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Depois de Savasana, mais um novo tom da colecção Neutral Revelation da CIN 

Artisan #E728: Decorar com neutros, sucesso garantido 
 

 

O bom tempo é ideal para pintar as paredes da nossa casa, por isso, mãos à obra! Se procura 

uma mudança mas não se atreve com os rosas, verdes ou azuis, a CIN, empresa portuguesa e 

líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, dispõe de uma gama de tons neutros para encher 

qualquer espaço de sofisticação e calor: a colecção Neutral Revelation. 

Esta colecção de cores, onde consta também a cor do 

ano – Savasana, viu ser acrescentada o tom Artisan 

#E728. Trata-se de um tom terra, ligeiramente mais 

escuro do que um bege, uma cor que invoca a 

capacidade criativa e transformadora do ser humano. 

Destaca-se por transmitir calma e luz. Ajuda-nos a 

encontrarmo-nos com a natureza, sendo 

simultaneamente uma cor que se harmoniza com todos 

os tipos de estilos: seja numa utilização 

monocromática, ou em combinação com outras cores.  

Com efeito, os interiores pintados com tons neutros, 

sejam brancos, cinzentos ou terra como Artisan, são 

intemporais sendo muito fácil adaptar a cada estação 

do ano apenas acrescentando alguns elementos 
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decorativos: o calor está a chegar? É o tempo das plantas e flores! E no Inverno? As mantas e 

tapetes são os principais aliados. 

Neutral Revelation é uma gama repleta de cores brancas, castanhas e cinzentas que 

transmitem equilíbrio e serenidade. Se procura uma decoração minimalista ou nórdica, estas 

são as suas cores. Estas tonalidades permitem adicionar toques de cor no mobiliário, têxteis e 

elementos decorativos, sem sobrecarregar o espaço.  

Artisan é uma aposta forte e segura numa decoração que promove a tranquilidade e a luz, e 

que simultaneamente deixa espaço para combinar com outros elementos e tonalidades mais 

vibrantes. Este tom é o ideal numa decoração de estilo rústico, que permite escapar ao stress 

do dia-a-dia, da azáfama e da confusão das grandes cidades, trazendo o campo até sua casa. 

 

Conheça mais sobre esta e outras cores no nosso  Press Room da CIN 

em colorrevelation.com/press-room, com a palavra passe restrita à Imprensa: mycolor. 

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 ou https://www.facebook.com/TintasCIN/ 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2018 | ** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2018 
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