
VÄRIVALIKOIMA

PUUT cat. 1

LASIT

PUUT cat. 2
LÄMPÖMUOVATULLA 
PINNALLA

Lasiovet SLASH kaappiyksikölle

tammipuuta mahonkipinnalla

kiillotetulla kehyksellä

sabbia chiaro (cat.1)
vaalea hiekka

rosso rubino (cat.1)
rubiininpunainen

sabbia scuro (cat.1)
tumma hiekka

nero (cat.1)
musta

corda (cat.1)
köysi

stopsol fumé (cat.1)
savunharmaa 
stopsol

grigio pietra (cat.1)
kivenharmaa

grigio chiaro (cat.1)
vaaleanharmaa

specchio (cat.1)
peili

grigio medio (cat.1)
keskiharmaa

specchio bronzo (cat.1)
pronssipeili

grigio polvere (cat.1)
jauheenharmaa

specchio fumo (cat.1)
savulasipeili

blu piombo (cat.1)
asemetallinsininen

trasparente (cat.1)
läpinäkyvä

trasparente grigio (cat.2)
harmaa läpinäkyvä

giallo cromo (cat.1)
krominkeltainen

bianco (cat.2)
valkoinen

verde pompelmo (cat.1)
greipinvihreä

magnolia (cat.2)
magnolia

mustaa Amerikan pähkinäpuuta

alumiinikehyksellä

solmukuviosta tammipuuta lämpömuovattua tammipuuta mattavalkoinen - saatavana vain DESIGN tasoon 

SLIM-ZEN lasiovet
yhteensopivia koko lasin värivaihtoehtoihin

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

* * *
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kiillotetulla kehyksellä alumiinikehyksellä



MATTA JA KIILTOLAKKAUKSET

HARTSIEN VÄRISÄVYT

grigio garda 246
Gardan harmaa

rosso 3003
punainen

bianco 9003
valkoinen

nero 9017
musta

argento 9006
hopea

rosso bordeaux 3005
bordeaux / viinin-
punainen

panna 9010
vaalea kerma

light grey
Y18231

grigio chiaro 7035
lvaaleanharmaa

verde pompelmo 192
greipinvihreä

fi or di loto 1013
lootuksen kukka

dark grey
Y18232

grigio polvere 252
jauheenharmaa

verde muschio 198
sammaleenvihreä

crema 9001
kerma

blu piombo 255
asemetallinsininen

verde pallido 190
vaaleanvihreä

senape 1024
sinappi

lilla 228
liila

verde petrolio 5021
petrolinvihreä

giallo zinco 135
sinkinkeltainen

tortora
dove harmaa

verde fi nlandia 199
Finland vihreä

giallo cromo 140
krominkeltainen

canapa
hampunharmaa

ghiaccio 9002
jää

bruciato 173
"Poltettu" väri

corda
köydenharmaa

grigio perla 238
helmenharmaa

biscotto 2010
keksi

grigio aston 7039
aston harmaa

grigio seta 7044
silkinharmaa

rosso acceso 3001
kirkkaanpunainen

carrara gioialight grey dark emperadordark grey

MARMORIT 
vain SLASH-mallille
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vaaleanharmaa tummanharmaa

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

VÄRIVALIKOIMA

vaaleanharmaa 
Y18231

tummanharmaa
Y18232

tumma emperador



lucidato | kiiltävä
cat. 2

lucidato | kiiltävä
cat. 2

lucidato |kiiltävä
cat. 2

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

Top - pöytälevy / kansipaneeli       
LAMINAM®                    

noir desir

ruskeasi viimeisteltynä valkoiseksi viimeisteltynä   messinki viimeisteltynä titaani viimeisteltynä

PÖYTIEN METALLIJALUSTOJEN VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
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