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EMOTION UP - VÄRIVALIKOIMA

UP HARTSIPITOJEN VÄRISÄVYT JALAVAPUU PINTOJEN VÄRISÄVYT

PUU VAIHTOEDOT
Katso matta lakkojen sävyjä sisäpintojen sävyiksi, jotka yhdistyvät ovien ulkopinnan puiden sävyihin.

OVEN PINNAN VÄRISÄVYT |
Ainoastaan Young oviin

MATTALAKKAUS VÄRISÄVYT
Ainoastaan Young oviin

ovien hartsipinnat lakattuna

metallilakkojen värisävyt katso mattapintaiset lakat sisäpintoihin, jotka 
sopivat yhteen oksidit sävyihin

bianco luna 9003 bianco

light grey | 
vaaleanharmaa

titanio

canapa Y20259 canapa

dark grey | 
tummanharmaa

nichel

grigio 7039 grigio aston

tortora

piombo

terracotta

oksidit messinki |
ossido ottone

oksidit pronssi |
ossido bronzo

rovere nodi
tammi knots (solmuja)

rovere gesso
tammi gesso

rovere visone
tammi visone

rovere cenere
tammi cenere

rovere castoro
tammi castro

noce Canaletto
Canaletto pähkinäpuu

bianco extra | 
extra valkoinen

rovere termotrattato 
lämpökäsitelty 
tammipuu

HUOM: Värien kopiointi paperilla voi olla erilainen alkuperäisten värien suhteen, joten nämä sävyt olisi pidettävä vain edustavina.

läpinäkymätön valkoinen | bianco opaco

beige

LÄMPÖMUOVATTU PINTA

cat. 1 cat. 2 cat. 2 cat. 2cat. 2 cat. 2 cat. 2

gesso visone cenere castoro

ottone bronzo

vain vetimiin ja sisäosiin
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MATTA JA KIILTOLAKKAUSTEN VÄRISÄVYT

Vesipohjaiset lakat mahdollistavat liuottimien ilmakehän päästöjen vähentämisen, ja niille on ominaista tuoksun puute, joka suojaa käyttäjän ja kuluttajan terveyttä.

METALLI MATTALAKKOJEN
SÄVYT

9003
bianco

3005
rosso bordeaux

253
lavanda

Y23919
terracotta

9010 
panna

6002
verde foglia

246
grigio garda

Y23918
moka

1013 
fior di loto

192
verde pomplemo

Y23923
carta da zucchero

7016
grigio antracite

9001 
crema

190
verde pallido

7035
grigio chiaro

9017 
nero

135
giallo zinco

5021
verde petrolio

252
grigio polvere

Y18231 
light grey

140
giallo cromo

199
verde Finlandia

255
blu piombo

Y18232 
dark grey

173
bruciato

9002
ghiaccio

Y20260
tortora

2010
biscotto

238
grigio perla

Y20259
canapa

titanio

3001
rosso acceso

7044
grigio seta

Y20261
corda

nichel

3003
rosso

5010
blu genziana

7039 
grigio aston

piombo

** perus mattalakkojen värisävyt

**

**

**

valkoinen kerma lootuskukka keltainen sinkki kromin 
keltainen

poltettu keksi kirkkaan-
punainen

punainen

punaviini lehden vihreä greipin vihreä vaaleanvihreä  öljyn vihreä Suomen vihreä jää helmenharmaa silkinharmaa gentian sininen

laventeli garda harmaa sokeripaperi vaaleanharmaa jauheenharmaa lyijyn sininen turturikyyhky hamppu köysi astoni harmaa

antrasiitin
harmaa

musta vaaleanharmaa tummanharmaa
titaani nikkeli
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LISÄVARUSTEET (Ainoastaan vaatekaapiin jossa on strip ovet ) 

opaco | matta
cat. 1

lucidato kiiltävä
cat. 2

KOVANAHKA PINTOJEN SÄVYT

opaco | matta
cat. 1

lucidato | kiiltävä
cat. 2

LAMINAM®  "listat" ovipaneliin  (ainoastaan geo B - C  oviin)

noir desir calacatta oro

opaco | matta
cat. 1

lucidato | kiiltävä
cat. 2

orobico grigio

tummanruskea | 
marrone scuro

(Ainoastaan cuoio oviin)

köysi | corda valkoinen | bianco musta | nero

rovere nodi
tammi knots

rovere gesso
tammi gesso

rovere visone
tammi visio

rovere cenere
tammi cenere

rovere castoro
tammi castoro

noce Canaletto
Canaletto pähkinäpuu

rovere termotrattato 
Lämpökäsitelty 
tammipuu 
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garzato alpaca pino lagos rovere termotrattato 
lämpökäsitelty 
tammipuu

EMOTION UP - VÄRIVALIKOIMA

LASIT
cat. 2

bianco
valkoinen

KUVIOIDUT PINNAT 
vaatekaappien sisäpintoihin 

LASIT 
cat. 1

sabbia chiaro
vaaleahiekka

sabbia scuro
tummahiekka

corda
köysi

grigio pietra
kivenharmaa

grigio chiaro
vaaleanharmaa

grigio medio
keskiharmaa

grigio polvere
jauheenharmaa

giallo cromo
kromin keltainen

verde pompelmo
greipinvihreä 

rosso rubino
rubiininpunainen

nero
musta

stopsol fumé
savunharmaa 
stopsol

specchio
peili

specchio bronzo
pronssi peili

specchio fumo
savulasi peili

trasparente
läpinäkyvä

trasparente grigio
harmaa läpinäkyvä

* **

* HUOMIO: stopsol-lasien läpi voi näkyä mahdollisesti pilkahdus reunuksia
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