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Viss, kas vajadzīgs koksnei

PINOTEX  
COLOUR 
COLLECTION



PīlādzisOregons Riekstkoks

DABISKĀS 
NOKRĀSAS

MODERNO TOŅU KOLEKCIJA  
“PINOTEX COLOUR COLLECTION”
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Visi zina, cik svarīgi ir veikt ārpus telpām esošās koksnes savlaicīgu profilaktisko ap-
kopi, lai koka virsmām nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret laikapstākļu ietekmi. 
Tomēr nepietiek tikai vienkārši izvēlēties darbam piemērotu produktu. Īstu savas mā-
jas sajūtu palīdz radīt toņu gamma, kas atspoguļo mājas iemītnieku stilu un labi sader 
ar ēkas arhitektūru. Lai atvieglotu savstarpēji saskaņotu toņu komibināciju izvēli koka 
virsmu apdarei, AkzoNobel Globālās estētikas centrs piedāvā Pinotex moderno toņu 
kolekciju.

Kā funkcionē krāsu aplis:
Krāsu apļa iekšējo apli parasti veido koksnes toņi, sākot no pelēcīgās priedes un bei-
dzot ar tumšā palisandra toni. Tieši šos dabiskos toņus var izmantot par sākumpun-
ktu, un pēc tam tālāk virzīties uz izvēlēto toņu kolekciju. Pēc tam, kad ir atrasts iecie-
nītākais no piedāvātajiem toņiem, to iespējams kombinēt ar tās pašas kolekcijas citu 
toni. Krāsu aplis palīdzēs viegli un ātri atrast savstarpēji saderīgus toņus.

Mēs vēlamies parādīt koksni visā tās 
skaistumā, tāpēc dabisko toņu kolekcijā 
ir apkopots pilns spektrs koksnes toņu, 
sākot no gaišās ziemeļu priedes un bei-
dzot ar pīlādža sarkanīgo nokrāsu un 
eksotisko melnbrūno palisandra toni. Šo, 
koksnei raksturīgo, toņu nianses rada sil-
tu un patīkamu gaisotni un ir vienlīdz labi 
piemērotas gan klasiska, romantiska, 
gan mūsdienīga izskata radīšanai.



ZIEMEĻU  
NOKRĀSAS

VIDUSJŪRAS 
NOKRĀSAS

BOHĒMAS 
NOKRĀSAS

Skandināvu pievilcīgā dizaina vēso toņu 
kolekcija piešķir virsmām elegantu un 
modernu izskatu. Kombinējiet kontrastē-
jošos pelēcīgos koksnes toņus ar gaišām 
vai tumšām neitrālām nokrāsām  – mie-
rīgai un minimālistiskai noskaņai vai iz-
smalcinātu un modernu eksterjeru de-
korēšanai.

Vidusjūras toņu valdzinošā un gaišā 
toņu palete piešķir mājai svaigu elpu un 
rada saulainu, romantisku un lauku stila 
gaisotni. Maigu pasteļtoņu un elegantu 
nokrāsu palete. Toņu gamma variējas 
no silti dzelteniem līdz svaigi zaļiem un 
ziliem toņiem. 

Lai izveidotu gaišu un tai pat laikā iz-
teiksmīgu mājas izskatu, izvēlieties pie-
sātinātas, sulīgas un spilgtas nokrāsas 
no bohēmas toņu kolekcijas. Savstar-
pēji kombinējot ar dabiskiem koksnes 
toņiem vai izmantojot šos toņus akcen-
tiem, intensīvās nokrāsas atmodina jūtas 
un ļauj radīt enerģijas piepildītu gaisotni.
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ON.00.10 Nordic Black & Brown H3.10.61 S9.30.40 Tīkkoks



Sarkankoks

Purene D2.07.19

Nordic Pine

Nordic Meadow D2.07.19



Toņu paraugi atbilst virsmas apdarei divās kārtās un ir tik lielā mērā pietuvināti galarezultātam, cik to atļauj poligrāfijas iespējas. Atkarībā no koka virs-
mas kvalitātes, koksnes porainības un krāsošanas tehnoloģijas faktiskais tonis var nedaudz atšķirties no toņu paletē norādītā toņa. Lai iegūtu vēlamo 
rezultātu, ieteicams pēc iespējas veikt oriģinālās koka virsmas izmēģinājuma krāsošanu. Tonētās krāsas tonis var atšķirties no gatavā toņa krāsas.

Dabiskās nokrāsas
Koksnes dažādo nokrāsu iedvesmoti silti un vienmēr aktuāli toņi - 
ieturētas un mājīgas noskaņas radīšanai.

Palisandrs D2.07.19

Riekstkoks D3.22.16
Dark Brown

Nordic Dark 
Brown

E3.18.18

Nordic 
Meadow

F7.20.43

Tīkkoks C4.23.20

Sarkankoks D1.34.28

Nordic Antique C3.36.24
Swedish Red

Pīlādzis C0.27.26

Nordic Pine E3.45.40

Oregons E4.34.45

Kukurūza E8.52.58
Yellow Ochre

Purene F0.33.63



GN.02.87

Akmens pelēks

ON.00.45

Melns F7.20.43Sniegs

T0.10.20 GN.02.87



Toņu paraugi atbilst virsmas apdarei divās kārtās un ir tik lielā mērā pietuvināti galarezultātam, cik to atļauj poligrāfijas iespējas. Atkarībā no koka virs-
mas kvalitātes, koksnes porainības un krāsošanas tehnoloģijas faktiskais tonis var nedaudz atšķirties no toņu paletē norādītā toņa. Lai iegūtu vēlamo 
rezultātu, ieteicams pēc iespējas veikt oriģinālās koka virsmas izmēģinājuma krāsošanu. Tonētās krāsas tonis var atšķirties no gatavā toņa krāsas.

Ziemeļu nokrāsas
Toņu palete, kas satur vēsi pelēkos toņus – 
harmoniskas un izsmalcinātas mājas vizuālam iespaidam.

Palisandrs D2.07.19

Riekstkoks 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

Papele G6.11.43

Melns TN.02.08

Apse S3.03.26

Virši E4.06.35

Akmens pelēks ON.00.45

Nordic River T0.10.20

Okeāns U7.04.24

Pelēks ON.00.53

Sniegs GN.02.87



Lietus mākonis

R7.05.55

N3.09.45

Pagājušā gada zāle

L0.03.81



Toņu paraugi atbilst virsmas apdarei divās kārtās un ir tik lielā mērā pietuvināti galarezultātam, cik to atļauj poligrāfijas iespējas. Atkarībā no koka virs-
mas kvalitātes, koksnes porainības un krāsošanas tehnoloģijas faktiskais tonis var nedaudz atšķirties no toņu paletē norādītā toņa. Lai iegūtu vēlamo 
rezultātu, ieteicams pēc iespējas veikt oriģinālās koka virsmas izmēģinājuma krāsošanu. Tonētās krāsas tonis var atšķirties no gatavā toņa krāsas.

Vidusjūras nokrāsas
Maigi, priecīgi toņi piešķir mājai svaigu izskatu. Šajā izlasē atradīsiet gan 
zeltainus koksnes toņus, maigus pasteļtoņus, gan pieklusinātus zilos toņus. 

Nordic Pine E3.45.40

Oregons E4.34.45

Kukurūza E8.52.58
Yellow Ochre

Purene F0.33.63

Ozols F1.17.61

Smilšakmens F2.24.71

Sandalkoks F3.21.82

Bērzs G0.16.84

Rīta migla F0.14.45

Pagājušā 
gada zāle

F2.16.54

Nordic Rock F5.09.61

Baltais ozols F9.11.86

Lietus mākonis H3.10.61

Jūras vilnis N3.09.45

Debesu zils R7.05.55

Skābeklis L0.03.81



C3.56.32

Safīrs

Akācija

G3.18.53 K2.16.16



Bohēmas nokrāsas
Iedvesmojoša un bagātīga toņu palete ar dziļiem, 
spilgtiem un enerģiskiem toņiem.

Toņu paraugi atbilst virsmas apdarei divās kārtās un ir tik lielā mērā pietuvināti galarezultātam, cik to atļauj poligrāfijas iespējas. Atkarībā no koka virs-
mas kvalitātes, koksnes porainības un krāsošanas tehnoloģijas faktiskais tonis var nedaudz atšķirties no toņu paletē norādītā toņa. Lai iegūtu vēlamo 
rezultātu, ieteicams pēc iespējas veikt oriģinālās koka virsmas izmēģinājuma krāsošanu. Tonētās krāsas tonis var atšķirties no gatavā toņa krāsas.

Tīkkoks C4.23.20

Sarkankoks D1.34.28

Nordic Antique C3.36.24
Swedish Red

Pīlādzis C0.27.26

Priede E4.34.74

Sarkanais 
ciedrs

D6.49.39

Rudens kļava D7.49.42

Signālsarkans C3.56.32

Kļava F5.40.79

Vaniļas zieds F4.27.79

Salātzaļš G7.20.52

Olīvkrāsa G3.18.53

Safīrs S9.30.40

Akācija M1.37.17
Dark Green

Kadiķis J4.26.26

Zaķkāposts K2.16.16



Akzo Nobel Baltics SIA
Dēļu iela 4,
Rīga, LV-1004, Latvija

Tālr.: 6751 7018
info.lv@akzonobel.com
www.pinotex.lv

 PinotexLatvija

 Pinotex Latvija

1. solis 
NOTĪRI 
VIRSMU

3. solis 
APSTRĀDĀ 
VIRSMU UN 
PIEŠĶIR 
TONI

2. solis 
NOGRUNTĒ

VISS, KAS  
VAJADZĪGS  
KOKSNEI


