DK: Fra danske Lolland langt nede i syd til

SE: Från danska Lolland långt ner i söder till

Treriksröset i det høje nord, hvor Sverige

Treriksröset i norr har vi samlat de vackraste

og Norge og Finland mødes, har vi samlet

och mest populära kulörerna. Den Nordiska

de smukkeste og mest populære farver.

kollektionen du har framför dig bygger på

Den nordiske kollektion du har foran dig, er

århundraden av traditioner, samtidigt som den

baseret på århundreders tradition, samtidig

fångar upp de nya Nordiska trenderna. Just nu

med at den er tilført de nye nordiske trends.

ser vi att trenden är gråskala samtidigt som

Lige nu ser vi, at tendensen går mod gråtoner

många värnar om den Nordiska traditionen

og at mange værner om den nordiske tradition

och målar med kulörer som rött, gult, grönt

og maler med farver som rød, gul, grøn og blå.

och blått.

NO: Fra Danmark i sør til Svalbard i nord har vi

FI: Tanskan eteläosissa sijaitsevan Lollandin

samlet de vakreste og mest populære fargene.

ja pohjoisessa sijaitsevan kolmen valtakunnan

Den nordiske kolleksjonen du holder foran deg

rajapyykin väliin mahtuu Pohjolan kauneimmat

bygger på århundre med tradisjoner, samtidig

paikat ja värit. Niistä suosituimmat olemme

som den fanger opp de nye nordiske trendene.

koonnet Pohjoismaiseksi kokoelmaksi josta

Akkurat nå ser vi at trenden beveger seg i den

löytyy satavuotisia perinteitä ja uusimpia

grå skalaen samtidig som mange sverger til de

pohjoismaisia trendejä talosi suojaksi ja

nordiske tradisjonene med farger som rødt,

kaunistukseksi. Tällä hetkellä on trendikästä

gult, grønt og blått.

maalata talonsa harmaaksi, perinteistä haluavat

OUTDOOR NORDIC

MIX OG MATCH

COLOURS BY PINOTEX

Match farver fra farvekortet på husets forskellige dele med vores
farveværktøj på pinotex.dk

Se masser af andre farver, skabe dine egne
kombinationer eller vælg farve fra et billed.
Du kan også se farveforslag som matcher den
farve du har valgt.

COLOURS
Heldækkende
Dekkende
Täckande
Peittävät sävyt

maalaavat talonsa punaiseksi, siniseksi, vihreäksi
tai keltaiseksi.

229 Nordic cliffside

222 Nordic light

DK: Farverne i dette farvekort
er gengivet så nøjagtigt som det
er trykteknisk muligt. Der tages
forbehold for nuanceafvigelser.

NO: Fargene i dette fargekartet
er gjengitt så nøjagtigt som det
er trykteknisk muligt. Der tages
forbehold for nuanceafvigelser.

FI: Sävymallit tässä värikartassa
ovat niin lähellä todellista, kuin
painoteknillisesti on mahdollista.
Lopullinen sävy saattaa erota
värikartan sävystä.

SE: Kulörerna i denna färgkarta
är återgivna så exakt som det är
trycktekniskt möjligt. Vi reserverar
oss för eventuella nyansavvikelser.
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227 Nordic pavilion
Artikel no: 6290648
Tun: 1869814

7 391306 188879

229 Nordic cliffside

221 Nordic classic white
(Base White)

222 Nordic light
(RAL 9010)

230 Nordic light grey

229 Nordic cliffside

237 Nordic classic black
(Sort, Musta, Svart)

238 Nordic deep grey

(RAL 7016)

223 Nordic frost

231 Nordic clay

239 Nordic soil

224 Nordic white sand

232 Nordic sand

240 Nordic bark

225 Nordic morning light

233 Nordic classic yellow

241 Nordic amber

228 Nordic veranda

236 Nordic country style

244 Nordic classic green
(Grøn Umbra, Vihrea Umbra)

DK: Farverne i vores nordiske kollektion er en

SE: Kulörerna i vår Nordiska kollektion är en

blanding af afdæmpede og stærke farver, der er

blandning av dova och starka kulörer som är

smukke at anvende udendørs. De er udvalgt for

vackra att använda utomhus. De är valda för att

at passe til det nordiske lys præcis som vores

de passar i det Nordiska ljuset liksom vår

nordiske arkitektur og natur. Vælg en farve, der

Nordiska arkitektur och natur. Välj en kulör som

passer til området hvor du bor. Dit hus bør

passar in där du bor. Ditt hus ska passa in i en

passe ind i en helhed med omkringliggende

helhet med omgivande hus och natur. Kom ihåg

bygninger og natur. Husk at Pinotex kan tones i

att Pinotex kan brytas i ett brett utbud av

en bred vifte af farver – for mere inspiration

kulörer – för mer inspiration besök vår hemsida

besøg vores website www.pinotex.dk

www.pinotex.fi

NO: Fargene i vår Nordiske kolleksjon er en

FI: Värit Pohjoismaisessa kokoelmassa on

blanding av duse og sterke farger som er vakre

sekoitus voimakkaita ja hillittyjä värejä jotka

å bruke utendørs. De er valgt fordi de passer

sopivat erityisesti ulos. Ne on valittu niin, että

inn i det nordiske lyset sammen med arkitektur

ne sopivat Pohjoismaiseen valoon,

og natur. Velg en farge som passer inn der du

arkkitehtuuriin ja luontoon. Valitse väri joka sopii

bor. Ditt hus skal passe inn i en helhet i dine

sinulle parhaiten. Talon tulee sopia myös

omgivelser sammen med bebyggelse og natur.

ympärillä oleviin taloihin ja luontoon. Muista,

Husk at Pinotex kan brekkes i mange farger

että Pinotex tuotteet voi sävyttää lukemattomiin

– for mer inspirasjon besøk vår nettside

sävyihin – lisää ideoita www.pinotex.fi

www.pinotex.no

225 Nordic morning light

270 Nordic steel grey

274 Nordic quartz

272 Nordic basalt

273 Nordic agate

226 Nordic bloom

227 Nordic pavilion

276 Nordic ash grey

271 Nordic stone grey

281 Nordic blue slate

278 Nordic dark wood

234 Nordic classic red

235 Nordic sea side

(Svenskrød, Ruotsinpunainen)

221 Nordic classic white

223 Nordic frost

275 Nordic granite grey

277 Nordic wetland

280 Nordic olive

Færdigblandet farve (øvrige farver blandes af Pinotex forhandleren) Färdigbruten kulör (övriga kulörer bryts av din Pinotex-återförsäljare)
Ferdigbrukket farge (øvrige farger brekkes av Pinotex-forhandleren) Valmissävy (muut sävyt sävytetään jälleenmyyjällä)
Ultradec

Superdec

Hybrid Plus

Classic Heldækkende, Öljymaali, Träfärg

Dør-og vinduesmaling, Ovi-ja Ikkunamaali Aqua, Dörr- och Fönsterfärg

279 Nordic chestnut

242 Nordic royal red

243 Nordic royal blue

