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Viskas, ko reikia medienai
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Mūsų siekis – atskleisti visą 
medienos grožį, todėl natūralių 
atspalvių kolekcijoje surinkome 
visą medienos atspalvių gamą 
– nuo šiaurietiškos šviesios 
pušies iki šermukšnio raudonu-
mo ir egzotiškos juodai rudos 
dalbergijos. Šie medienos 
atspalviai sukuria šiltą ir drau-
gišką atmosferą ir tinka tiek 
klasikiniam, tiek romantiškam 
ar moderniam stiliui kurti.

Visi žinome, kaip svarbu laiku pasirūpinti lauko sąlygų veikiama mediena, 
kad ji būtų veiksmingai apsaugota nuo aplinkos poveikio. Tačiau neužten-
ka vien išsirinkti tam tinkamą gaminį. Tikrą namų jausmą padeda sukurti 
atspalviai, kurie išreiškia jūsų stilių ir puikiai dera su pastato architektū-
ra. Kad būtų lengviau rasti derančius atspalvius, bendradarbiaudami su 
„Akzo Nobel“ estetikos centru sukūrėme „Pinotex“ madingų atspalvių ko-
lekciją. Į šią kolekciją įtraukėme puikiai suderintas ir šiuolaikiškas spalvas. 
Naudodami spalvų ratą galite lengvai rasti tą kolekciją, kuri jums tinka 
labiausiai.

Kaip veikia spalvų ratas?
Vidinį spalvų rato žiedą sudaro tradiciniai medienos atspalviai, nuo švie-
sios pušies iki tamsaus dalbergijos atspalvio. Šie natūralūs atspalviai gali 
būti naudojami kaip atspirties taškas pereinant prie vienos iš pasirinktų 
spalvų kolekcijų. Suradę kolekcijoje mėgstamą atspalvį, galėsite jį derinti 
su bet kuriuo kitu tos pačios kolekcijos atspalviu. Taip galima nesunkiai 
rasti gražiai derančius atspalvius, kurie džiugins akį ir atlaikys laiko išban-
dymus.

NATŪRALŪS  
ATSPALVIAI

„PINOTEX COLOUR COLLECTION“ 
MADINGŲ SPALVŲ KOLEKCIJA
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ŠermukšnisOregonas Riešutas



Ši nuostabi ryškių šiaurietiškų 
spalvų kolekcija sukurta galvo-
jant apie nesenstantį skandi-
navišką dizainą, ji paviršiams 
suteikia elegantišką ir šiuolai-
kišką išvaizdą. Su šios kolek-
cijos atspalviais galite sukurti 
patrauklų kontrastą tarp pilkų 
medienos tonų ir šviesių bei 
tamsių neutralių tonų. Kolek-
cijos spalvos sukuria ramią 
nuotaiką ir tinka išskirtiniam, 
minimalistiniam ir moderniam 
eksterjerui.

Žavi ir ryški Viduržemio jūros 
spalvų paletė atgaivins jūsų 
namus ir sukurs saulėtą, roman-
tišką atmosferą tiek miesto, tiek 
kaimo aplinkoje. Šilti auksiniai 
neutralūs tonai puikiai dera su 
pudros baltumo, garstyčių gelto-
numo ir pilkai mėlynos spalvos 
atspalviais, sukurdami švelnią ir 
subtilią erdvę.

ŠIAURIETIŠKI  
ATSPALVIAI

VIDURŽEMIO  
JŪROS ATSPALVIAI

Jei norite susikurti šviesius 
ir išraiškingus namus, spal-
vas rinkitės iš žaismingos ir 
ryškios bohemiškų spalvų 
kolekcijos. Norite unikalaus 
vaizdo? Derinkite natūralius 
medžio atspalvius su inten-
syviais ir sodriais atspalviais. 
Taip pat galite tam tikrus pa-
viršius akcentuoti ryškiomis 
spalvomis. Abiem atvejais 
rezultatas bus džiaugsminga 
ir energijos kupina namų 
atmosfera.

BOHEMIŠKI  
ATSPALVIAI
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ON.00.10 Nordic Black & Brown H3.10.61 S9.30.40 Tikmedis



Natūralūs atspalviai
Medienos grožio įkvėptos šiltos ir nesenstančios spalvos. Šie atspalviai padeda 
sukurti harmoningą ir jaukią nuotaiką.

Atspalvių pavyzdžiai spalvų paletėje atitinka dviem sluoksniais padengto paviršiaus spalvą ir yra tiek artimi galutiniam rezultatui, kiek leidžia spaudos galimybės. Galutinis atspalvis priklauso nuo 
medinio paviršiaus kokybės, porėtumo, apdirbimo bei dažymo technologijos. Kad rezultatas būtų toks, kokio tikitės, rekomenduojame esant galimybei atlikti bandomąjį dažymą su pasirinktu gaminiu. 
Tonuoto gaminio spalva gali skirtis nuo gamyklinio atspalvio.

Palisandras D2.07.19

Riešutas D3.22.16
Dark Brown

Nordic Dark 
Brown

E3.18.18

Nordic 
Meadow

F7.20.43

Tikmedis C4.23.20

Raudonmedis D1.34.28

Nordic Antique C3.36.24
Swedish Red

Šermukšnis C0.27.26

Nordic Pine E3.45.40

Oregonas E4.34.45

Kukurūzas E8.52.58
Yellow Ochre

Puriena F0.33.63

Raudonmedis Puriena D2.07.19 Nordic Pine



Šiaurietiški atspalviai
Šviesių pilkų atspalvių paletė, kuri suteiks jūsų namams harmonijos, subtilumo ir  
amžinumo pojūtį. 

Natūralūs atspalviai

Atspalvių pavyzdžiai spalvų paletėje atitinka dviem sluoksniais padengto paviršiaus spalvą ir yra tiek artimi galutiniam rezultatui, kiek leidžia spaudos galimybės. Galutinis atspalvis priklauso nuo 
medinio paviršiaus kokybės, porėtumo, apdirbimo bei dažymo technologijos. Kad rezultatas būtų toks, kokio tikitės, rekomenduojame esant galimybei atlikti bandomąjį dažymą su pasirinktu gaminiu. 
Tonuoto gaminio spalva gali skirtis nuo gamyklinio atspalvio.

Palisandras D2.07.19

Riešutas D3.22.16
Dark Brown

Nordic Dark 
Brown

E3.18.18

Nordic 
Meadow

F7.20.43

Nordic Black & 
Brown

ON.00.10

Nordic 
Mountain

ON.00.31

Nordic Silver 
Birch

G2.04.26

Tuopa G6.11.43

Juoda TN.02.08

Drebulė S3.03.26

Viržis E4.06.35

Pilkas akmuo ON.00.45

Nordic River T0.10.20

Vandenynas U7.04.24

Pilka ON.00.53

Sniegas GN.02.87

Pilkas akmuo Juoda ON.00.45 GN.02.87Sniegas F7.20.43



Viduržemio jūros atspalviai
Švelnūs žaismingi atspalviai suteikia namams gaivią išvaizdą. Šioje kolekcijoje rasite  
auksinius medžio atspalvius, švelnias pastelines spalvas ir pakylėjančius mėlynus tonus. 

Nordic Pine E3.45.40

Oregonas E4.34.45

Kukurūzas E8.52.58
Yellow Ochre

Puriena F0.33.63

Ąžuolas F1.17.61

Akmuo smėlyje F2.24.71

Sandalmedis F3.21.82

Beržas G0.16.84

Ryto rūkas F0.14.45

Pernykštė žolė F2.16.54

Nordic Rock F5.09.61

Balintas 
ąžuolas

F9.11.86

Lietaus debesis H3.10.61

Jūros banga N3.09.45

Melsvas 
dangus

R7.05.55

Deguonis L0.03.81

Atspalvių pavyzdžiai spalvų paletėje atitinka dviem sluoksniais padengto paviršiaus spalvą ir yra tiek artimi galutiniam rezultatui, kiek leidžia spaudos galimybės. Galutinis atspalvis priklauso nuo 
medinio paviršiaus kokybės, porėtumo, apdirbimo bei dažymo technologijos. Kad rezultatas būtų toks, kokio tikitės, rekomenduojame esant galimybei atlikti bandomąjį dažymą su pasirinktu gaminiu. 
Tonuoto gaminio spalva gali skirtis nuo gamyklinio atspalvio.

Lietaus debesis N3.09.45 R7.05.55



Bohemiški atspalviai
Įkvepianti ir gausi gilių ir ryškių atspalvių paletė suteiks daug energijos jūsų namų  
spalvų schemai.

Viduržemio jūros atspalviai

Tikmedis C4.23.20

Raudonmedis D1.34.28

Nordic Antique C3.36.24
Swedish Red

Šermukšnis C0.27.26

Pušis E4.34.74

Raudonasis 
kedras

D6.49.39

Rudeninis 
klevas

D7.49.42

Signalinė 
raudona

C3.56.32

Klevas F5.40.79

Vanilės žiedas F4.27.79

Salota G7.20.52

Alyvuogė G3.18.53

Safyras S9.30.40

Akacija M1.37.17
Dark Green

Kadagys J4.26.26

Kiškio kopūstas K2.16.16

Atspalvių pavyzdžiai spalvų paletėje atitinka dviem sluoksniais padengto paviršiaus spalvą ir yra tiek artimi galutiniam rezultatui, kiek leidžia spaudos galimybės. Galutinis atspalvis priklauso nuo 
medinio paviršiaus kokybės, porėtumo, apdirbimo bei dažymo technologijos. Kad rezultatas būtų toks, kokio tikitės, rekomenduojame esant galimybei atlikti bandomąjį dažymą su pasirinktu gaminiu. 
Tonuoto gaminio spalva gali skirtis nuo gamyklinio atspalvio.

Akacija C3.56.32 Safyras E4.34.74



PINOTEX  
EXTREME LASUR
Savaime nusiplaunanti pus-
skaidrė medienos apsaugos 
priemonė. Dėl unikalios ga-
minio technologijos paviršius 
savaime nusiplauna nuo 
nešvarumų lyjant lietui.

PINOTEX  
ULTRA LASUR
Hidrofobiška pusskaidrė me-
dienos apsaugos priemonė. 
Padengia paviršių elastingu 
laką primenančiu sluoksniu, 
nepaslepiančiu medienos 
tekstūros. Gaminyje yra 
vaško. 

PINOTEX  
CLASSIC LASUR
Tradicinė pusskaidrė medie-
nos apsaugos priemonė. Pa-
dengia paviršių plonu mati-
niu, nuo atmosferos poveikio 
saugančiu sluoksniu, kuris 
išryškina natūralią medienos 
tekstūrą.

PINOTEX  
FENCE LASUR 
Medinių stoginių ir tvorų ap-
saugos priemonė. Sudėtyje 
yra vaško, suteikiančio pavir-
šiui hidrofobinių savybių ir 
atsparumo teršalams. Labai 
patogu dengti paviršių.

PINOTEX  
WOOD PAINT EXTREME
Savaime nusiplaunantys nuo 
nešvarumų medinių fasadų dažai. 
Dėl unikalios gaminio technologi-
jos paviršius savaime valosi lyjant 
lietui. Labai atsparūs atmosferos 
poveikiui ir patvarūs dažai.

PINOTEX  
WOOD PAINT DUO VX+
Vandeniniai aliejiniai medinių fasa
dų dažai. Sukimba su gryna medie-
na, todėl paviršiaus nereikia grun-
tuoti. Dėl didelio dažuose esančio 
sausųjų medžiagų kiekio paviršius 
padengiamas veiksminga danga ir 
su mažesniu sluoksnių kiekiu.

PINOTEX  
WOOD PAINT AQUA
Vandeniniai medinių fasadų dažai. 
Elastingi, atmosferos poveikiui 
atsparūs lauko dažai. Šiais dažais 
lengva dažyti, jie gerai dengia ir 
greitai džiūsta. Galima rinktis iš 
gamyklinių atspalvių arba tonuoti.

PINOTEX  
SOLAR TERRACE &  
WOOD OIL
Atmosferos poveikiui atspari van-
deninė medienos alyva. Dėl alyvoje 
esančio vaško alyvuotas paviršius 
dar geriau atstumia vandenį ir 
teršalus. Dėl gaminyje esančio UV 
filtro paviršių alyvuoti reikia rečiau.

„Pinotex“ pusskaidrių 
medienos apsaugos 
priemonių, medienos dažų 
ir alyvų asortimentas

PINOTEX  
TERRACE & WOOD OIL
Tirpiklinė atmosferos poveikiui 
atspari medienos alyva. Giliai 
įsigerianti į medieną alyva atstu-
mia vandenį ir teršalus, pagerina 
paviršiaus atsparumą dėvėjimui. 
Alyva išsaugo ir išryškina medienos 
tekstūrą.
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pinotexlietuvaAkzo Nobel Baltics UAB 
Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius 

Tel.: 52653760 
info.lt@akzonobel.com

Detalesnė informacija apie  
produktus www.pinotex.lt


