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Deixe entrar a natureza em sua casa com 

Evergreen #E732 da CIN  

Evergreen #E732 da CIN é um verde natural que não necessita de artifícios para criar 

ambientes orgânicos e tranquilos que despertam um sentimento de autenticidade e de 

regresso às origens. Este tom da gama cromática Green, é mais uma nova cor do catálogo 

Color Revelation 2019. 

Este tom, sempre autêntico, leva-nos até ao parque, a uma tarde de piquenique, a um bosque 

frondoso, ao relaxamento debaixo de uma árvore… Na realidade, leva-nos até à mais pura 

natureza. Evergreen é um verde revitalizante, inspirado nas plantas frescas e nos bosques 

densos. 

Os verdes são tons que aumentam o bem-estar, o equilíbrio e a harmonia. Que mais podemos 

pedir? Trata-se da cor mais relaxante para o olho humano, pelo que é adequada para quartos, 

salas de estar ou casas de banho. 
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A CIN criou um tom que irradia vida, ideal para 

decorações de estilo contemporâneo ou 

minimalista, já que transmite jovialidade e 

dinamismo. Com que outros tons se pode 

combinar? O branco não falha e fará sempre com 

que se destaque. Para um resultado mais quente, 

devemos usar tons bege ou castanhos que, além 

do mais, oferecem um toque ainda mais natural e 

rústico. No caso do cinzento, converteremos o 

espaço num lugar muito elegante e sofisticado. Os 

azuis dão frescura, enquanto que com tons 

amarelos ou alaranjados conseguiremos uma 

explosão de alegria. 

Com as suas diferentes matizes e intensidades, 

Evergreen permite que a natureza preencha o 

nosso lar de vida. Experimente-o! 

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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