
Color Now 2019
Tikkurila aasta värv ja  

värvikollektsioon





Kiiretel aegadel kulub optimism marjaks ära.
Meie Tikkurilas soovime, et aasta värv oleks
justkui kõikehõlmav positiivne jõud, mis
endaga kaasa haarab ja rõõmsaks teeb.

Soovime Sind inspireerida trendikate ja
ootamatute ideedega ning julgustada
valima uljaid jõulisi toone. Värvi terve
ruum särtsakat Flamingo tooni või võõpa
hõõguvaks roosaks vaid üks tool.

Õiget tooni kasutades saad ühekorraga
näidata oma erinevaid külgi:
mängulist, rahumeelset, tundlikku.

Ole flamingo.

Julge olla Sina ise

#colornow2019



K 3 1 9  Flamingo  
Seinavärv Harmony



 
Aasta värv  
on elurõõmus
K319 Flamingo
2019. aasta värv on elav, virsikukarva, mahlakas Flamingo 
K319. Piiremurdev optimistlik atmosfäär, Miami kunagine 
glamuur, ja loomulikult sealsed ikooni staatuses roosad 
veelinnud - kõik see oli inspiratsiooniks tooni Flamingo 
K319 valikul.

Maailmas, mis tundub kohati ebakindel, hektiline, vahel 
isegi kaootiline, on mõnus heita pilk aastate taha, mil elu 
tundus muretu. Mõistame, et igatseme neid erksaid värve 
ja soovime taas kogeda rõõmuhetki. Meie aasta värv on 
selleks ideaalne lahendus.

Kui terve toa värvimine üht tooni tundub Sulle liialt
radikaalne, siis miks mitte lisada mõni helge nüanss
oma kodusesse interjööri? Näiteks värvida õhkavalt
roosaks tool või taburet, ja tunda, kuidas ruum täitub
positiivse energiaga.

Moodne klassika
K319 Flamingo tundub ühel ajal nii uhiuus kui mugavasti
tuttav. Ta kutsub meis esile nostalgiat, meenutades 
ajaloolisi Briti hooneid ja tapeedimustreid 1950ndatest.
Looduses leiab seda kaunist tooni eksootiliste lindude
sulgedest ja õrnadelt merekarpidelt.



L373 Emerald

J356 Sky

L433 Atlantis

N439 Abyss

J426 Lilac

M354 Macaw

S302 Grapefruit

F392 Cocoa butter

L396 BeeswaxM319 Reef

L418 Nectar

H320 Magnolia

M386 Amazon

Antud trükise värvitoonid on indikatiivsed. Palume lähtuda värvikaardil toodud täpsetest toonidest.

L392 Ducat

G371 Crystal



Värvi-
kollektsioon
K319 Flamingo kuulub žürii poolt valitud 2019. aasta 
värvikollektsiooni, mis sisaldab endas mitmeid julgeid ja
veidi mahedamaid punaseid, kollaseid, rohelisi ja siniseid
toone. Kasuta ruumis sama värvi erinevaid tonaalsusi või
kombineeri loovalt vastandtoone.

Need energiast pakatavad toonid on perfektsed, et luua
head atmosfääri ja tuua koju positiivset energiat.

  

Flamingo

2019

K319



S E I N  L 3 9 6  Beeswax, 
seinavärv Harmony 

D E TA I L I D  S 3 0 2  Grapefruit, 
F 3 9 2  Cocoa butter,  

mööblivärv Helmi 1 0
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võimalust 10 elavdada 
interjööri
erksate
ja ilusate
trendi- 
toonidega 



S E I N  K 3 1 9  Flamingo, 
seinavärv Harmony 

U K S  K 3 1 9  Flamingo,  
mööblivärv Helmi 3 0



Sukeldu üleni
Selle asemel, et pöörduda tagasi vanade teada-
tuntud toonide juurde, vali värvid, mis loovad ehedaid 
emotsioone, ja luba rõõm oma ellu. Vali värvitoon, mis 
teeb Sind õnnelikuks ja paneb teised ahhetama. Sukeldu 
üleni kasutades ka aksessuaaridel sama tonaalsust, nii 
lood küllusliku ja kõikehõlmava tulemuse.
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S E I N  K 3 1 9  Flamingo  
ja H 3 2 0  Magnolia,  

seinavärv Harmony 
KÖ Ö K  N 4 3 9  Abyss,  

mööblivärv Helmi 3 0



Ühenda vastandid
Kõik teavad, et vastandid tõmbuvad. Kasuta julgelt 
Color Now 2019 vastandvärve ja loo ruum, mis on üdini 
isikupärane. Laena mõtteid moelavadelt ja katseta seni, 
kuni jõuad oma isikliku perfektse sobivuseni.
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S E I N  L 3 9 6  Beeswax,  
seinavärv Harmony 
U K S  L 3 9 6  Beeswax,  

mööblivärv Helmi 3 0



Sulandu 
Julge mõelda kaugemale kui lihtsalt valged seinad.  
Color Now 2019 kollektsioon pakub valiku sügavaid sooje 
toone, millega saad luua interjööris hubase ja intiimse 
atmosfääri, mis on  kõike muud kui standardne.
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KÖ Ö K  N 4 3 9  Abyss,  
mööblivärv Helmi 3 0



Mitte ainult
seintele
Ära piirdu vaid seinte värvimisega. Uus värv annab
köögikappidele koheselt täiesti uue ilme. Pea meeles,  
et pinnad tuleb enne värvimist põhjalikult puhastus-
vahendiga Tikkurila Kalustepesu rasvast ja mustusest 
puhtaks pesta. Puhtad kuivad pinnad lihvi õrnalt ja värvi 
Otex Akva kruntvärviga. Seejärel kata kahe kihi Helmi 30
mööblivärviga kasutades värvipritsi või mööbli värvi-
miseks mõeldud rulli, et saavutada ühtlane ja kaunis 
tulemus.
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S E I N  L 3 7 3  Emerald,  
L 3 9 2  Ducat, H 3 2 0  Magnolia,  

M 3 5 4  Macaw,  J 3 5 6  Sky ja 
 F 3 9 2  Cocoa butter,  
seinavärv Harmony  

P I N K  M 3 5 4  Macaw, 
mööblivärv Helmi 30 



Vali üks sein ja muuda see pilgumagnetiks. Kasuta
silmatorkavaid mustreid, kujundeid ja värvitoone.
Kes ütles, et pead valima vaid ühe tooni?

 
Mängi
vormiga
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P I N K  L 4 1 8  Nectar, 
mööblivärv Helmi 3 0 



Tikkurila Helmi mööblivärvid on vastupidavad ja veepõhised 
– valides mööbli väljavahetamise asemel üle värvimise, hoiad 
loodust ja teed julge muutuse kodu sisekujunduses.

06 
Armasta
oma
planeeti
värvides



S E I N  H 3 2 0  Magnolia,  
seinavärv Harmony 



Eksperimenteeri toonidega, mida Sa harilikult kokku ei
paneks, ja loo isikupärane ning põnev ruum. Kombineeri
külmi ja sooje värvitoone - need võivad koos üllatavalt
head välja näha.

 
Sobita kokku 
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S E I N  J 4 2 6  Lilac,  
seinavärv Harmony



Pastellid, palun
Sukeldu nende tundlike toonide delikaatsesse spektrisse,
et luua oma maailm. Mõtle lavendliväljade rahustavale
atmosfäärile või õrnkollaste suvelillede kimbule. Kuidas
saaks seda mitte armastada?
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S E I N  L 4 3 3  Atlantis,  
seinavärv Harmony 
K A P P  L433 Atlantis, 

mööblivärv Helmi 10
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Vali sügav ja tume, et luua harmooniliselt külluslik
atmosfäär. See on julge samm, kuid pisut luksust
igas päevas viib kaugele.

 
Luba  
endale  
luksust



S E I N  H 3 2 0  Magnolia  
ja N 4 3 9  Abyss,  

seinavärv Harmony 



Värvimine on
lihtne - me lubame!
Kui tulemus Sulle ei meeldi, saad seda kergesti muuta. 
Ära usu müüti, et värvimistöö vajab suuri jõupingutusi. 
Igatahes, elu on liiga lühike, et elada ilma end proovile 
panemata. Lihtsalt vali välja oma lemmiktoon, värvi 
seinad ja luba uus värske energia oma elamisse... ja ellu 
üleüldse!
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“Mul pole kodus
ühtki valget seina.
Olen tööde käigus
õppinud, et värvimine  
on pagana lihtne. 
Ma võin võtta ette 
seina värvimise  
pärast tolmu imemist  
ja kodu koristamist -
see on minu jaoks
lihtne viis kodust
miljööd kiiresti
täiustada.”

IRINA HANHISALO,  
Tikkurila turundusjuht

värvitoonide alal



“Mul pole kodus
ühtki valget seina.
Olen tööde käigus
õppinud, et värvimine  
on pagana lihtne. 
Ma võin võtta ette 
seina värvimise  
pärast tolmu imemist  
ja kodu koristamist -
see on minu jaoks
lihtne viis kodust
miljööd kiiresti
täiustada.”

Žürii 2019

Tikkurila värvieksperdil on selge aru-
saam hetketrendidest. “Mulle meeldivad  
kummalised ja põnevad kombinatsioo-
nid. Käesoleva aasta värvi kollektsioon 
pakub tuhandeid võimalusi – proovi  
tooni L392 Ducat aasta tooniga.”

Brändikonsultatsioonibüroo Grow
loovjuht on hea silmaga ja tugeva
disainialase taustaga. “Mulle meeldib 
eksperimenteerida. Julgustan kõiki end 
aasta värvikollektsiooni kaudu
väljendama.”

IRINA HANHISALO NICLAS ENGSÄLL

Värvispetsialist Marika Raike on 
tegutsenud värvivaldkonnas 20 
aastat. “Olen romantik, seega
kombineeriksin aasta värvi õrnlilla
tooniga J426 Lilac.”

Ajakirjanik ja trendianalüütik Susanna 
omab suurt kogemuste pagasit disaini 
ja turunduse vallas. “Kombineeriksin 
aasta värvi õrnrohelise tooniga G371 
Crystal.”

MARIKA RAIKE SUSANNA BJÖRKLUND



Leia oma lemmikvärvid

01  
Tee endale moodboard 
Esimese asjana, loo moodboard ehk 
kollaaž. Võta appi Pinterest ja ajakirjad 
ning kogu kokku pilte ruumidest ja
sisustuselementidest, mis Sulle
meeldivad. Seejärel vaata oma valik
üle ja Sa näed, millist värvitooni
oled enim eelistanud ning millist
meeleolu see loob.
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Vali lemmik värvitoon
Vali oma moodboardist lemmik välja.
Keskendu sellele värvile üldiselt, aga 
ära veel valikut kitsenda, ega määra 
täpset tonaalsust või intensiivsust. 
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Uuri värvipaletti 
Kui oled värvitooni välja valinud, vaata 
värvikaardist selle tooni võimalikke 
variatsioone. Kas Sa eelistaksid 
heledamat või tumedamat, külmemat 
või soojemat varianti? Vaata, kuidas
toonid muutuvad erinevas valguses.
Pööra tähelepanu sellele, mis tundeid
valitud värvid Sinus esile kutsuvad ja
usalda oma sisetunnet.

04 
Vali õige värv
Kui valikusse on jäänud vaid paar
tooni, tee lõplik valik. Heaks reegliks
on valida veidi heledam ja mahedam
võrreldes esialgse tooniga.
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Tee proovivärvimine 
Et olla täiesti kindel, või kui Sa ei 
suuda langetada valikut kahe tooni 
vahel, värvi välja väike pind seinal, 
mida oled mõelnud värvida ning jälgi 
tooni muutumist erinevas valguses 
läbi päeva. Pea meeles, et valesid 
valikuid ei ole - igaühel on erinev 
stiilitunnetus ja maitse.

Nipp! 
Parimaks tulemuseks on vaja alati
vähemalt kaht kihti värvi. Et mitte
lasta testimiseks ostetud värvi kaotsi,
sega see valituks osutunud seinavärvi
hulka ja kasuta esimese kihi 
värvimiseks.





www.tikkurila.ee

Tikkurila Eesti


