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Caelum #E730 da CIN, o céu dentro de sua casa 
 

 

 

Clássico, puro, sonhador e nostálgico. Assim se define Caelum #E730 da CIN. Este tom azul é a 

nova cor da gama cromática Blue do já icónico catálogo Color Revelation e faz-nos recordar o 

céu e a sua imensidão, calma e plenitude. Uma cor perfeita para usar em casa! 

 

Apesar de ser uma cor fria, também é harmoniosa e relaxante. Definitivamente, um tom muito 

versátil que é a melhor escolha para acalmar os nervos e refrescar um ambiente. Ideal para os 

meses de Verão que se aproximam! 

 

Caelum, em combinação com os tons certos, permite conseguir um resultado espectacular 

para respirar a pureza desta cor. Para conseguir espaços luminosos e frescos, o melhor é 

combiná-la com brancos ou neutros claros. Com os pretos e cinzentos, conseguem-se 

ambientes modernos e elegantes.  
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Este tipo de tons é frequentemente 

utilizado num estilo de decoração mais 

clássico, aliado a elementos de madeira 

rústica e fibras naturais, que lhe conferem 

uma sensação quente e personalidade. 

 

A CIN propõe um azul perfeito para utilizar 

em quartos de todas as dimensões. Um tom 

claro, pastel, que funciona em qualquer tipo 

de decoração devido à sua frescura e 

luminosidade. Trata-se da cor da calma e da 

passagem silenciosa das nuvens; uma 

tonalidade perfeita para se evadir e sonhar 

acordado, já que também propicia a 

criatividade e estimula a imaginação. 

 
 

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 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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