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Com a chegada da Primavera, CIN apresenta a cor do 

ano 2019: #E727 Savasana  

No final de 2018, a CIN acrescentou 6 novas tonalidades ao icónico catálogo CIN Color 
Revelation. 

Entre estes novos tons que representam as tendências para 2019, está a cor do ano da 
CIN, Savasana #E727: uma cor leve e intemporal, cujo nome é uma referência à 
postura de yoga, uma posição de relaxamento total e bem-estar. 

O novo tom branco greige (gray+beige) é um convite à suavidade, tranquilidade e 
equilíbrio da casa. Savasana #E727 combina com todos os estilos de decoração, 
destacando-se pela sensação de leveza e repouso que transmite um apelo à 
reconexão. 
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Novo Press Room de acesso exclusivo à Imprensa  

Conheça mais sobre esta e outras cores no nosso novo Press Room, 
em colorrevelation.com/press-room, com a palavra passe restrita à Imprensa: 
mycolor. 

Nesta nova e exclusiva área, os jornalistas terão acesso a conteúdos inéditos sobre as 
cores CIN, nomeadamente fotografias em alta resolução e os últimos comunicados de 
imprensa relativos a este tema. 

 

 

Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península 
Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de Euros, em 2018, é o 18º maior fabricante 
europeu de tintas* e o 48º a nível mundial**. A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado 
(Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 
países, com presença directa em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e 
México; e exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / www.deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2018 | ** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2018 

http://colorrevelation.com/press-room
http://www.cin.com/

