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Tutustu ainutlaatuisen monipuoliseen
valikoimaan weinor-värejä – tee juuri
oman makusi mukainen valinta.

Aitoja värejä ja kestävyyttä weinor-tuotteellesi
Weinor maalaa kaikki tuotteensa itse omassa tuotanto-
laitoksessaan. Näin voimme taata korkeimman mahdolli-
sen laadun ja värien aitouden. Käyttämämme monivai-
heinen prosessi takaa markkinoiden parhaan tuloksen. 

Asiantuntijamme kontrolloivat jatkuvasti iskuja ja naar-
muuntumista kestävä päällysteen laatua samalla, kun he
tarkkailevat korkeiden ympäristövaatimusten noudatta-
mista. Maalaamalla tuotteet omassa tuotantolaitokses-
samme voimme työstää tilauksesi nopeasti ja joustavasti.

Tyyliisi
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Jokaiselle oma lempiväri –
 valtavasta värivalikoimasta
Valitse suuresta valikoimasta
mieleisesi väri:
• 47 perusväriä – parhaat,

 asiantuntijoidemme valitse-
mat värit

• 8 naarmuuntumatonta ja
 kestävää sekä optisesti hienos-
tunutta WiGa-trendiväriä
 (pieni lisäkustannus) 

• 200 RAL-erikoisväriä markii-
seille, terassikatoksille tai
 talvipuutarhaan. 

47 perusväriä

8 WiGa-trendivärit 
(pieni lisäveloitus)

Anna värien inspiroida sinua: weinor tarjoaa valittavaksesi yli
250 erilaista rungon väriä. Sovita terassirakenteet optimaalisesti
muuhun sisustukseen.

Tutustu weinorin koko värivalikoimaan!

Sen jälkeen, kun raskasmetallien lisääminen pulverimaaleihin kiellettiin, ei erityisesti t -
ulenpunaisen (RAL 3000) värin haalenemista voi valitettavasti täysin sulkea pois, huolimatta
värinvalmistajien jatkuvista ponnisteluista mahdollisimman kestävien värien kehittämiseksi.
Värisävyt voivat vaihdella merkittävästi painoteknisistä syistä johtuen.

Identtiset värit – jotta kaikki
 sopii yhteen
Paras mahdollinen värien
 tasaisuus ja yhtenäinen kiilto
(70 ± 5%) – nämä ovat itse
 tehdyn jauhemaalauksen edut.
Weinorilla tuotteen kaikki osat
ja lisäosat saavat saman maali-
pinnan. Näin voit luottaa, että
kaikissa eri tuotteissa (esim.
markiisi, valaistus, lämmitys) on
täsmälleen sama väri.

sopivat värit

RAL 1002
hiekankeltainen

RAL 3004 
purppuranpunainen

RAL 5015
taivaansininen

RAL 6019 
pastellinvihreä

RAL 8004
kuparinruskea

RAL 9007
alumiininharmaa

RAL 1003
signaalinkeltainen

RAL 3005
viininpunainen

RAL 5017
kirkkaansininen

RAL 6029
mintunvihreä

RAL 8014 
seepianruskea

RAL 9016
kirkkaanvalkoinen

RAL 1014 
norsunluu

RAL 3020
kirkkaanpunainen

RAL 7016
antrasiitinharmaa

RAL 7015
liuskekivenharmaa

RAL 8016
mahonginruskea

RAL 1015
vaalea norsunluu

RAL 7030
kivenharmaa

RAL 6001 
smaragdinvihreä

RAL 9017
kirkkaanmusta

RAL 8017
suklaanruskea

RAL 7039
kvartsinharmaa

RAL 5002 
ultramariininsininen

RAL 6005
sammaleenvihreä

RAL 7032
kivenharmaa

RAL 8019
harmaanruskea

RAL 7040
ikkunanharmaa

RAL 5005
signaalinsininen

RAL 6009 
havunvihreä

RAL 7035
vaaleanharmaa

RAL 8022
mustanruskea

RAL 2011
syvä oranssi

RAL 5009
azurinsininen

RAL 6011
resedanvihreä

weinor 7319
weinor-harmaa

weinor 8077
weinor-ruskea

RAL 3002 
karmiininpunainen

RAL 5011
metallinsininen

RAL 6012
mustanvihreä

RAL 8001
okra

RAL 9001
kermanvaalea

RAL 3003 
rubiininpunaine

RAL 5014
kyyhkysensininen

RAL 9005
pikimusta

RAL 8003
savenruskea

RAL 9006
valkoalumiini

WT 029/10797
noin RAL 9010 

WT 029/50704
noin RAL 6009 metallinen

WT 029/60740
marrone 04 metallinen

WT 029/70786
helmeilevä rauta

WT 029/80081
raudan hohde P 7

WT 029/80077
noin DB 703 metallinen

WT 029/71289
noin RAL 7016 metallinen

WT 029/90147
noin RAL 9007 metallinen
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