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A cor revela-nos a sua alma
em estado puro, uma emoção
essencial que nasce da força
da natureza.
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Neutral
Revelation
Cores, materiais e texturas
que transmitem pureza, em busca
de equilíbrio e serenidade.

Color Re ve lat ion

Carrara White #E675

Simply Grey #E676

Stromboli #E677

Meteorite #E678

Taupe #E679

Alpaca Grey #E680

Tobacco #E681

Sandstone #E682

Greige #E683

Linen #E684

Neutral Revelation
Carrara White #E675. A elegância natural
do famoso mármore de Carrara inspira este branco
requintado, levemente acinzentado.
Simply Grey #E676. Simplesmente neutro...
ele é assim! Um cinzento médio, com o toque de
sofisticação ideal para equilibrar a decoração.
Stromboli #E677. Chama-se Stromboli e é um
cinzento quente, ligeiramente arroxeado, inspirado na
rocha do vulcão italiano que lhe empresta o nome.
Meteorite #E678. Um cinzento fumado e
queimado. Um tom de meteorito subtil que surge
na casa de forma inesperada mas totalmente
vanguardista.
Taupe #E679. Presença incondicional na moda
e na decoração, Taupe é uma cor que se situa
entre o castanho e o cinzento. A palavra deriva do
francês que significa «toupeira».
Alpaca Grey #E680. Alpaca, uma lã de sonho em
22 cores naturais... A nossa preferida é a cinza clara
que inspirou este tom capaz de vestir a casa de forma
natural e requintada.
Tobacco #E681. Este castanho fumado, com
um toque dourado, evoca atmosferas e fragrâncias
que enobrecem as superfícies onde é aplicado.
Sandstone #E682. A beleza das nuances
e da textura do arenito, rocha sedimentar composta
por minerais, dá nome a este tom médio e natural,
muito confortável e contemporâneo.
Greige #E683. A proporção ideal para um
equilíbrio neutro e intemporal. Um «blend» entre
o «grey» e o «beige», talvez influenciado pela palavra
francesa «grège» que significa «seda bruta».
Linen #E684. O linho, tecido ancestral que nos
traz à memória apontamentos de decoração ao
longo de gerações... Um branco creme ligeiramente
amarelado que evoca sensações de luminosidade,
frescura e bem-estar.
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A vida transcorre em mínimas
fracções de tempo. Em cada
instante existe um fragmento
de eternidade.

Disco ver mo re inspiratio n
co lo rrevelatio n.co m/ neutral
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Red
Revelation
A casa é um espaço que fala de
emoções, com tons e aromas doces,
sensíveis e agradáveis.

Color Re ve lat ion

Cameo Pink #E685

Coral Velvet #E686

Nude #E687

Old Cognac #E688

Royal Grape #E689

New Blush #E690

Victorian Rose #E691

Bouquet #E692

Interlude #E693

Burgundy #E694

Red Revelation
Cameo Pink #E685. O camafeu está de volta...
E nunca foi tão actual! Chique, irresistível e feminino!
Coral Velvet #E686. Nem completamente rosa,
nem apenas laranja... Este tom especial de coral tem
um toque sumptuoso e a elegância do veludo.
Nude #E687. Um tom de pele perfeito que
apetece tocar à primeira vista.
Old Cognac #E688. Esta cor desperta o aconchego
no espaço envolvente e evoca as notas aromáticas
de um Cognac, de excepção, envelhecido.
Royal Grape #E689. O benefício e o «glamour» de
uma uva real nas suas paredes... Um castanho-escuro
avermelhado imprescindível para espaços com classe
e bom gosto.
New Blush #E690. Um blush pastel, ultra leve,
com um toque especial rosa e alaranjado. É a cor mais
«trendy» do momento... Para aplicar sem medo em
todos os recantos da casa.
Victorian Rose #E691. Irrefutavelmente inglês,
este rosa convive sem preconceito com o tom da hora
do chá das cinco em todos os recantos onde
é aplicado.
Bouquet #E692. Esta cor tem um efeito
surpreendente e emocionante, tal como um
«bouquet» de rosas a florescer com esplendor no
coração da casa.
Interlude #E693. Esta cor deliciosa e com nuances
de frutos de Verão é, antes de tudo, um interlúdio,
um pequeno momento cromático que pode fazer toda
a diferença na decoração.
Burgundy #E694. Um tom de vinho opulento
e actual, inspirado na cor vermelho-escuro
acastanhado, típica do vinho francês da Borgonha
que lhe dá nome.
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Há um tipo de beleza que
é universal e axiomática, aquela
que ao ser contemplada nos
abraça com subtileza.

Disco ver mo re inspiratio n
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Elegante e sofisticado. Contemporâneo e
clássico. Equilibrado e intemporal. O tom
Verdigris é uma revelação espontânea, a nova
tendência em decoração de interiores.
Verdigris #E706

D i s c o ve r m o re i n s p i rat i o n
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Blue
Revelation

Pode-se dar cor à calma e à
intensidade, à quietude e ao movimento,
ao repouso e à energia.

Color Re ve lat ion

Nuages #E695

Into the Blue #E696

Mare Nostrum #E697

Twilight #E698

Abyss Blue #E699

Seascape #E700

Bleu Canard #E701

Petrol Blue #E702

Sea Clay #E703

Blue Mountains #E704

Blue Revelation
Nuages #E695. É um azul tom de nuvem para
sonhadores... Uma cor repleta de poesia a formar-se
no céu da sua imaginação! Neutra, e sobretudo
intemporal, é ideal para qualquer espaço.
Into the Blue #E696. É o azul do imenso céu
que nos transporta mais além, até ao infinito…
Sem limites, este é o azul do mar, da paz e do ar.
Respire fundo…
Mare Nostrum #E697. Expressão latina que
através desta cor transmite a história, a cultura
e a herança de um mar que é de todos… Azul único,
cor do mar Mediterrânico.
Twilight #E698. Tom avioletado inspirado numa
das nuances de que se pinta o céu no momento
especial do crepúsculo… Na passagem do dia para
a penumbra da noite. Mágico!
Abyss Blue #E699. Um azul-escuro quase
preto, como que extraído das profundezas abismais
e misteriosas do mar… É sofisticação e elegância
em estado puro.
Seascape #E700. Representação cromática do
azul que ninguém se cansa de admirar e que a todos
enternece… O azul do mar e da paisagem marinha.
Bleu Canard #E701. Do francês, «azul pato».
Uma cor «trendy» e histórica no vocabulário da moda,
intermédia entre o azul e o verde, com origem
na cor típica das penas de alguns patos.
Petrol Blue #E702. Eis o nosso azul petróleo!...
Rico, profundo e escuro, numa oscilação constante
entre o azul e o verde. Magicamente indefinível.
Sea Clay #E703. Uma cor natural, inspirada
na milenar argila do mar. Um tom cinzento esverdeado
que preenche os espaços de uma forma equilibrada.
Blue Mountains #E704. Inspirado no azul
acinzentado, difuso e subtil, da paisagem da região
montanhosa da Austrália inscrita no Património
Mundial da Unesco, este azul deixa a sua marca em
todos os espaços.
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Na profundidade dos
sonhos pode-se voar num céu
imenso e dançar no oceano
ao ritmo das ondas.

Disco ver mo re inspiratio n
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Green
Revelation
Com as suas diferentes matizes
e intensidades, a natureza preenche
de vida o nosso espaço.

Color Re ve lat ion

Caribbean #E705

Verdigris #E706

Sumptuous Green #E707

Celadon #E708

Líquen #E709

Taiga #E710

Khaki Vert #E711

Vert Chartreuse #E712

Petrichor #E713

Mustard #E714

Green Revelation
Caribbean #E705. Um verde médio fresco,
aquático e com ar tropical que evoca o mar das
Caraíbas e os seus cenários paradísicos... Embarque
nesta viagem.
Verdigris #E706. Nome dado ao pigmento
histórico de cor verde-azulado resultante da oxidação
do cobre. Hoje, este tom histórico cruza-se com as
tendências actuais para revelar a cor mais elegante
do momento.
Sumptuous Green #E707. Um verde sumptuoso
com nuances preciosas de Esmeralda que nos
transporta através de florestas exuberantes... Assim
é este tom de carácter rico, nobre e profundo.
Celadon #E708. Delicada e sofisticada, a cor
Céladon inspira-se nas nuances do verde-claro
acinzentado característico da porcelana chinesa com
o mesmo nome.
Líquen #E709. Organismo formado por um fungo
e uma alga, o verde líquen é também o nome da
cor usada na decoração e na moda para designar tons
de verde claro acinzentados.
Taiga #E710. Taiga, a floresta de coníferas que
inspira este verde abeto escuro que nos conduz
às atmosferas do grande Norte. Um apelo à selva que
acorda e revela instintos naturais indescritíveis.
Khaki Vert #E711. A palavra deriva do persa
«khak» que significa pó ou cor de terra. Utilizado pelos
exércitos para camuflagem, este caqui esverdeado
é hoje uma cor incontornável na moda.
Vert Chartreuse #E712. Este verde amarelado
inspira-se no «Chartreuse», licor francês famoso cujo
método de fabrico permanece em segredo. Diz-se que
na sua composição entram 130 ervas, dentre as quais
erva-cidreira, manjerona, lavanda, sálvia, tomilho...
Petrichor #E713. Petrichor é um tom de terra
dourada inspirado na palavra inglesa que define o
aroma subtil das primeiras chuvas, depois de um
longo período de tempo quente e seco.
Mustard #E714. Mostarda!... É o nome desta cor
usada principalmente na moda e na decoração. Um
amarelo sombreado que, aplicado na medida certa, se
revela uma solução arrojada e elegante na decoração.
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Com o seu vigor exuberante
e inato, o natural devora o
artificial, reivindicando o que
é original e autêntico.

Disco ver mo re inspiratio n
co lo rrevelatio n.co m/ green

www.colorrevelation.com
Siga-nos no facebook
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