LEHDISTÖTIEDOTE – MAALISKUU 2020

Tikkurilan vuoden 2020 värikokoelma on leikkisä kokonaisuus
ja vuoden väri, Lemonade, edustaa raikkautta ja positiivisuutta!
VUODEN VÄRI JA VÄRIKOKOELMA KUTSUU TARKASTELEMAAN ARJEN KESKELLÄ ELÄMÄN VALOISAA PUOLTA. KOKOELMA SISÄLTÄÄ 8 LEIKKISÄÄ VÄRIÄ, VAALEASTA JA RAIKKAASTA DRAMAATTISIIN SYVIIN SÄVYIHIN. VUODEN VÄRIKSI
VALIKOITUNUT RAIKAS H300 LEMONADE EDUSTAA POSITIIVISUUTTA JA OPTIMISMIA. SANONTA ”JOS ELÄMÄ ANTAA SITRUUNOITA, TEE NIISTÄ LIMONADIA”, TIIVISTÄÄ COLOR NOW 2020 -KOKOELMAN TAUSTA-AJATUKSEN.

Raikas keltainen H300 Lemonade on jatkumoa
keltaisten värien trendille, joka on näkynyt niin
muodissa kuin sisustuksessa. Väri on samaan aikaan
kirkas ja pehmeä että energisoiva ja hienostunut
– ilahduttava sävy korvaamaan arjen harmaat ja
beiget.
Muotisuunnittelija Laura Juslin ja arkkitehti Lilli
Maunula suunnittelivat Color Now 2020 vuoden
värin ja värikokoelman yhdessä Tikkurilan
väriasiantuntija Irina Hanhisalon kanssa.
Konseptin lähtökohtana oli tavanomaisen
muuttaminen taianomaiseksi. Inspiraatio
vuoden 2020 värikokoelmalle löytyi designin
ja muodin maailmasta, niin menneiltä
vuosikymmeniltä kuin nykypäivästäkin.
Suunnittelun lopputuloksena syntynyt, kahdeksan
väriä sisältävä värikokoelma, tuntuu uudelta ja
tutulta samaan aikaan. Värikokoelmassa syvät
ja tummat, sekä viileän raikkaat sävyt yhdistyvät
leikkisäksi kokonaisuudeksi. Värikokoelma inspiroi
kokeilemaan yllättäviä ja ilahduttavia väripareja,
olitpa luonteeltasi seikkailija tai luottoväreihin
tukeutuva sisustaja.

TIKKURILA OYJ
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään
kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. Lisaätietoja: tikkurilagroup.fi.
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Vuoden 2020 Color Now -sävyt
H300 Lemonade – herkullisen lempeä ja pehmeä keltainen
L392 Dukaatti – retrotunnelmainen murrettu sinapinkeltainen
Y383 Kurkku – virkistävän raikas vaaleanvihreä
M339 Tango – dramaattisen herkullinen luumu
J407 Siesta – täydellisen murrettu lohenpunainen
H353 Lemmikki – raikas ja pehmeä taivaanvaaleansinen
N338 Villiruusu – eloisan tumma ja mehukas violetti
N388 Wasabi – raikkaan lempeä ja sävykäs vihreä

Yhdistä rohkeasti useampaa sävyä samassa tilassa
ja sido kokonaisuus yhteen maalaamalla myös
jalkalistat ja ovenkarmit yhteensopivalla sävyllä.
Vaihtoehtoisesti voit leikitellä linjoilla ja maalata
listat ja karmit kontrastisävyllä.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Inger Tallqvist, PerPR Helsinki, 040 199 1073, inger@perpr.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi
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