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A nova cor da gama cromática Red Revelation da CIN

Inunde a sua casa de cor e sofisticação com
Iris Mauve #E729 da CIN

Os tons neutros estão na moda pela sua delicadeza e intemporalidade, mas também podemos
ser subtis utilizando cor: tons claros, pastéis, que funcionam em qualquer tipo de decoração pela
sua frescura, luminosidade e leveza.
Totalmente versátil, Iris Mauve #E729 da CIN, é a nova cor da gama cromática Red Revelation:
romântica e feminina, trata-se de um tom malva de toque suave e delicado sendo a escolha
perfeita para estes dias primaveris.
A decoração e desenho de interiores encontram na utilização da cor um recurso
extraordinariamente prático quando se pretende conferir aos ambientes uma personalidade
única. Iris Mauve é um tom violeta subtilmente fragante e de grande beleza, destacando-se
como uma malva em flor sendo muito fácil de combinar com outros tons.
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Iris Mauve pode criar contrastes atractivos graças à
sua versatilidade. Para fornecer brilho e
luminosidade, o ideal é combiná-la com cores brancas
ou cinzentas. Se o que se procura é dramatismo, não
há qualquer dúvida, o preto é o aliado perfeito. Em
conjunto com os azuis claros ou verdes menta,
conseguiremos um efeito “unicórnio” muito divertido
e que actualmente é uma tendência também na
decoração de interiores.

Conheça mais sobre esta e outras cores no 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 16º 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 / deco.cin.com
* European Coatings Journal, Maio de 2019
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2018
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