
Anname üksteise 
elule värvi.
V413 ROSY MOMENT - TIKKURILA AASTA VÄRV 2023

KUJUTA OMA MÄLESTUSI ETTE VÄRVITOONIDENA. MIS VÄRVI ON PÄEV, MIL ESIMEST 
KORDA KOHTUSITE? MIS VÄRVI ON HETKED, KUI OLETE KOOS? MIS VÄRVITOONIGA 
KIRJELDAD ÕRNA ARMASTUST, TÕELISI TUNDEID? MIS VÄRVI ON RÕÕM?
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Värvitoonid vastavad tegelikkusele nii täpselt kui see on trükitehniliselt võimalik. Toonide sobivuses saad veenduda kau-
pluses Tikkurila värvikaartide abil. Värvitooni tunnetamist mõjutavad värvitava aluspinna struktuur, toon ja ruumi valgustus.

Koosolemine ning üksteisest hoolimine 
suurendab rõõmu- ja õnnetunnet. Me 
puudutame üksteist, paneme üksteist 
tundma olulisena. Me anname üksteise 
elule värvi.

Aasta värvi 2023 kollektsiooniga taha-
me Sind julgustada, et leiaksid värvimis-
alast inspiratsiooni lähedastega koos- 
olemise hetkedest ja emotsioonidest 
ning ümbritseksid ennast just nende 
värvitoonidega, mis Sulle hästi ja toeta- 
valt mõjuvad.

Tikkurila aasta värv 2023 on pehme varjundiga tuhm vanaroosa toon V413 Rosy  
Moment, millest õhkub soojust, empaatiat ja sõbralikkust ümbritsevate inimeste  
vastu. Aasta värvi toetavad 8 kollektsiooni värvitooni, mis kõik sobivad omavahel kokku 
ning täiendavad üksteist.

Tikkurila 2023. aasta värv ja värvikollektsioon
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SILK ROAD
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Y406 
RIVIERA

J392  
WAX

M449 
GROTTO

X447  
SEA SMOKE

H320 
MAGNOLIA

L478 
KESTREL

X501 
AUBERGINE



Mitmekülgne värvikollektsioon  
aitab kujundada omanäolist interjööri  

Värvid on kodukujunduses üks olulisemaid aspekte. Mitmekülgne aasta värvi kollekt-
sioon võimaldab luua erinevaid interjööre, mõjutades ruumitunnetust ning kutsudes 
esile ammuseid mälestusi. 

Kasuta kollektsioonis olevaid värvitoone ning anna oma kodule külmades rahulikes 
toonides skandinaavialik või julgetes soojades toonides ilme. Toonid on mõeldud  
kasutamiseks kas eraldi või koos ning need sobivad nii suurematele pindadele, nagu 
seinad ja laed või väiksematele detailidele.

 

Mängi soojade ja külmade toonidega        

Ole julge! Katseta ja mängi värvidega ning sobita omavahel külmi ja sooje toone – 
tulemus võib olla üllatav ja muudab interjööri pisut intrigeerivaks. Kui kahtled värvitoonis, 
siis alusta väikesest detailist: värvi kõigepealt ära mööbliese, uks või üks aktsentsein.  

Koduse interjööri ilu seisneb selles, et see on pidevalt muutuv ja omanäoline. Koju valitud 
värvitoonid peegeldavad Sinu emotsioone ja mälestusi. Väljenda oma emotsioone ning 
ümbritse end värvidega, mis muudavad Sind rõõmsamaks ja enesekindlamaks.



Tikkurila aasta värvi 
kontseptsioon Color Now on 
loodud trendikate ja põnevate 
värvitoonide ning teemade 
tutvustamiseks. Tikkurila 
soovib inspireerida inimesi 
looma ilusat igapäevaelu 
ja pakkuma uusi värvikaid 
võimalusi. 

Tikkurila on loonud Color Now 
kollektsiooni ja aasta värvi 
alates 2016. aastast. 

#colornow2023

 

 varviliin@tikkurila.com           www.tikkurila.ee


