
gesso visone cenere castoro

ottone bronzo

PUUT cat. 1

HUOM.: kun printtaatte tämän dokumentin paperilla voivat väriensävyt olla erilaisia suhteessa alkuperäisiin värisävyihin, joten näitä sävyjä tulisi 
pitää vain edustavina väreinä.

 SLIM & SPEED UP VÄRIVALIKOIMA 

 Lakatut PUUT

 metallit lakattuna

rovere gesso
tammi kipisi

rovere visone
tammi minkki

solmukuvioista tammipuuta

rovere cenere
tammi tuhka

rovere castoro
tammi majava

lakattua tammipuuta avoimilla huokosilla
(saatavan lakattuna kaikilla värivaihtoehdoilla)

rovere termotrattato
lämpökäsitelty tammi

light grey

titanio

tortora

piombo

dark grey

nichel ossido ottone ossido bronzo

TEKSTUROIDUT VIIMEISTELYT

nahkaisella pinnalla 
inkiväärin värisenä 
(saatavana vain Slim-paneeleille 
ja  Speed  el 3 -laatikoille)

PUUT cat. 2
matta lakatut sisäpintojen viimeistelyt, jotka sopivat puunsävyihin

lämpökäsiteltyä 
tammipuuta
(saatavana vain Slim-paneeleille 
ja Speed-järjestelmälle)

UP PINNAT   
hartsipinnat  lakattuna

terracotta

matta lakatulla pinnalla sisätiloihin, joka sävyt on sopiva oksiidien 
viimeistelyiden kanssa

terrakottaturturikyyhkyn harmaavaaleanharmaa tummanharmaa

titaani nikkeli messinkioksidia pronssioksidi



9003
bianco

9010
panna

1013
fi or di loto

9001
crema

135 
giallo zinco

140
giallo cromo

173
bruciato

2010
biscotto

3001
rosso acceso

3003
rosso

3005
rosso bordeaux

192
verde pompelmo

6002
verde foglia

190
verde pallido

5021
verde petrolio

199
verde Finlandia

5010
blu genziana

238
grigio perla

9002
ghiaccio

7044
grigio seta

Y23923
carta da zucchero

7035
grigio chiaro

253
lavanda

246
grigio Garda

252
grigio polvere

255
blu piombo

titanio

Y20260
tortora

nichel

Y20259 
canapa

piombo

Y20261
corda

7039
grigio aston

9017 
nero

Y23919 
terracotta

Y18231
light grey

Y23918
moka

7016
grigio antracite

Y18232
dark grey

 MATTA JA KIILTOLAKKAUKSIEN VÄRISÄVYT  

Vesipohjaisten lakkojen ansiosta liuottimien ilmakehään päästöt vähenevät, ja vesipohjaisten lakkoille on omaista että ne eivät tuoksu, joka takaa käyttäjän ja 
loppukäyttäjän terveyden.

 SLIM & SPEED UP  VÄRIVALIKOIMA 

METALLIEN MATTALAKAKKOJEN 
SÄVYT

valkoinen panna lootuskukka kerma sinkinkeltainen krominkeltainen poltettu keksi kirkkaanpunainen punainen

bordeaux
viininpunainen

lehdenvihreä greipinvihreä vaaleanvihreä bensiininvihreä Finland vihreä jäänharmaa helmenharmaa sinkinharmaa gentian sininen

laventelinsininen Gardan harmaa sokeripaperin-
harmaa

vaaleanharmaa jauheenharmaa lyijynsininen turturikyyhkyn- 
harmaa  

hampunharmaa köydenharmaa aston harmaa 

antrasiitinharmaa  musta vaaleanharmaa tummanharmaa
titaani nikkeli



SLIM & SPEED UP VÄRIVALIKOIMA 

SLIM VETIMET

VETIMET: GOLA | GROOVE (URA) ja XL - METALLIELEMENTIT

lucidato | kiiltävä
cat. 2

lucidato | kiiltävä
cat. 2

lucidato |kiiltävä
cat. 2

mattalakattuna (saatavan lakattuna kaikilla värisävyjen värivaihtoehdoilla)

XL vedinGola| Groove (ura) vedin

HUOM.: kun printtaatte tämän dokumentin paperilla voivat väriensävyt olla erilaisia suhteessa alkuperäisiin värisävyihin, joten näitä sävyjä 
tulisi pitää vain edustavina väreinä.

calacatta oro orobico grigio

opaco | matta  
cat. 1

opaco | matta
cat. 1

opaco | matta
cat. 1

ruskeasi viimeisteltynä  valkoiseksi viimeisteltynä

Top - kansipaneeli       
LAMINAM®                    

noir desir

valkoiseksi viimeisteltynä   messinki viimeisteltynä titaani viimeisteltynäruskeasi viimeisteltynä



* * *

* HUOMIO: savuharmaa stopsol ja läpinäkylasi mahdollistavat että Slim lasioven kehys näkyy vivahteena taustalla.

sabbia chiaro
lvaaleahiekka

sabbia scuro
tummahiekka

corda
köydenharmaa

grigio pietra
kivenharmaa

grigio chiaro
vaaleanharmaa

grigio medio
keskiharmaa

grigio polvere
jauheenharmaa

giallo cromo
krominkeltainen

verde pompelmo
greipinvihreä

rosso rubino
rubiininpunainen

nero
musta

stopsol fumé
savunharmaa 
Stopsol

specchio
peli

specchio bronzo
pronssipeli

trasparente
läpinäkyvä

bianco | valkoinentrasparente grigio
harmaa läpinäkyvä

LASIT cat. 1

specchio fumo
savunharmaa-
peili

 SLIM & SPEED UP VÄRIVALIKOIMA 

  ruskeasi viimeistelynä - saatavana vain harmaalle läpinäkyvällä lasille

KEHYKSET SARANA UP LASIOVIIN

KEHYKSET SARANA JA FLAP LÄPPÄ SLIM LASIOVIIN

LASIT cat. 2

 ruskeasi viimeisteltynä  valkoiseksi viimeisteltynä




