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Osmo Color nostaa ulko-olohuoneen tunnelman uudelle tasolle

Kevään tullen oleskelutilat laajenevat ulkotiloihin ja terasseille. Terassin ja ulkokalusteiden luonnollinen puupinta on
kaunis, mutta altis säävaihtelulle. Ulko-olohuoneen tunnelmaa sävyttää riittoisa Osmo Color Suojaava kuultoöljy. Se
paitsi korostaa kauniisti terassin ja ulkokalusteiden kovan kulutuksen puupintoja, myös suojaa niitä. Kevyen kulutuksen puiset pinnat, kuten viljelylaatikot saavat kauniin värin ja pintasuojan EcoGardenilla, joka on turvallinen myös
syötäville kasveille.

Suojaava Kuultoöljy soveltuu
lähes kaikille puupinnoille ulkokäyttöön.

Seinät ja kalusteet saavat kauniin luonnonvärisen pinnan Osmo Color Suojaavalla kuultoöljyllä käsiteltyinä.
Taimilaatikot käsitellään UV-suojan antavalla EcoGardenilla.

EcoGarden on turvallinen kasveille, joten se soveltuu erinomaisesti kasvimaan puisten
rakenteiden käsittelyyn.

Lämpömittarin alkaessa näyttää plussaa ympäri vuorokauden, siirtyvät suomalaiset viettämään aikaa ulkotiloissa. Monilla terassi tai
parveke hoitaa kesäolohuoneen virkaa. Luonnollinen puu on suosittu materiaali ulkotiloissa, mutta aito puupinta on suojattava sään
vaihteluilta. Kun käsittelyyn valitsee Osmo Colorin luonnollisia aineita sisältävät tuotteet, kestää puinen pinta pidempään, mikä edistää
myös kestävää kehitystä. Osmo Color -pintakäsittelyaineet korostavat kauniisti aidon puun kauneutta peittämättä sen luonnetta.
Osmo Color Suojaava kuultoöljy on monikäyttöinen puun pintakäsittelyaine ulkokäyttöön. Suojaavalla kuultoöljyllä voi antaa puupinnoille uutta hehkua, sillä tuotesarjassa on useita luonnon inspiroimia valmissävyjä. Sillä käsitelty pinta on silkinkiiltoinen ja kestävä, ja
se soveltuu lähes kaikille puupinnoille. Pinnan kiilto himmenee ajan mittaan, mutta mikäli toiveissa on välittömästi matta pinta, voi sen
viimeistellä värittömällä Suojaavalla kuultoöljyllä, joka himmentää kiiltoa. Värillinen Suojaava kuultoöljy on uskomattoman riittoisaa,
1 litra riittää jopa 26 m² kokoisen alan kertakäsittelyyn ja käsittelyn tulos kestää vuosia. Käyttö on yksinkertaista ja tuotetta on helppo
levittää. Valmis pinta hylkii vettä, se ei hilseile ja on joustava.
Puutarhan puurakenteet ovat usein kosketuksissa kasvien kanssa, erityisesti viljelylaatikoissa ja lavakauluksissa. Riittoisa ja helppokäyttöinen EcoGarden soveltuu kasvimaan viljelylaatikoiden, lavakaulusten ja taimilaatikoiden suojaamiseen, kuten myös muille pihan
kevyen kulutuksen puupinnoille. Se jättää puupinnalle silkinkiiltoisen, puun omaa rakennetta korostavan väripinnan, joka kestää hyvin
erilaisia sääolosuhteita ja auringon UV-säteitä. EcoGardenilla käsitelty valmis pinta on hengittävä ja vettä hylkivä.
Tuotteita on saatavana hyvinvarustelluista sisustus- ja rakennustarvikeliikkeistä sekä maali- ja puutavaraliikkeistä.
Hintatiedot jälleenmyyjiltä.
Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:

Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
Emma Raunio, PerPR, 050 5203 564, emma@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.com

