LEHDISTÖTIEDOTE
HUHTIKUU 2019

Leikittele Puuvahojen eri sävyillä!
Sisustuksella voidaan vaikuttaa siihen, miten hyvin viihdymme

kodissamme, ja siksi on tärkeää, että koti on meidän näköisemme.
Väreillä saa helposti uuden ilmeen sisustukseen ja niillä voi

tehdä kodista persoonallisen. Osmo Colorin Puuvahoista löytyy
voimakkaasti sävyttäviä tai kevyesti korostavia värejä. Jos

värikartasta ei löydy mieleistä sävyä, Puuvahoista saa tehtyä tyyliin
sopivia värisekoituksia lähes rajattomasti – oma persoona saa
mielellään näkyä!

Värillisiä Puuvahoja voidaan käyttää kodin puupintojen, kuten seinien,
kattojen, huonekalujen ja väliovien, suojaamiseen sekä sävyttämiseen.
Kasviöljypohjaiset Puuvahat imeytyvät puuhun korostaen pinnan eloisuutta
ja sen muotoja. Luonnollisten vaaleiden puunsävyjen lisäksi Puuvahoista
löytyy useita valkoisia sekä vaalean harmaita värisävyjä, mutta myös
ihastuttavia tummia värejä. Lisää sävyjä saadaan sekoittamalla Puuvahoja
keskenään. Vain mielikuvitus on rajana.
Värit muuttavat tilojen olemusta sekä luonnetta, ja niillä voidaan vaikuttaa
jopa ihmisten hyvinvointiin. Vaaleat värit avartavat ja harmonisoivat, kun
taas tummat värit pienentävät ja luovat dramaattisuutta. Punaiset ja keltaiset sävyt tuovat lämpöä ja kuvaavat elämänmyönteisyyttä. Siniset ja vihreät
sen sijaan mielletään viileiksi sävyiksi ja ne rauhoittavat sekä rentouttavat.
Neutraalit värit ovat ajattomia ja niitä on helppo yhdistellä muihin sävyihin.
Nyt on trendikästä tuoda omaa persoonaa esille värien kautta, ja
voimakkaat värit tuovat tiloihin elävyyttä ja ryhdikkyyttä. Rohkea sisustaja
voi käsitellä suuriakin pintoja värikkäillä sävyillä, hieman varovaisempi
värien käyttäjä testaa sävyjä hillitymmin vaikkapa pienissä huonekaluissa.

Yhdistele eri värejä ja muotoja rohkeasti keskenään. Puuvahasta saa
tehtyä tyyliin sopivia värisekoituksia lähes rajattomasti!

Tehostevärejä voidaan hyödyntää niin, että ne muodostavat lähiväri- tai
vastavärikokonaisuuden. Värit myös vaikuttavat toisiinsa, joten niillä
voidaan korostaa toistensa ominaisuuksia. Esimerkiksi vaalea esine erottuu
tummasta taustasta paremmin. Vaikka trendivärien seuraaminen on
hauskaa ja piristävää, tärkeämpää on kuitenkin löytää sisustuksen pohjaksi
ne sävyt ja värit, jotka puhuttelevat ja joiden kanssa viihtyy – ajattomat
ja kestävät.
Osmo Colorin ekologiset Puuvahat antavan sävyn lisäksi myös suojaa.
Niillä voidaan lisätä puupintojen sekä puuesineiden kestävyyttä ja
käytettävyyttä ja siten myös pidentää niiden elinkaarta. Vanhaankin
puupintaan saadaan uutta eloa, kun ryhdytään leikittelemään Puuvahojen
eri värisekoituksilla. Tuunaaminen on hauskaa mutta myös ekoteko.
Hinnat: Puuvaha alkaen 0,125 l 17 euroa.

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.
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