalistycznego, nie jest już tylko bielą.  
Paleta odcieni farby Tikkurila Optiva White pełna jest zimnych i ciepłych 

odcieni, które doskonale łączą się ze zdecydowanymi barwami, tworząc spójną, 
harmonijną całość. Maksimum rozwiązań w minimalistycznej formie.

KOLEKCJA KOLORÓW: ODCIENIE BIELI

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory 
są jedynie poglądowe. Porównaj kolory ze wzornikami w punktach sprzedaży.
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Ivory White TeaMarble Siren

Lychee BoneCotton Mist

Foam PowderDoveMoon

PearlLotos Albatros Zephyr

ArcticWhite Space Porcelain
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Domeną wnętrz w skandynawskim stylu 
jest połączenie jasnych kolorów i naturalnych, 
miękkich materiałów. Ściany tego pokoju 
zostały pomalowane farbą Tikkurila 
Optiva White w odcieniu Bone, który dodaje 
wnętrzu harmonii.
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Biel pomaga łącz yć style. Odcień Marble  
z palety Tikkurila Optiva White zastosowany 
na ścianie to świetne tło dla odważniejsz ych 
akcentów kolorystycznych.

Barwa białej herbaty wprowadza  
do pomieszczenia spokój.  
Ściana: farba Tikkurila Optiva White, 
kolor White Tea.  

Dopasuj odcień bieli do mebli  
i dodatków, tworząc dopełniającą 
się kompoz ycję. Ściana pomalowana 
farbą Tikkurila Optiva White  
w kolorze Zephyr. 
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Naturalna zieleń roślin działa oż ywczo na cz ystą 
biel ścian, która powiększa optycznie pomieszczenie. 
Pokój został pomalowany farbą Tikkurila Optiva 
White w odcieniu Moon.

Harmonia bieli i jasnego, naturalnego drewna to jedno z klasycznych zestawień stylu skandynawskiego.  
Ściany zostały pomalowane farbą Tikkurila Optiva White, kolor White.
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Różnorodność odcieni szarości daje duże pole  
do eksperymentowania. W znalezieniu odpowiedniego tonu, 
który perfekcyjnie zagra z innymi kolorami w Twoim domu, 

pomoże paleta szarości Tikkurila Deco Grey. 

Tikkurila 
Deco Grey

UROK PONADCZASOWYCH SZAROŚCI

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane 
kolory są jedynie poglądowe. Porównaj kolory ze wzornikami w punktach 
sprzedaży. Pełna paleta kolorów Tikkurila Deco Grey zawiera 94 odcienie.

KOLEKCJA KOLORÓW: HARMONIJNE SZAROŚCI

1924 194919661959

1969 19261955 1960

19441922 1951 1958

19501943 1957 1964

1945 19521965 1923
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Ciemne tony szarości zawsze będą się dobrze 
komponować z czarnymi akcentami. Ściana 
została pomalowana głęboko matową farbą 
Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3  
w kolorze 1924.
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Ściany w odcieniach szarości  
można zestawiać „ton w ton”  
razem z meblami.  
Ściana: matowa farba Tikkurila 
Optiva Matt 5 w kolorze 1964.

Szarość dobrze sprawdza się również  
w otwartych przestrzeniach, do których  
wpada dużo światła. Ściany: farba  
Tikkurila Optiva Matt 5, kolor 1959.

Matowa farba i kolorowe meble 
w pastelowych odcieniach tworzą 
nietuzinkową i ciepłą kompoz ycję. 
Ściany: farba Tikkurila Optiva Matt 5, 
kolor 1952.
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Biel kanapy, szarości w różnych 
tonacjach i doskonale skomponowane 
dodatki. Ściany w pokoju dziennym: 
farba Tikkurila Optiva Matt 5  
w kolorze 1945.
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Intensywny mat kreuje niesamowity 
nastrój. Ściana pomalowana farbą 
Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3,  
kolor 1969.

Głęboka szarość sypialni podkreśla elegancki charakter wnętrza. Ściana: Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze 1955.
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Zapoznaj się z pomysłami, które mogą stanowić inspiracje  
do domowych metamorfoz. Przy użyciu przyjaznych  

dla zdrowia i środowiska, szybkoschnących produktów 
Tikkurila spektakularnie odświeżysz wnętrze swojego domu.

Mała wielka 
zmiana

DIY – WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH!
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Drewniana szafka: matowa emalia 
Tikkurila Everal Aqua Matt 10,  
kolor K302. Drewniana podłoga:  
farba Tikkurila Betolux Aqua,  
kolor 9010 (RAL). Drewniana listwa: 
połyskliwa emalia Tikkurila Everal 
Aqua Gloss 80, kolor 1970. Ściana: 
satynowo-matowa farba Tikkurila 
Optiva Satin Matt 7, kolor 1923.

Meble jak nowe
Spójrz na swoje otoczenie oczami wyobraźni i zastanów 

się, co można w nim zmienić. Jeśli styl starych szafek 
wciąż Cię zachwyca, spróbuj dodać mu jeszcze większego 

uroku. Nowa kolorystyka intensywniej wyeksponuje piękno 
ponadczasowych form mebli.

1. WYCZYŚĆ

Z powierzchni przeznaczonej do renowacji usuń kurz, 
brud, plamy i inne luźne elementy. Powierzchnię można 
wyczyścić detergentem Tikkurila Maalipesu. W razie 
potrzeby uzupełnij ubytki odpowiednią szpachlówką. 

2. ZAGRUNTUJ

W zależności od powierzchni zastosuj zalecany podkład:

–  drewniane elementy: Tikkurila Everal Aqua Primer; 
–  metalowe elementy: Tikkurila Rostex Super Aqua;  
–  elementy ze sztucznej okleiny, MDF: podkład  
 Tikkurila Otex Aqua zwiększający przyczepność  
 farby  nawierzchniowej do niechłonącego podłoża.

Jeśli chcesz osiągnąć lepszy efekt finalny, zabarw podkład 
na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

3. POMALUJ

Przed przystąpieniem do malowania wymieszaj 
dokładnie farbę nawierzchniową. Przygotuj wałek  
i pędzle, które ułatwią równomierne rozprowadzanie 
produktu. Zachowując odpowiedni odstęp czasowy 
pomiędzy warstwami, pomaluj powierzchnię dwa razy.

4. ZAKOŃCZ PRACĘ

Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzia wodą.

Drewniane biurko i listwa prz ypodłogowa: emalia Tikkurila 
Everal Aqua Semi Matt 40, kolor 1964. Drewniane krzesło: 
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor F479. 
Drewniana podłoga: farba Tikkurila Betolux Aqua,  
kolor S 0300-N (NCS). Ściana: satynowo-matowa farba 
Tikkurila Optiva Satin Matt 7, kolor F497.

P
R

O
STA  P R Z E M

I A
N

A



MAŁA WIELKA ZMIANA  |  4140  | MAŁA WIELKA ZMIANA

Drewniane łóżko: emalia Tikkurila  
Everal Aqua Semi Matt 40, kolor S300.  
Metalowa szafka: emalia Tikkurila  
Everal Aqua Semi Matt 40, kolor F360.

Drewniane biurko:  
emalia Tikkurila Everal 
Aqua Semi Matt 40, 
kolor N434. Drewniane 
krzesło i pojemnik: emalia 
Tikkurila Everal Aqua 
Semi Matt 40, kolor X442. 
Ściana: satynowo-matowa 
farba Tikkurila Optiva 
Satin Matt 7, kolor F427.

Krzesła z jadalni czasy 
świetności mają już dawno za 
sobą? Nie wsz ystko stracone! 
Pomalowane kolorem L338  
będą nowoczesnym dodatkiem  
do salonu. Drewniane krzesła: 
emalia Tikkurila Everal Aqua 
Gloss 80, kolor L338.  
Ściana: głęboko matowa farba 
Tikkurila Ceramic Super Matt 3, 
kolor K445.

Drewniana komoda: farba tablicowa  
Tikkurila Liitu, kolor 1955.  
Ściana: farba Tikkurila Optiva Ceramic  
Super Matt 3, kolor 1949.
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Drewniane drzwi oraz listwy prz ypodłogowe: emalia  
Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor K433.  
Ściana: farba Tikkurila Optiva Matt 5, kolor 1951.

Klucz do świata inspiracji
Proste rozwiązania aranżacyjne, polegające na przemalowaniu drzwi, mają wielką 
moc i mogą rewolucyjnie odmienić każde wnętrze. Otwórz się na nowe wyzwania 

i zrób kolejny krok ku modnym metamorfozom.

Wskazówki dotyczące malowania 
drzwi są takie same jak w przypadku 
mebli (patrz str. 39).
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Drewniane drzwi: emalia  
Tikkurila Everal Aqua Semi 
Matt 40, kolor S 0300-N (NCS). 
Ściana: głęboko matowa farba 
Tikkurila Optiva Ceramic Super 
Matt 3, kolor V449.
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Renowacja drewnianej podłogi
Nadeszła idealna pora na odświeżenie podłogi! Jeśli drewno nie ma 

skomplikowanych uszkodzeń mechanicznych, jesteś w stanie przeprowadzić 
zabieg „od ręki”. Wystarczy mobilizacja, wysokiej jakości farby oraz wizja wnętrza, 

w którym wszystko łączy się w spójną całość. 

1. WYCZYŚĆ

Powierzchnię przeznaczoną do malowania 
starannie oczyść z zanieczyszczeń ograniczających 
przyczepność. W razie konieczności zeszlifuj ją,  
a następnie dokładnie odkurz i umyj. 

2. POMALUJ

Nałóż 2-3 warstwy farby Tikkurila Betolux Aqua 
przy użyciu wałka z krótkim włosiem lub pędzla  
z włosiem syntetycznym (albo mieszanym). Najlepiej 
maluj na raz kilka desek, wzdłuż ich długości.

3. ZAKOŃCZ PRACĘ

Powłoka farby jest sucha już po kilku godzinach, 
jednakże zaleca się ostrożne użytkowanie w ciągu 
2 tygodni od malowania. Osiąga wtedy ostateczną 
trwałość i odporność. W tym czasie unikaj 
gruntownego czyszczenia powierzchni.

Drewniana podłoga: farba Tikkurila 
Betolux Aqua, kolor S 0300-N (NCS).

Drewniana komoda: matowa emalia 
Tikkurila Everal Aqua Matt 10,  

kolor S 0300-N (NCS). Ściana: matowa 
farba Tikkurila Optiva Matt 5, kolor 1943.
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Podłoga w tej jadalni została pomalowana emalią Tikkurila Betolux Aqua  
w pastelowym odcieniu X375, który idealnie wpisał się w przestronną  
przestrzeń, wypełnioną mnóstwem dekoracji. Drewniane drzwi: emalia  
Tikkurila Everal Aqua Gloss 80, kolor L445. Ściana: farba  
Tikkurila Optiva Satin Matt 7, kolor S 0300-N (NCS).
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Przemaluj kafelki 
na ulubiony kolor

1. WYCZYŚĆ

Odtłuść powierzchnię płytek, np. 
preparatem Tikkurila Maalipesu. 
W razie potrzeby zmatowienia 
powierzchni użyj drobnoziarnistego 
papieru ściernego. Odpyl płytki  
za pomocą szczotki lub odkurzacza.

2. PRZYGOTUJ

Do zagruntowania płytek użyj 
produktu Tikkurila Otex Aqua 
zwiększającego przyczepność farby 
nawierzchniowej do niechłonących 
podłoży.

3. POMALUJ

Po upływie 5 godzin przygotuj się do 
malowania. Jako farbę nawierzchniową 
możesz użyć opcjonalnie: farbę do 
ścian i sufitów Tikkurila Optiva Semi 
Matt 20 lub emalię Tikkurila Everal 
Aqua Semi Matt 40. Wymieszaj 
dokładnie zawartość opakowania  
i rozpocznij nakładanie na płytki. Użyj 
do tego wałka. Kolejną warstwę nałóż 
po 4 godzinach.

W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zwiększoną wilgotność i zabrudzenia 
alternatywą dla pracochłonnego remontu jest możliwość pomalowania płytek.  

To rozwiązanie (zastosowane z pominięciem ścian bezpośrednio pod prysznicem), 
pozwala cieszyć się doskonałym efektem samodzielnych prac związanych  

z odświeżaniem wnętrz.

Płytki: podkład Tikkurila Otex Aqua, 
półmatowa emalia Tikkurila Everal 
Aqua Semi Matt 40, kolor K498. Szafki 
kuchenne: emalia Tikkurila Everal Aqua 
Semi Matt 40, kolor S 0300-N (NCS).
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Połączenie czerni i bieli doskonale 
sprawdza się w nowoczesnych 
łazienkach. Płytki: podkład 
Tikkurila Otex Aqua, półmatowa 
farba nawierzchniowa Tikkurila 
Optiva Semi Matt 20, ciemny  
kolor 1955, jasny kolor 1950. 

Wnętrze tej łazienki przeszło 
całkowitą metamorfozę. 
Płytki: podkład Tikkurila 
Otex Aqua, półmatowa farba 
nawierzchniowa Tikkurila Optiva 
Semi Matt 20, kolor H426.  
Szafki łazienkowe: półmatowa  
emalia Tikkurila Everal Aqua  
Semi Matt 40, kolor F428.
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Kids Style
INSPIRACJE DO POKOJÓW DZIECIĘCYCH

Kolekcja Tikkurila Kids Style to 24 kolory wybrane specjalnie dla dzieci. 
Pozwalają zamienić każdą przestrzeń w magiczną krainę zabawy. W skład 

kolekcji wchodzą rozwiązania dekoracyjne, które pobudzą dzieci do kreatywnego 
odkrywania. Farba tablicowa czy magnetyczna to najlepszy możliwy prezent dla 

małych artystów. Możecie wspólnie stworzyć pokój marzeń!

Y498 Indian Ink H336 Candyf lossK498 Haven N500 Agate

J442 Menthol K385 MeadowM350 Ink M316 Tomato

X342 Hyacinth X370 TiffanyM384 Basil icaL385 Lime

Y370 CapriJ354 Daydream V389 Yellow Transparent J383 Tinkerbell

F306 Sorbet F336 Marshmallow Y441 AquarelleG401 Persimmon

M326 MarmaladeF497 Paper N429 Denim Y354 Cumulus

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory 
są jedynie poglądowe. Porównaj kolory z wzornikami w punktach sprzedaży.
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W takim pokoju rycerze i księżniczki mogą 
bawić się do woli! Ściana została pomalowana 
farbą Tikkurila Optiva Satin Matt 7,  
kolor Y354 Cumulus. Korony powstały dzięki 
farbie perłowej Tikkurila Taika Pearl Paint  
w kolorze złotym. Kamienie szlachetne  
w koronie: Tikkurila Optiva Matt 5,  
kolory F306 Sorbet i H336 Candyfloss.

Czas na wycieczkę do dżungli! 
Ozdabianie ścian pomalowanych 
farbą tablicową Tikkurila Liitu 
w kolorze K385 Meadow, pomaga 
rozwinąć dziecięcą wyobraźnię.

Z tego pokoju można podróżować do księż ycowej 
krainy i z powrotem! Jej ściany zostały pomalowane 
farbą Tikkurila Optiva Satin Matt 7 w kolorze 
M350 Ink. Gwiazdy i księż yc powstały prz y 
uż yciu farby perłowej Tikkurila Taika Pearl Paint  
(kolor srebrny). Półksięż yc: laserunek fluorescencyjny 
Tikkurila Taika Glow.
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Pastelowa tęcza nie tylko ślicznie wygląda, ale można też 
po niej rysować! O takim pokoju marz y każda artystka. 
Kolorowa ściana została pomalowana prz y uż yciu farby  
Tikkurila Optiva Matt 5, kolor H336 Candyfloss.  
Tęcza: farba tablicowa Tikkurila Liitu w kolorach  
F306 Sorbet, G401 Persimmon, F336 Marshmallow  
i Y441 Aquarelle. Biel chmur to farba tablicowa  
Tikkurila Liitu w kolorze F497 Paper.  
Koń: farba perłowa Tikkurila Taika Pearl Paint,  
kolor 2074 Venus.

Tajemnicze miasto oż ywa, gdy gasną światła.  
Ten widok zapiera dech w piersiach! Metropolia została 
stworzona za pomocą farby Tikkurila Optiva Matt 5.  
Ściana: kolor K498 Haven. Budynki: kolory N500 Agate 
i Y498 Indian Ink. Świecące okna to efekt połączenia farby 
Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze K498 Haven  
i fluorescencyjnego laserunku Tikkurila Taika Glow.
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Wyjdź z pięknem 
na zewnątrz

Ogród to wizytówka każdego domu. Zadbaj o to, aby wszystkie detale przyciągały 
uwagę Twoich gości i zachwycały pięknem koloru. Zainspiruj się naturą, która jest 

tak bliska zewnętrznym aranżacjom i stwórz własną oazę spokoju.

Działanie cz ynników zewnętrznych niekorz ystnie 
wpływa na wygląd mebli ogrodowych. 
Przeprowadzona renowacja krzesła prz ywróciła  
mu dawny urok. Drewniany fotel: impregnat 
gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus, emalia 
Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor Y421. 
Taras: olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil,  
kolor szary. 

Drewniane ściany domu: impregnat gruntujący 
Tikkurila Valtti Guard Plus, farba 

Tikkurila Valtti Opaque, kolor 1900. 
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Drewniane meble: lakierobejca 
Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 
5074. Przed malowaniem dla uz yskania 
większej ochrony zalecamy zastosować 
impregnat gruntujący Tikkurila Valtti 
Guard Plus.

Deski tarasowe wymagają odpowiedniej 
pielęgnacji. Zabez pieczone olejem 
można cz yścić za pomocą wody 
z dodatkiem delikatnego detergentu. 
Taras drewniany: olej Tikkurila Valtti 
Wood Oil Akva, kolor 5073.

Panele drewniane: impregnat gruntujący 
Tikkurila Valtti Guard Plus, 
lakierobejca Tikkurila Valtti Plus 
Complete, kolor 5154.
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Drewniane meble: lakierobejca 
Tikkurila Valtti Plus Complete, 
kolor 5077. Przed malowaniem 
dla uz yskania większej ochrony 
zalecamy zastosowanie impregnatu 
gruntującego Tikkurila Valtti 
Guard Plus.

Drewniane meble: 
lakierobejca Tikkurila 
Valtti Plus Complete,  
kolor 5054. Przed 
malowaniem dla uz yskania 
większej ochrony zalecamy 
zastosowanie impregnatu 
gruntującego Tikkurila 
Valtti Guard Plus.

Drewniane donice: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus;  
lakierobejca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5152.
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Stolik wiklinowy: emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, 
ciemny kolor Y497, jasny kolor F390.

Pomalowanie fasady na czarno 
to bardzo odważna decyz ja. 

Rezultat nie musi być mroczny, 
jeśli pozostałe elementy otoczenia 

utrz ymasz w jasnych kolorach. 
Drewniana fasada: impregnat 
gruntujący Tikkurila Valtti 

Guard Plus, farba Tikkurila 
Valtti Opaque, kolor 564X.

Metalowe meble: podkład  
Tikkurila Rostex Super Aqua,  
emalia Tikkurila Everal Aqua  
Semi Matt 40, kolor 9010 (RAL).

Drewniane panele: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti 
Guard Plus, farba Tikkurila Valtti Opaque, kolor 564X.
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Bejca Tikkurila Patio, kolor EK03.

1. WYCZYŚĆ

Oczyść powierzchnię za pomocą 
myjki ciśnieniowej. Możesz użyć 
środków do czyszczenia kostki 
brukowej.

2. POMALUJ

Po wyschnięciu betonu nakładaj 
równomiernie i bez przerw bejcę. 
Możesz użyć do tego pędzla, wałka 
lub natrysku. Po ok. 6 godzinach 
można już użytkować powierzchnię.

Dla osiągnięcia bardziej nasyconego 
koloru nałóż drugą warstwę.

3. MIESZAJ

Mieszaj bejcę zarówno przed, jak  
i w czasie malowania.

Bezpośrednio po zakończeniu prac 
umyj narzędzia zwykłą wodą.

Bejca Tikkurila Patio prz ywraca 
śwież y wygląd powierzchniom 
wyłożonym kostką lub płytami 
betonowymi. 

Zdjęcie górne: bejca Tikkurila Patio, 
kolor EK02. 

Zdjęcie obok: bejca Tikkurila Patio, 
kolor EK08.
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Produkty Tikkurila  
do zastosowania
wewnątrz pomieszczeń 
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LINIA FARB TIKKURILA OPTIVA

Najnowszej generacji lateksowe farby do ścian  
i sufitów, o różnych stopniach modnego, matowego 
wykończenia.

Charakteryzują się najwyższą, pierwszą klasą 
ścieralności (możliwość łatwego usuwania zabrudzeń).

Stworzone w trosce o zdrowie i środowisko. 
Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo 
Alergologiczne, są bezpiecznym rozwiązaniem 
dla dzieci, jak również osób skłonnych do alergii. 
Posiadają międzynarodowy certyfikat Ecolabel.  
Farby dostępne są w ponad 13 tys. kolorów  
z mieszalnika.

TIKKURILA ANTI–REFLEX WHITE 2

Innowacyjna biała farba dedykowana do malowania 
sufitów.

Dzięki właściwościom antyrefleksyjnym optycznie 
niweluje niedoskonałości podłoża.

Gwarantuje jednolitą, głęboko matową powłokę, 
niezależnie od kąta padania światła.

Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem – wystarczy 
jedna warstwa przy przemalowaniach sufitów białych 
lub w odcieniach bieli.

TIKKURILA OPTIVA WHITE

Unikatowa biała farba lateksowa do ścian i sufitów 
o głębokim odcieniu bieli.

Optycznie powiększa i rozświetla pomieszczenia.

Posiada możliwość barwienia na 19 subtelnych 
odcieni złamanej bieli, które są doskonałym tłem  
dla każdego stylu wykończenia wnętrz. 

TIKKURILA MAGNETIC

Farba magnetyczna do ścian, 
tworząca powierzchnie 
przyciągające magnesy.

Istnieje możliwość stworzenia 
powierzchni magnetyczno- 
-tablicowej, dzięki zastosowaniu 
farb Tikkurila Magnetic oraz 
Tikkurila Liitu.

TIKKURILA TAIKA GLOW

Laserunek do wnętrz, który świeci 
w ciemności do 6 godzin.

Może być wykorzystany do 
tworzenia świecących dekoracji, jak 
również do podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa, np. oznakowania 
gniazdek, włączników światła, 
schodów.

TIKKURILA TAIKA PEARL PAINT

Farba perłowa do wnętrz, tworząca 
dekoracyjne wykończenie.

Dostępna w kolorach podstawowych: 
złotym, srebrnym oraz w szerszej 
palecie kolorów z mieszalnika.

TIKKURILA BE SPECIAL  
DECOR RETRO

Akrylowy tynk dekoracyjny 
do wnętrz, dający możliwość 
formowania powierzchni według 
własnych pomysłów.

Dostępny w białym kolorze. 
Dodatkowo posiada możliwość 
zabarwienia wg karty kolorów 
dostępnej w punktach sprzedaży.

TIKKURILA LIITU

Farba tablicowa do ścian oraz 
mebli, tworząca zmywalne 
powierzchnie, po których można 
pisać kredą.

Dostępna w ponad 13 tys. kolorów.
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Produkty Tikkurila  
do zastosowania na
zewnątrz pomieszczeń 
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TIKKURILA VALTTI  
PLUS COMPLETE

Szybkoschnąca lakierobejca o satynowym wykończeniu, 
przeznaczona do malowania i zabezpieczania 
powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. 
Zapewnia zwiększoną odporność na działanie 
grzybów pleśniowych oraz ochronę przed szkodliwymi 
warunkami atmosferycznymi. 

Lakierobejca dostępna jest w 55 barwach z mieszalnika 
oraz (nowość!) w 8 gotowych kolorach.

TIKKURILA VALTTI OPAQUE  

Półmatowa farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych 
powierzchniach drewnianych (typu okładziny drewniane, ściany zewnętrzne, domy z bali itp.) Może być 
stosowana na powierzchniach nowych i uprzednio malowanych.

Farba dostępna jest w kolorze białym oraz szerokiej palecie barw z mieszalnika.

TIKKURILA VALTTI  
WOOD OIL AKVA

Olej do drewna. Zabezpiecza 
drewno przed wilgocią i brudem, 
a także ogranicza pękanie jego 
powierzchni. 

Przeznaczony do olejowania 
zarówno drewna surowego,  
jak i uprzednio olejowanego. 
Zalecany do drewna miękkiego, 
twardego,  impregnowanego oraz 
poddanego obróbce termicznej.

Olej jest dostępny w 55 kolorach  
z mieszalnika.

TIKKURILA VALTTI  
GUARD PLUS

Gotowy do użycia, impregnat gruntujący  
do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz.

Preparat chroni drewno przed: 
– grzybami powodującymi siniznę, 
– grzybami pleśniowymi, 
– grzybami podstawczakami 
   rozkładającymi drewno.

TIKKURILA VALTTI  
PLUS TERRACE OIL

Olej do drewna na bazie oleju 
roślinnego zawierający filtry UV. 
Dzięki nowoczesnej recepturze 
zabezpiecza drewno przed wilgocią 
i brudem, a także ogranicza 
pękanie powierzchni drewnianych. 
Ponadto zawiera specjalne 
pigmenty zwiększające trwałość 
wykończenia i podkreślające 
naturalne piękno drewna.

Przeznaczony do surowego 
drewna, jak i uprzednio 
olejowanego. Zalecany również 
do drewna miękkiego, twardego, 
impregnowanego oraz poddanego 
obróbce termicznej.

Olej jest dostępny w trzech 
gotowych kolorach: brązowym, 
szarym i czarnym.

TIKKURILA PATIO

Bejca do kostki brukowej lub płyt 
betonowych. 

Przywraca świeży wygląd starym 
powierzchniom. 

Tikkurila Patio tworzy bezpieczną 
do użytkowania powierzchnię 
– wnika w strukturę materiału, 
dzięki czemu nawierzchnia nie 
staje się śliska. 

Dzięki krótkiemu czasowi 
schnięcia powierzchnia gotowa 
jest do użytkowania już po sześciu 
godzinach.

Dostępna jest w palecie  
11 atrakcyjnych kolorów,  
w tym: szarościach, brązach  
i czerwieniach.

TIKKURILA EVERAL AQUA 

Uniwersalne, szybkoschnące emalie do drewna i metalu o delikatnym zapachu. Dostępne w 3 stopniach połysku:  
Matt 10 – mat, Semi Matt 40 – półmat, Gloss 80 – połysk. Można je stosować zarówno wewnątrz,  
jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – są bezpieczne dla osób skłonnych  
do alergii.

Posiadają neutralny zapach, jak również szybko schną, co pozwala na komfortowe i sprawne przeprowadzenie 
prac.

Emalie dostępne są w ponad 13 tysiącach kolorów z mieszalnika.



Poznaj bogactwo inspiracji Tikkurila i przekonaj się,  
ile może dać Ci kolor.

TIKKURILA POLSK A S.A.

ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica 
infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55 

www.tikkurila.pl

Zainspiruj się 
kolorami i poradami:


