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Kevään värimaailma on lempeä ja luonnollinen
Luonnollisen vaaleat ja heleät sävyt tekevät
sisustuksesta valoisan ja avaran. Myös muut värit
näyttävät raikkailta vaalean rinnalla. Yhdistelemällä
vaaleita sävyjä ja tehostevärejä sekä erilaisia
materiaaleja ja puupintoja, kokonaisuudesta tulee
harmoninen ja pehmeä.
Kun valo lisääntyy, sisustuksen värit vaalenevat. Kasviöljypohjaisten Osmo Color Puuvahojen valikoimassa on
klassisen tyylikkäitä luonnollisia sävyjä tai voimakkaasti
sävyttäviä vaaleita sävyjä, kuten silkki, helmi, mattalumi
tai lumi, joilla kodin sisustusta voidaan raikastaa. Jos
vaaleaa puupintaa, kuten havupuuta, ei käsitellä,
se alkaa tummua luonnollisesti auringon uv-säteilyn
vaikutuksesta. Tummumista voidaan hidastaa värillisellä
käsittelyllä.
Puuvahat sopivat monille puupinnoille sisätiloissa,
kuten seinille, huonekaluille, oville ja katoille. Kevyt,
puun syykuviointia korostava värisävy saadaan yhdellä
käsittelykerralla. Kaksinkertaisella käsittelyllä lopputulos
on peittävämpi.
Puuvahojen sävyjä voi myös sekoittaa keskenään tai
niitä voidaan laimentaa sekoittamalla joukkoon väritöntä
Puuvahaa. Kokeileva sisustaja sekoittaa valmissävyistä
itselleen mieluisan sävyn. Esimerkiksi tummat, murretut
sävyt sopivat vaaleiden värisävyjen vastapainoksi tai
yksityiskohtien korostamiseen.
Puuvahattu pinta on kuultava ja hengittävä. Se antaa
suojaa puulle ja tuntuu miellyttävältä. Kuivuttuaan puuvahattu pinta on turvallinen, koska tuote ei sisällä eliömyrkkyjä tai säilöntäaineita.
Hinnat: Osmo Color Puuvaha alkaen 0,125 l 17 euroa,
0,375 l 30 euroa, 0,75 l 44 euroa, 2,5 l 127 euroa.

Kevätkattauksen hempeitä sävyjä! Pohjalevy on käsitelty helmisävyllä (3181) ja vaaleat lautaset lumen (3188) ja helmen (3181)
sävyillä. Purkeissa on sävyt harmaa beige (3132) ja silkki (3172).

Kesäisen rantakaislikon tunnelmaa! Kuusilankut on käsitelty kuusen
(3111) sävyllä ja kuultavalla valkoisella (3040). Purkeissa on sävyt
harmaa beige (3132) ja koivu (3136).

Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:
Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
Osmo Color
Osmo Color on vuonna 1878 perustettu saksalainen perheyhtiö, joka toimii puunjalostuksen ja rakennustarvikekaupan aloilla. Puun pintakäsittelyaineita
Osmo Color on valmistanut vuodesta 1964 lähtien. Yritys on merkittävä suomalaisen sahatavaran jatkojalostaja. Osmo Colorin maalitehtaalla Saksassa
on oma laboratorio, jossa tehdään tuotekehitystä ja tutkimusta. Sarbon Woodwise Oy on Osmo und Color GmbH & Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa.
www.osmocolor.fi

