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Meie kirg on näidata puitu 
kogu tema ilus, seepärast ole-
me kogunud naturaalsete too-
nide kollektsiooni täis spektri 
puidutoone alates põhjamai-
sest heledast männist pihlaka 
punaka tooni ning eksootilise 
mustjaspruuni palisandrini. 
Need puidule omased värvitoo-
nid loovad sooja ja sõbraliku 
tunde ning sobivad kasutami-
seks ühtviisi nii klassikalise, 
romantilise kui ka kaasaegse 
välisilme loomisel.

Me kõik teame, kui tähtis on välistingimustes oleva puidu õigeaegne 
hooldamine, et tagada puidule efektiivne kaitse ilmastikumõjude vastu. 
Ometi ei piisa üksnes sellest, kui valime tööks sobiva toote. Tõelise ko-
dutunde aitab luua toonigamma, mis väljendab teie stiili ning sobib hästi 
hoone arhitektuuriga.

Selleks, et lihtsustada omavahel harmoneeruvate toonide leidmist, tööta-
sime koostöös AkzoNobel Esteetikakeskusega välja Pinotex trendivärvide 
kollektsiooni. Oleme sellesse valikusse koondanud omavahel hästi so-
bituvad ning trendikad värvitoonid. Värviringi kasutades leiate hõlpsasti 
just selle kollektsiooni, mis teid enim kõnetab.

Kuidas värviring töötab:
Värviketta sisemine ring koosneb traditsioonilistest puidutoonidest, ala-
tes kahvatust männist kuni tumeda palisandri toonini. Neid naturaalseid 
toone saabki kasutada lähtepunktina, et siit juba edasi liikuda ühe valitud 
värvikollektsiooni juurde. Olles leidnud oma lemmiku pakutud toonide 
hulgast, saate seda sobitada mistahes teise sama kollektsiooni tooniga. 
Nii on võimalik vähese vaevaga leida omavahel hästi harmoneeruvad 
toonid, mis rõõmustavad silma ning peavad vastu ajaproovile.

NATURAALSED 
TOONID

PINOTEX COLOUR COLLECTION 
TRENDIVÄRVIDE KOLLEKTSIOON

PihlakasOregon Pähkel
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On imeline, kuidas see põh-
jamaiselt karge värvikollekt-
sioon ammutab ideid ajatust 
Skandinaavia disainist, et anda 
pindadele elegantne ning 
kaasaegne välimus. Kollekt-
siooni toone kasutades saate 
luua põneva kontrasti hallika-
te puidutoonide ning heledate 
ja tumedate neutraalsete 
toonide vahel. Värvitoonid 
loovad rahuliku meeleolu ning 
sobivad kaunistama ühtviisi nii 
peenekoelist, minimalistlikku 
kui ka kaasaegset eksterjööri.

Võluv ja helge Vahemere tooni-
palett lisab värsket hingust teie 
kodule ning loob päikeselise ja 
romantilise atmosfääri nii lin-
na- kui maakeskkonda. Soojad 
kuldsed neutraaltoonid sobi-
vad hästi kokku puudrivalgete, 
sinepikollaste ning hallikassinis-
te toonidega, luues ruumi, mis 
tundub pehme ja peenekoeline.

PÕHJAMAISED 
TOONID

VAHEMERE 
TOONID

Helge ning ilmeka kodu loo-
miseks valige toonid mängu-
lisest ning erksast boheem-
laslikust värvikollektsioonist. 
Soovite meelde jääda kordu-
matu ilmega? Kombineerige 
selleks omavahel naturaal-
seid puidutoone intensiiv-
sete ja rikkalike toonidega. 
Või kasutage aktsendi and-
miseks mõnda erksat tooni 
värvipalettist. Mõlemal juhul 
on tulemuseks rõõmus ning 
energiast tulvil atmosfäär.

BOHEEMLASLIKUD 
TOONID

ON.00.10 Nordic Black & Brown H3.10.61 S9.30.40 Teak
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Naturaalsed toonid
Puidust inspireeritud soojad ning ajatud värvitoonid. Kasutage neid toone, et 
luua tasakaalukat ning kodust meeleolu.

Mahagon Varsakabi D2.07.19 Nordic Pine

Tooninäidised värvikaardil vastavad toote kahekordsele kattekihile ja on nii lähedased lõpptulemusele kui trükitehniliselt võimalik. Lähtuvalt puitpinna kvaliteedist, poorsusest, töötlemisviisist, samuti 
ka värvimistehnoloogiast, võib tegelik toon värvikaardist veidi erineda. Oodatud tulemuse kindlustamiseks soovitame võimalusel valitud toodet proovida algupärasel puitpinnal. Toonitud toon võib 
tehasetoonist erineda.

Palisander D2.07.19

Pähkel D3.22.16
Dark Brown

Nordic Dark 
Brown

E3.18.18

Nordic 
Meadow

F7.20.43

Teak C4.23.20

Mahagon D1.34.28

Nordic Antique C3.36.24
Swedish Red

Pihlakas C0.27.26

Nordic Pine E3.45.40

Oregon E4.34.45

Mais E8.52.58
Yellow Ochre

Varsakabi F0.33.63



Põhjamaised toonid
Kargetes hallides toonides värvipalett, mis annab teie kodule tasakaalustava,  
samas peenekoelise ning ajatu tunde. 

Kivihall Must ON.00.45 GN.02.87Lumi F7.20.43

Naturaalsed toonid

Tooninäidised värvikaardil vastavad toote kahekordsele kattekihile ja on nii lähedased lõpptulemusele kui trükitehniliselt võimalik. Lähtuvalt puitpinna kvaliteedist, poorsusest, töötlemisviisist, samuti 
ka värvimistehnoloogiast, võib tegelik toon värvikaardist veidi erineda. Oodatud tulemuse kindlustamiseks soovitame võimalusel valitud toodet proovida algupärasel puitpinnal. Toonitud toon võib 
tehasetoonist erineda.

Palisander D2.07.19

Pähkel D3.22.16
Dark Brown

Nordic Dark 
Brown

E3.18.18

Nordic 
Meadow

F7.20.43

Nordic Black & 
Brown

ON.00.10

Nordic 
Mountain

ON.00.31

Nordic Silver 
Birch

G2.04.26

Pappel G6.11.43

Must TN.02.08

Haab S3.03.26

Kanarbik E4.06.35

Kivihall ON.00.45

Nordic River T0.10.20

Ookean U7.04.24

Hall ON.00.53

Lumi GN.02.87



Vahemere toonid
Pehmed mängulised toonid annavad teie kodule värskendava välisilme.  
Siit valikust leiate nii kuldseid puidutoone, pehmeid pastelseid kui ka  
meeliülendavaid siniseid toone. 

Vihmapilv N3.09.45 R7.05.55

Tooninäidised värvikaardil vastavad toote kahekordsele kattekihile ja on nii lähedased lõpptulemusele kui trükitehniliselt võimalik. Lähtuvalt puitpinna kvaliteedist, poorsusest, töötlemisviisist, samuti 
ka värvimistehnoloogiast, võib tegelik toon värvikaardist veidi erineda. Oodatud tulemuse kindlustamiseks soovitame võimalusel valitud toodet proovida algupärasel puitpinnal. Toonitud toon võib 
tehasetoonist erineda.

Nordic Pine E3.45.40

Oregon E4.34.45

Mais E8.52.58
Yellow Ochre

Varsakabi F0.33.63

Tamm F1.17.61

Liivakivi F2.24.71

Sandlipuu F3.21.82

Kask G0.16.84

Hommikuudu F0.14.45

Kuluhein F2.16.54

Nordic Rock F5.09.61

Valge tamm F9.11.86

Vihmapilv H3.10.61

Merelaine N3.09.45

Taevasinine R7.05.55

Hapnik L0.03.81



Boheemlaslikud toonid
Inspireeriv ja ülevoolav värvipalett, kuhu on kätketud sügavaid ning erksaid  
varjundeid, et lisada teie kodu värviskeemile energiat.

Akaatsia C3.56.32 Safiir E4.34.74

Vahemere toonid

Tooninäidised värvikaardil vastavad toote kahekordsele kattekihile ja on nii lähedased lõpptulemusele kui trükitehniliselt võimalik. Lähtuvalt puitpinna kvaliteedist, poorsusest, töötlemisviisist, samuti 
ka värvimistehnoloogiast, võib tegelik toon värvikaardist veidi erineda. Oodatud tulemuse kindlustamiseks soovitame võimalusel valitud toodet proovida algupärasel puitpinnal. Toonitud toon võib 
tehasetoonist erineda.

Teak C4.23.20

Mahagon D1.34.28

Nordic Antique C3.36.24
Swedish Red

Pihlakas C0.27.26

Mänd E4.34.74

Punane seeder D6.49.39

Sügisene vaher D7.49.42

Signaalpunane C3.56.32

Vaher F5.40.79

Vanilliõis F4.27.79

Salat G7.20.52

Oliiv G3.18.53

Safi ir S9.30.40

Akaatsia M1.37.17
Dark Green

Kadakas J4.26.26

Jänesekapsas K2.16.16



PINOTEX  
EXTREME LASUR
Isepuhastuv lasuurne puidu-
kaitsevahend. Toote unikaalne 
tehnoloogia tagab pinna ise-
enesliku puhastumise mustu-
sest vihmavee abil. Moodustab 
poolmati kauakestva katte, mis 
ei pragune ega kooru.

PINOTEX  
ULTRA LASUR
Vett-hülgav lasuurne puidukait-
sevahend. Moodustab pinnale 
elastse lakitaolise kattekihi, mis 
laseb aimata puidu tekstuuri. 
Sisaldab vaha.

PINOTEX  
CLASSIC LASUR
Klassikaline lasuurne puidu-
kaitsevahend. Moodustab 
mati, õhukese ning ilmastiku-
mõjude eest tõhusalt kaitsva 
pinna, mis rõhutab puidu 
tekstuuri.

PINOTEX  
FENCE LASUR 
Puidukaitsevahend aedadele ja 
kuuridele. Tootes sisalduv vaha 
tagab pinnale parema vett-hül-
gavuse ning määrdumiskindlu-
se. Mugav pinnale kanda.

PINOTEX  
WOOD PAINT EXTREME
Isepuhastuv puitfassaadivärv. 
Toote unikaalne tehnoloogia 
tagab pinna iseenesliku puhas-
tumise mustusest vihmavee abil. 
Suurepärase ilmastikukindluse-
ga ja kauakestev.

PINOTEX  
WOOD PAINT DUO VX+
Veepõhine õlivärv puitfassaa-
didele. Nakkub puhta puidu-
ga, mistõttu puudub vajadus 
kruntvärvi järele. Värvi suur 
kuivainesisaldus tagab toimiva 
viimistluse ka vähemate värvi-
miskordadega. 

PINOTEX  
WOOD PAINT AQUA
Veepõhine puitfassaadivärv.
Elastne ja hea ilmastikukindlu-
sega välisvärv. Toode on kiirelt 
kuivav, mugavalt pinnale kantav 
ning hea katvusega. Toonitav ja 
valmistoonid.

PINOTEX  
SOLAR TERRACE &  
WOOD OIL
Ilmastikukindel veepõhine 
puiduõli. Tootes sisalduv vaha 
suurendab õlitatud pinna vee ja 
mustuse hülgavust. Tänu tootes 
sisalduvale UV-filtrile pikeneb 
periood hooldusõlituste vahel.

Pinotex lasuursete 
puidukaitsevahendite, 
puiduvärvide ja -õlide 
tootevalik
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PINOTEX  
TERRACE & WOOD OIL
Ilmastikukindel lahustipõhine 
puiduõli. Sügavale puitu imen-
dudes muudab pinna vett- ja 
mustust hülgavaks ning paran-
dab selle kulumiskindlust. Õli 
säilitab ja rõhutab puidu teks-
tuuri.

Pinotex EestiEsindaja: Akzo Nobel Baltics AS
Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti

tel. (+372) 630 5299
info.ee@akzonobel.com

Detailne tooteinfo
www.pinotex.ee


