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Kolor ukazuje, co ci 
w sercu gra: prawdziwe 

emocje rodzące sięz 
z siły natury.
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Ciąg dalszy rewelacji .Odkryj kolor roku oraz  

poznaj 12 nowych odcieni w czterech gamach kolorystycznych 

dostępnych w kolekcji.Zainspiruj się,zestaw je ze sobą  

i wyraź się bez ograniczeń.
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Neutral
Revelation

Kolory, materiały i faktury, które  
urzekają swą nieskazitelnością i prowadzą  

na drodze w poszukiwaniu równowagi  
i spokoju ducha.



Linen #E684

Greige #E683

Taupe #E679

NEW
Lava Stone #E716

NEW 
Hygge Grey #E715

NEW
Causeway #E717

Alpaca Grey #E680

Stromboli #E677

Simply Grey #E676

Carrara White #E675



  Linen #E684. Len, tkanina naszych przodków, 
przywodzi na myśl elementy wystroju stosowane przez 
pokolenia… Kremowa, wpadająca w żółć biel jest 
świetlista, świeża i wywołuje dobry nastrój.

  Greige #E683. To idealna proporcja dla neutralnej, 
ponadczasowej równowagi. Mieszanka szarości i beżu, 
być może zainspirowana francuskim słowem „grège”, 
oznaczającym „surowy jedwab”.

  Taupe #E679. Taupe to odcień pomiędzy 
brązowym i szarym, którego obecność w modzie 
i wystroju wnętrz jest obowiązkowa. Jego nazwa po 
francusku znaczy „kret”.

  NEW Lava Stone #E716. Siła, spójność, 
wyrazistość. Lava Stone to kolor ziemi, który może 
krzyczeć do nas z siłą wulkanu jak i wprowadzać  
nas w stan błogiego odpoczynku.

  NEW Hygge Grey #E715. Hygge to opowieść 
o radości życia wprowadzając atmosferę spokoju 
i jasności, w której można napawać się relaksem i 
komfortem. Dom to przecież najprzytulniejsze miejsce 
na świecie.

  NEW Causeway #E717. Ciemny, wyrazisty odcień 
szarości, inspirowany majestatycznymi bazaltowymi 
kolumnami Grobli Olbrzyma na północnym wybrzeżu 
Irlandii.

  Alpaca Grey #E680. Alpaka, wspaniała wełna, 
w naturze występuje w 22 odcieniach... Nasz ulubiony 
odcień, jasnoszary, zainspirował ten kolor, który 
przystraja dom w naturalny i wysublimowany sposób.

  Stromboli #E677. Stromboli to ciepły, lekko 
fioletowy odcień szarości, inspirowany włoskim 
kamieniem wulkanicznym, któremu zawdzięcza  
swą nazwę.

  Simply Grey #E676. Po prostu neutralny… taki 
jest ten kolor! Średni szary z lekką nutą wyrafinowania, 
która idealnie wyważy wystrój pomieszczenia. 

  Carrara White #E675. Ta wysublimowana 
biel z delikatnym odcieniem szarości inspirowana 
jest naturalną elegancją słynnego marmuru 
karraryjskiego.

Neutral Revelation
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Discover more inspirat ion
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Życie płynie sekunda  
po sekundzie. Każda chwila 

kryje w sobie ułamek 
nieskończoności.
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Red
Revelation
Dom jest przestrzenią, która opowiada  

o emocjach, wykorzystując odcienie 
i zapachy – słodkie, delikatne i przyjemne.



Cameo Pink #E685

Burgundy #E694

Nude #E687

NEW
Turmeric #E720

Bouquet #E692

Victorian Rose #E691

Old Cognac #E688

NEW
Canyon #E719

New Blush #E690

NEW
Rose Breeze #E718



  Cameo Pink #E685. Różowa Kamea wróciła... 
I nigdy wcześniej nie była tak bardzo na czasie! 
Szykowna, zniewalająca i kobieca!

  Burgundy #E694. Odcień wina, wystawny 
i współczesny, inspirowany ciemnoczerwonym, 
wpadającym w brąz kolorem francuskiego wina 
z Burgundii, któremu zawdzięcza swą nazwę.

  Nude #E687. Doskonały odcień skóry, na który 
wystarczy spojrzeć, aby zapragnąć go dotknąć.

  NEW Turmeric #E720. Kolor jak mozaika rodem 
z Indii, w której dominuje pomarańczowy odcień 
kurkumy, przywodzący na myśl aromaty, smaki  
i pejzaże charakterystyczne dla tej części świata.

  Bouquet #E692. Ten kolor daje zaskakujący, 
fascynujący efekt, niczym zachwycający bukiet róż 
rozkwitających w sercu domu.

  Victorian Rose #E691. Różowy, angielski do 
szpiku kości kolor, bardzo dobrze współgra 
z charakterem popołudniowej herbaty – we wszystkich 
pomieszczeniach, w których zostanie użyty.

  Old Cognac #E688. To kolor, który tworzy 
przytulną przestrzeń i przywołuje na myśl aromat 
starego koniaku - rocznika najwyższej próby.

  NEW Canyon #E719. Ten kolor to ucieleśnienie 
delikatności i zarazem wyrazistości rzeźb 
powstałych w skałach z wapienia i piaskowca, tak 
charakterystycznych jak kaniony Ameryki Północnej.

  New Blush #E690. Pastelowy, ultralekki kolor  
różu do policzków, z wyjątkową nutą barwy różowej  
i pomarańczowej. Aktualnie najbardziej trendy...  
Do odważnego stosowania we wszystkich 
zakamarkach domu.

  NEW Rose Breeze #E718. Różowy o subtelnym, 
świetlistym i aksamitnym odcieniu, tak delikatnym  
jak ziarnka piasku przesypujące się między palcami  
i znikające wraz z lekkim powiewem wiatru.

Red Revelation
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Istnieje piękno uniwersalne, 
piękno aksjomatyczne – piękno, 
które obejmuje nas czule, kiedy 

się w nie wpatrujemy.



Amethyst #E723
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Discover more inspirat ion
colorrevelation.com/coloroftheseason

Color of  
the season

Kolor ametystu przepełniony jest  
wrodzoną energią. Wyznacza nowe trendy  

w urządzaniu wnętrz. Ucieka os zimnych odcieni 
okrywając się płaszczem tajemniczości.
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Blue
Revelation

Spokój i siła, wytchnienie i ruch,  
spoczynek i energia – one wszystkie 

mogą mieć swój kolor.



NEW
Navy Blue #E722

NEW
Amethyst #E723

Into the Blue #E696

Seascape #E700

Bleu Canard #E701

Petrol Blue #E702

Blue Mountains #E704

Sea Clay #E703

NEW
Glassy Blue #E721

Mare Nostrum #E697



  Mare Nostrum #E697. Łaciński zwrot, który 
w nazwie tego odcienia opowiada o historii, kulturze  
i dziedzictwie naszego wspólnego morza... Wyjątkowy 
niebieski kolor – kolor Morza Śródziemnego. 

  NEW Navy Blue #E722. Odcień niebieskiego,  
tak świeży jak bryza przypływu. Ten klasyczny kolor 
nigdy nie wychodzi z mody i nadaje się zarówno  
do wzornictwa jak i urządzania wnętrz. Jest 
obowiązkową pozycją na palecie najważniejszych 
podstawowych kolorów.

  NEW Amethyst #E723. Kolor o magnetycznym 
charakterze, przyciągającym wszystkie spojrzenia.  
Bije od niego magia, piękno i elegancja niczym  
od ametystowej biżuterii, mieniącej się najbardziej 
pożądaną różnorodnością kwarcu.

  Into the Blue #E696. Niebieski kolor 
nieskończonego nieba, prowadzący nas dalej, ku 
nieskończoności... Nie zna granic: to kolor morza, 
pokoju i powietrza. Weź głęboki oddech...

  Seascape #E700. To kolor odzwierciedlający błękit, 
który można podziwiać bez znużenia i który porusza 
każdego: błękit morza i pejzażu morskiego.

  Bleu Canard #E701. Po francusku znaczy 
„zielonomodry”. Ten modny kolor przejściowy 
pomiędzy niebieskim i zielonym od dawna gości 
w słowniku mody, a pochodzi od barwy typowej dla 
upierzenia pewnego gatunku kaczki.

  Petrol Blue #E702. Oto i nasz niebieski odcień 
benzyny!... Bogaty, głęboki i ciemny, nieustannie 
oscyluje między niebieskim i zielonym. Magicznie 
nieokreślony.

  Blue Mountains #E704. Kolor, którego inspiracja 
pochodzi od rozmytego i delikatnego szarawego 
błękitu pejzażu górskiego regionu Australii, 
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Pozostawi swój ślad w każdym pomieszczeniu.

  NEW Glassy Blue #E721. Mineralny odcień 
niebieskiego, tak subtelny, że aż prawie przezroczysty. 
Spokojny, niczym niewzruszony kolor wprowadzający 
atmosferę wieczności.

Blue Revelation
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Pogrążeni w głębokim  
śnie, możemy latać 

w przestworzach i tańczyć 
w oceanie w rytm fal.
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Green
Revelation

 Natura wypełnia życiem naszą
przestrzeń, dekorując ją swoimi odcieniami

i natężeniem przeróżnych barw.



Caribbean #E705

Verdigris #E706

Mustard #E714

Vert Chartreuse #E712

Khaki Vert #E711

NEW
Malachite #E726

NEW
Sage Green #E725

Celadon #E708

Lichen #E709

NEW
Succulent Green #E724



Green Revelation
  Caribbean #E705. Świeża zieleń wody z nutą 

tropików, która przywołuje na myśl Morze Karaibskie 
wraz z jego rajskimi pejzażami... Wsiądź na pokład  
i rozpocznij tę podróż.

  Verdigris #E706. Nazwa zielononiebieskawego 
pigmentu, biorącego się z utlenienia miedzi. Dziś ten 
historyczny odcień krzyżuje się z bieżącymi trendami, 
by wydać najbardziej elegancki kolor ostatnich dni.

  Mustard #E714. Musztarda!... Kolor, którego używa 
się głównie w modzie i do dekoracji wnętrz. Ten odcień 
brudnej żółci, właściwie zastosowany, stanowi odważny 
i elegancki element wystroju.

  Vert Chartreuse #E712. Ten żółtozielony odcień 
wzoruje się na Chartreuse – słynnym francuskim 
likierze, którego sposób wytwarzania owiany jest 
tajemnicą. Podobno do jego produkcji wykorzystuje się 
130 ziół, w tym melisę, majeranek, lawendę, szałwię, 
tymianek...

  Khaki Vert #E711. Słowo pochodzi z perskiego 
„khak”, co oznacza pył lub kolor ziemi. Ten zielonkawy 
khaki, w wojsku używany do kamuflażu, to dziś 
w świecie mody kolor obowiązkowy.

  NEW Malachite #E726. Zieleń dumna ze  
swego odcienia zieleni. Intensywny, optymistyczny 
kolor. Jest bliskim nawiązaniem do malachitu, często 
stosowanego przy urządzaniu wnętrz.

  NEW Sage Green #E725. Naturalność tego 
odcieniu zielonego kojarzy się ze zdrowiem i 
witalnością, podobnie jak liście szałwii. Jest elegancki, 
ponadczasowy, idealny dla znalezienia równowagi  
i harmonii.

  Celadon #E708. Celadon, delikatny i wytworny 
kolor, wzoruje się na jasnozielonym, szarawym 
odcieniu charakterystycznym dla chińskiej porcelany  
o tej samej nazwie.

  Lichen #E709. Porost to nie tylko organizm złożony 
z grzyba i algi. Zielony odcień porostu w słowniku 
mody i dekoracji oznacza jasnozieloną, szarawą barwę.

  NEW Succulent Green #E724. Każdy dom 
czerpie z ciepła i świeżości tego odcienia zieleni 
inspirowanego sukulentami, które gromadzą wodę 
wewnątrz, stając się niemal prześwitujące.
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To, co zrodzone z natury,  
kipiąc wrodzoną werwą, 

pokonuje wszelką sztuczność 
i przywraca to, co oryginalne  

i autentyczne.



Carrara White #E675
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Neutral Revelation Red Revelation Blue Revelation Green Revelation

Linen #E684

Kolory należą do nas wszystkich
Firma CIN nieustannie przoduje 

w innowacyjnych rozwiązaniach i kolorach. 

Przyjęliśmy uniwersalny kod kolorów 

dla daltonistów, Color ADD®. Ten 

monochromatyczny kod graficzny pozwala 

daltonistom na szybką i prostą identyfikację 

kolorów poprzez łatwe do zapamiętania, 

logiczne skojarzenia. Kod wychodzi od 

kolorów podstawowych (niebieski, czerwony 

i żółty), przedstawionych za pomocą symboli 

graficznych, które następnie łączą się, 

dając barwy drugorzędne. Do kształtów 

oznaczających trzy barwy podstawowe 

dołączone są jeszcze dwa, odpowiadające 

czerni i bieli. Ich połączenie z pozostałymi 

kolorami daje różne barwy o jaśniejszych 

i ciemniejszych odcieniach.

40 kolorów na 2018

Biały

Żółty

Czerwony

Czarny

Ciemnoszary

Jasnoszary

Niebieski

Lichen #E709

Trends 2018

ChromaGuide
Zachęcamy do zapoznania się 

z naszym katalogiem ChromaGuide, 

w którym czeka na ciebie więcej 

kolorów CIN. Znajdziesz tu 1650 

nowych, unikalnych kolorów, 

stworzonych specjalnie z myślą 

o malowaniu ścian. Wejdź na  

www.chromaguide.com. 

Odkryj naszą stronę 
Poznaj nasze produkty i aktualności 

o marce CIN na www.farby-cin.pl.

Facebook
Podziel się z nami wrażeniami 

z prac dekoracyjnych i bądź 

na bieżąco z najnowszymi 

propozycjami naszej marki na  

www.facebook.com/FarbyCIN

Produkty CIN
Przedstawione tu kolory można 

stworzyć w systemie Colormix 3G 

CIN dla następujących produktów:

Do ścian i sufitów:
• Cashmere

• VinylMatt

• VinylClean

• VinylSoft

• VinylSilk

•  Cinacryl (wykończenie matowe, 

satynowe i błyszczące)

•  Cináqua

•  TESTiT

Do drewna i metali:
•  Sintecin (wykończenie matowe, 

satynowe i błyszczące)

Porady indywidualne
Aby uzyskać zindywidualizowaną 

poradę, odwiedź sklep CIN lub 

skontaktuj się z działem obsługi 

klienta, dzwoniąc na infolinię: 

22868106 lub wysyłając e-mail na 

adres: cinwarszawa@farby-cin.pl.

Nasza marka 
CIN to portugalska firma istniejąca 

od 1917 roku, która nieustannie 

cieszy się renomą na rynku farb 

i lakierów. Innowacyjne kolory 

CIN powstały w wyniku wielu lat 

badań. Badania te zaowocowały 

produktami oferującymi doskonałą 

jakość, najwyższą wydajność 

i unikalne rozwiązania do wnętrz  

i na zewnątrz. 

Wybór koloru jest jednym z najważniejszych 
zadań przy dekorowaniu pomieszczeń. Mając 
to na uwadze, CIN dołożył wszelkich starań, 
aby zapewnić wierne odwzorowanie kolorów 
w tym katalogu. Pomimo to, ze względu na 
ograniczenia techniczne druku kolory mogą 
różnić się w stosunku do oryginału. W związku 
z tym przed ostatecznym nałożeniem farby 
zaleca się przeprowadzenie testu koloru z 
zastosowaniem TESTiT. Test ten pozwala klien-
towi świadomie wybrać kolor. CIN nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje 
wyboru lub zastosowania wybranego koloru.

Przetestuj, zanim pomalujesz. Wybierz krok po kroku.

Odkryj najczęściej używane w tym 

roku kolory. Jeśli jesteś otwarty na 

propozycje, zajrzyj do Katalogu 

Kolorów CIN i znajdź odcień 

odpowiedni dla twojej ściany.

Jeśli natrafisz na kolor, który 

ci się podo ba, przynieś nam 

jego próbkę – na papierze, 

tkaninie, porcelanie, drewnie lub 

innym materiale. W sklepie CIN 

zobaczysz, jak z próbki stworzymy 

farbę w identycznym kolorze.

Przed nałożeniem farby zrób 

zdjęcie miejsca, które chcesz 

pomalować, i załaduj je na stronie 

cin.pt. W ten sposób, dzięki 

Symulatorowi Koloru CIN, będziesz 

mógł zobaczyć, jak pomieszczenie 

będzie wyglądać we wszystkich 

wybranych przez ciebie kolorach – i 

w innych, które również mogą  

ci się spodobać.

Odkrywaj

Twórz

Zaaranżuj 

Łącz

Testuj

Rób zdjęcia

Sklepy CIN oferują zestaw  

darmowych małych kart  

kolorów. Możesz je zabrać ze  

sobą i dopasować do kolorów 

twojego domu.

Przed malowaniem przetestuj 

kolor na ścianie: zabierz do domu 

niewielką próbkę farby (TESTiT), 

wybierz mało widoczne miejsce, 

nałóż próbkę i pozostaw do 

wyschnięcia. Zobaczysz, czy nowy 

kolor przechodzi test końcowy.

Możesz też zrobić zdjęcie koloru, 

który ci się spodobał, by na tej 

podstawie wybrać farbę CIN. 

Pobierz aplikację CIN COLORiT. 

Korzystając z tej aplikacji 

natychmiast zidentyfikujesz 

referencje CIN odpowiadające 

kolorowi ze zdjęcia i będziesz 

mógł zabrać do domu farbę we 

właściwym kolorze. 



www.colorrevelation.com 
Śledź nas na facebooku
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