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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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Color Revelation
A revelação continua. Descubra a cor do ano

NEW

e as 8 novas tonalidades entre as quatro
gamas cromáticas da colecção. Inspire-se, combine-as

NEW

e expresse-se sem limites.
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NEW

NEW

NEW

D i s c o ve r m o re i n s p i rat i o n
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Neutral
Revelation
Cores, materiais e texturas
que transmitem pureza, em busca
de equilíbrio e serenidade.

Color Re ve lat ion

Linen #E684

Savasana #E727

Greige #E683

Taupe #E679

Alpaca Grey #E680

Carrara White #E675

NEW
Soft Grey #E733

Simply Grey #E676

Stromboli #E677

NEW
Charcoal #E734

Neutral Revelation
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.
Savasana #E727. Inspire profundamente.
E expire. Pratique o savasana, uma cor que, como
o ioga, o envolve numa agradável sensação de
tranquilidade e equilíbrio.
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».
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.
Carrara White #E675. A elegância natural
do famoso mármore de Carrara inspira este branco
requintado, levemente acinzentado.
NEW Soft Grey #E733. Simplesmente
minimalista. Suavemente silencioso. Um cinzento
muito leve que respira luz, ternura e bem-estar.
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.
NEW Charcoal #E734. Escura e densa,
uma elegante tela de fundo que realça a decoração
e o submerge numa atmosfera sempre em voga.

Tre n d s 2 0 2 0

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

Rose Breeze #E718

New Blush #E690

Cameo Pink #E685

NEW
Red Clay #E736

Nude #E687

Burgundy #E694

Bouquet #E692

Turmeric #E720

Canyon #E719

NEW
Pink Oyster #E735

Red Revelation
Rose Breeze #E718. Um rosa de matiz muito
suave e luminosa, um tom sedoso e delicado como
o toque fino dos grãos de areia que escorrem entre
os dedos e são arrastados pela brisa.
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.
Cameo Pink #E685. O camafeu está de
volta... E nunca foi tão actual! Chique, irresistível
e feminino!
NEW Red Clay #E736. A argila vermelha reflecte
o carácter mineral da terra, a pureza e o artesanato,
proporcionando um tom de vincada personalidade.
Nude #E687. Um tom de pele perfeito que
apetece tocar à primeira vista.
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.
Bouquet #E692. Esta cor tem um efeito
surpreendente e emocionante, tal como um
«bouquet» de rosas a florescer com esplendor
no coração da casa.
Turmeric #E720. No grande mosaico cromático
da Índia, o tom alaranjado da curcuma faz lembrar
aromas, sabores e paisagens muito característicos
da sua terra.
Canyon #E719. Este tom alaranjado encarna
o tacto suave e a personalidade das esculturas
de pedra, de calcário e arenito, que ilustram
cenários emblemáticos, como os desfiladeiros
do Norte da América.
NEW Pink Oyster #735. Uma doce combinação
de rosado e alaranjado. Inspirada nos matizes
espontâneos dos cogumelos-ostra cor-de-rosa.
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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
co lo rrevelatio n.co m/ red

Tre n ds 2020

Color of
the season

A natureza revelou-nos Pink Oyster,
uma cor de uma beleza radiante que o convida
a esquecer o convencional e a despertar a alegria
e o optimismo que está em nós.
Pink Oyster #E735

D i s c o ve r m o re i n s p i rat i o n
c o lo rrevelati o n.c o m / c o lo ro fth es ea s 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

Glassy Blue #E721

Caelum #E730

Mare Nostrum #E697

Navy Blue #E722

Into the Blue #E696

Sea Clay #E703

Petrol Blue #E702

Bleu Canard #E701

NEW
Seaside #E740

NEW
Light Blue #E739

Blue Revelation
Glassy Blue #E721. Um azul mineral
muito leve, quase transparente. Uma cor tranquila
e imperturbável, capaz de nos envolver numa
atmosfera de eternidade.
Caelum #E730. A cor da calma e do movimento
silencioso das nuvens. O tom perfeito para se evadir
e sonhar acordado.
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.
Navy Blue #E722. O azul que nos traz
a frescura do alto mar. Um clássico que nunca
passará de moda, sempre actual em design
e decoração, sempre na paleta de cores essenciais
da vida.
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...
Sea Clay #E703. Uma cor natural, inspirada
na milenar argila do mar. Um tom cinzento
esverdeado que preenche os espaços de uma
forma equilibrada.
Petrol Blue #E702. Eis o nosso azul petróleo!...
Rico, profundo e escuro, numa oscilação constante
entre o azul e o verde. Magicamente indefinível.
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.
NEW Seaside #E740. O passo vagaroso
do tempo. O mar calmo. A brisa durante a sesta.
O azul Seaside submerge-o num perpétuo Verão.
NEW Blue Light #E739. Um azul vaporoso,
tão discreto e delicado que parece desvanecer-se.
Traz à memória a ténue transparência cristalina
da água.

Tre n d s 2 0 2 0

Na profundidade dos
sonhos pode-se voar num céu
imenso e dançar no oceano
ao ritmo das ondas.

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

Succulent Green #E724

Líquen #E709

Sage Green #E725

Malachite #E726

Caribbean #E705

Khaki Vert #E711

NEW
Olive #E737

Mustard #E714

Verdigris #E706

NEW
Rainforest #E738

Green Revelation
Succulent Green #E724. A casa erradia calor
e frescura com este tom inspirado nas plantas
suculentas que retêm a água no seu interior,
tornando-se praticamente translúcidas.
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.
Sage Green #E725. A naturalidade deste verde
associa-se à saúde e vitalidade, tal como as folhas
de sálvia. Elegante e intemporal, é um tom ideal
para encontrar equilíbrio e harmonia.
Malachite #E726. Um verde orgulhoso
da sua cor! Intenso e de carácter optimista, é um
tom de referências minerais próximas da malaquita.
Muito utilizado em decoração.
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.
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.
NEW Olive #E737. O aspecto natural do verdeazeitona evoca um estilo de vida orgânico e sereno,
em que prevalecem a simplicidade e o conforto.
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.
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.
NEW Rainforest #E738. Uma homenagem
à natureza e ao ambientalismo. Uma celebração
da vida. Rainforest envolve-o com a cor da
imensidão de um bosque.

Tre n d s 2 0 2 0

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

40 cores para 2020

Trends 2020

A cor é de todos
Sempre na vanguarda da cor e da inovação,

lógica e de fácil memorização. O código

as três cores primárias, acrescentam-se mais

Pintar antes de Pintar. Escolher passo a passo.

Para descobrir mais cores CIN,

Aconselhamento
personalizado

a CIN adoptou o código de cores universal

desenvolve-se a partir das cores primárias

duas que representam o preto e o branco.

sugerimos que explore o nosso

Para um aconselhamento

para daltónicos, o Color ADD®. Trata-se de um

(azul, vermelho e amarelo), representadas

Conjugadas com as outras cores, representam

catálogo ChromaGuide. São

mais personalizado dirija-se a uma

código gráfico monocromático que permite

por símbolos gráficos, verificando-se um

o desdobramento de tons com tonalidades

Parta para a descoberta das cores

Antes de pintar, tire a prova dos

1650 cores novas e únicas,

loja CIN ou contacte o Customer

aos daltónicos identificarem as cores de forma

consequente desdobramento destas para

mais claras ou mais escuras.

que mais se usam este ano. Se o

nove levando para casa uma

especialmente formuladas para

Service da CIN (serviço de acon-

rápida e simples, num processo de associação

cores secundárias. Às formas que identificam

seu leque de opções estiver em

pequena amostra de tinta (TESTiT)

a pintura de paredes.

selhamento e seguimento técnico)

aberto, consulte os Catálogos de

para testar na parede. Escolha

Visite www.chromaguide.com

através do número azul

Cor CIN e encontre o tom certo

um local discreto para fazer a

para colorir a sua parede.

experiência, deixe secar e espere

Descubra o site

para ver se a nova cor passa no

Descubra os nossos produtos

teste final.

e as últimas novidades sobre

A nossa marca

a marca em deco.cin.com

Genuinamente portuguesa desde
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Se por acaso encontrar uma cor

ChromaGuide

Facebook / Instagram

que gosta, traga-nos uma amostra.
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As cores inovadoras da CIN são

ou qualquer outro material servem.

que gostou é outra hipótese

experiências de decoração e

fruto de anos de investigação

Depois, vá a uma loja CIN e veja

para transformá-la em tinta CIN.

esteja a par das mais recentes

que resultam em produtos que

como a partir da amostra se

Descarregue para o seu telemovel

actividades da marca em

oferecem qualidade, o melhor

cria uma tinta exactamente da

a aplicação CIN COLORiT que

www.facebook.com/TintasCIN

rendimento e soluções únicas para

mesma cor.

lhe permite identificar. Através

www.instagram.com/tintascin

o interior e exterior da casa.

desta aplicação vai identificar de
imediato a referência CIN que

Produtos CIN

corresponde à cor que fotografou

As cores aqui apresentadas

As lojas CIN facultam-lhe uma

e pode levá-la, transformada em

podem ser afinadas no sistema

série de pequenos cartões

tinta, para sua casa.

Colormix 3G da CIN, nos seguintes

de cor que poderá levar consigo

produtos:

gratuitamente e combinar
com as cores que já decoram

Para paredes e tectos:

a sua casa.

• VinylMatt.
• VinylClean.
• VinylSilk.

• Cináqua.
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Seaside #E740

Mustard #E714
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Verdigris #E706
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•C
 inacryl (mate, acetinado

h
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Rainforest #E738

• VinylMatt TESTiT.

Para madeiras e metais:
• Sintecin (fosco, acetinado
e brilhante).

Cinzento claro

w

NEW
Charcoal #E734

k

NEW
Light Blue #E739

p

mercado das tintas e vernizes.

Partilhe connosco as suas

i

a

1917, a CIN é uma referência no

Tirar uma fotografia a uma cor

e brilhante).

Cinzento escuro

customerservice@cin.com

Papel, tecido, porcelana, madeira

• VinylSoft.
NEW
Soft Grey #E733

808 253 253 ou do e-mail

• AC-Thane (acetinado).
• Cinacryl (mate, acetinado
e brilhante).

Escolher a cor é um dos momentos mais
importantes na decoração de um espaço.
Consciente disso, a CIN fez todos os esforços
para assegurar a reprodução fiel das cores
neste catálogo. No entanto, em virtude de
limitações técnicas de impressão, as cores
podem apresentar diferenças face às originais.
Recomenda-se, por isso, a realização de um
teste de cor antes de qualquer aplicação
final usando o TESTiT. O teste permite uma
selecção consciente da cor por parte do
cliente, não se responsabilizando a CIN pelas
consequências da escolha ou aplicação por
aquele efectuadas.

www.colorrevelation.com
Siga-nos no facebook
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