
LUKSUSLIKUD TOOTED
PINDADE VIIMISTLEMISEKS

Tooted eksklusiivsete pindade loomiseks

Alpina toob kodu majja.



2 

Enam kui 100-aastase teadus ja aren-
dustegevuse kogemusega Alpina pakub 
laias valikus tooteid, mis tagavad kvali-
teetse viimistluse. Kui soovid kujunda-
da kodu vastavalt oma soovidele, siis 
on Alpina selleks ideaalne lahendus.

Alpina kauapüsivad ja suurepärased 
dispersioonvärvid lisavad Su koju luk-
sust ning tagavad kauakestva kaitse.

Intensiivsed ja säravad värvitoonid 
tagavad Su elu- ja tööruumide seinte-
le püsiva sära ning kõrgtasemel elamis-

tingimused. Alpina fassaadivärv pakub 
suurepäraseid võimalusi eramu välisilme 
kujundamiseks   Sinu lemmiktoonis ning 
kaitseb maja ilmastikumõjude ja kahjurite 
eest.

Alpina tooted pakuvad Sulle eksklusiivse-
te seinte loomiseks suurepäraseid efekte!

VAID PARIM
SINU KODU SEINTELE
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Alpina tooted eksklusiivsete seinte loomiseks

Die Starke für Innen Die Starke für Aussen

Die Edle für Innen Grundierung

Die Samtene für Innen
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DIE STARKE FÜR INNEN
Vii oma unistused täide

Alpina Die Starke für Innen on ideaal-
ne lahendus, kui soovid ellu viia oma 
unistused täiuslikust elukeskkonnast. 
Siidjasmatt ja mustust hülgav disper-
sioonvärv pakub Sulle piiramatus valikus 
värvitoone ja see sobib peaaegu igale pinnale.

Tootega Alpina Die Starke für Innen koged 
ainulaadset sära: tänu valgust peegelda-
vatele värvidele püsivad Sinu seinad sära-
valt kaunid ja värvitoonid intensiivsed.

Kuna värviga Alpina Die Starke für Innen 
kaetud pinda on väga lihtne puhastada, 

sobib see ideaalselt eriti suurt koormust 
taluvatele pindadele nii elu- kui töö-
ruumides. Värv tagab ka tervisliku ruumi-
kliima.

Luba endale seda luksust, mida pa-
kub kaupüsiv dispersioonvärv Alpina 
Die Starke für Innen – pinnad on püsi-
valt kaunid ja neid on lihtne puhastada.

LAI  VALIK 
VÄRVITOONE
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PARIM VALIK

- Suurepärane määrdumiskindlus
- Lihtne puhastada
- Piiramatu värvitoonide valik

Pakend: 2,5l; 5l; 10l
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DIE EDLE FÜR INNEN
Kvaliteetsed värvid eksklusiivsete seinte loomiseks

Alpina Die Edle für Innen on eksklusiivsete 
seinte kujundamiseks perfektne lahendus. 
Ümbritse end intensiivsete värvitoonidega 
ja naudi ruumi eksklusiivset ilmet.  Elu- ja 
magamistubadesse tungiv valgus rõhu-
tab Su lemmiktooni intensiivsust veelgi. 

Alpina Die Edle für Innen on siidjasmatt 
ja mustust tõrjuv dispersioonvärv, mis
pakub Sulle piiramatus valikus värvitoone ja 
mida võib kanda peaaegu igale aluspinnale. 

Alpina Die Edle für Innen on luksuslik ja 
kauapüsiv dispersioonvärv, mis on saada-
val eredates ja intensiivsetes värvitoonides 
ning värvitud pindu on kerge puhastada.

Koge värvitoonide perfektset sära, mis 
rõhutavad Sinu individuaalset maitset. 

LAI  VALIK 
VÄRVITOONE
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PARIM VALIK

- Perfektselt säravad värvitoonid
- Intensiivsed värvitoonid
- Lihtne puhastada

Pakend: 2,5l; 5l; 10l
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DIE SAMTENE FÜR INNEN
Uus klassika – esteetika ja graatsia Sinu kodus

Alpina Die Samtene für Innen on
ideaalne sisevärv klassikalise ja ele-
gantse kujunduse loomiseks. Naudi kva-
liteetset matti viimistlust, tänu millele on 
Sinu seinad tagasihoidlikult elegantsed.

Alpina Die Samtene für Innen on ekstra-
klassi kuuluv matt dispersioonvärv, mille 
lai värvivalik annab Sulle ideede elluviimi-
sel palju mänguruumi. Lisaks saab seda 
peale kanda peaaegu kõigile pindadele.

Naudi perfektset tulemust ja rõhuta
valitud detaile oma elu- ja magamistoas.

Värv Alpina Die Samtene für
Innen muudab ruumi eksklusiiv-
seks ja loob elegantse õhkkonna.

LAI  VALIK 
VÄRVITOONE
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PARIM VALIK

- Ideaalselt matt pealispind
- Lai värvitoonide valik
- Suurepärane kattevõime

Pakend: 2,5l; 5l; 10l
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GRUNDIERUNG
Õige valik täiuslikule seinale

Alpina Grundierung on ideaalne krunt 
kõikidele Alpina fassaadi- ja sisevärvidele.

See sügavale tungiv krunt aitab vältida 
triipude ja laikude teket ning tagab laitmatu 
tulemuse.

Alpina Grundierung on kasutusvalmis ning 
sobib eriti hästi välistingimustes olevatele 
lubitsementkrohvidele ja mineraalsetele 
pindadele sisetingimustes.

Krunt vähendab järgnevate värvi-
kihtide pealekandmisel värvikulu ja 
hoiab seega kokku nii aega kui raha. 

Alpina Grundierung on õige valik, kui soo-
vid seinu ühtlaste pindade saamiseks ette 
valmistada.
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ÕIGE VALIK

- Väga hea krunt kõikidele sise- ja 
välisvärvidele
- Vähendab materjalikulu

Pakend: 2,5l; 10l
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DIE STARKE FÜR AUSSEN
Ilus elamine algab fassaadist

Ammuta inspiratsiooni ja kasuta oma kodus 
tippklassi kuuluvat värvi.

Alpina Die Starke für Aussen on ideaalne 
lahendus Sinu kodule. Matt ja mustust tõr-
juv dispersioonvärv pakub Sulle piirama-
tus valikus väga kauapüsivaid värvitoone 
ja seda saab kanda peaaegu igale pinnale.

Tänu vett hülgavatele ja ühtaegu vett
läbilaskvatele omadustele takistab see 
niiskuse kogunemist seintesse ja müüri-
tisse ning pakub seega suurepärast pika-
ajalist kaitset vetikate ja seente eest.

Kauapüsiv dispersioonvärv tagab luksusliku 
välimuse  ning kauni ja  kauakestva kaitse.  

LAI  VALIK 
VÄRVITOONE
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PARIM VALIK

- Ideaalne kaitse vetikate ja 
seente eest
- Perfektne kaitse ilmastikumõju-
de vastu
- Suurepärane värvitooni püsivus

Pakend: 2,5l; 10l
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Milline värvitoon sobib millisesse ruumi?

Kööki sobivad värvid

Värvi valides on oluline kriteerium köögimööbel. Kui sisustus on jahedam, siis 
sobivad hallid, pruunid ja beežid värvitoonid. Valges köögis mõjub väga häs-
ti punane aktsentsein.  Kui soovid rõhutada värskust, vali helesinise värvitoo-
nide vahel. Külluslik roheline ja päiksekollane mõjub elujõulise ja kutsuvana!

Olenemata kõiksugustest reeglitest on kõige tähtsam ikkagi Sinu enda maitse.
Teaduslikud uurimused värvide emotsionaalse tajumise kohta ja värvisoovitused eri 
ruumide jaoks on küll olemas, kuid need ei ole seadused – pigem on need nõuanded, 
millest juhinduda.
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Milline värvitoon sobib millisesse ruumi?

Magamistuppa sobivad värvid

Magamistuba on lõõgastumise oaas: 
koht, kus magada, puhata, end välja 
lülitada. Ideaaljuhul nii kauaks kui 
võimalik! Selleks sobivad loomulikud 
värvid, nt beež, maalähedased pruu-
nid toonid või õrnad, helerohelised 
toonid. Need mõjuvad rahustavalt ja 
sobivad lõõgastumiseks. Rahustavat 
meeleolu lisavad ka sinised toonid.

Lastetuppa sobivad värvid

Lastetuba on positiivne, rõõmus ja 
lõbus, kus võiks veeta kaua aega. 
Selleks sobivad heledad ja sõbrali-
kud värvid, nt kollane, roosa ning 
heledad ja keskmised sinised too-
nid. Vältida tuleks neutraalseid 
värve, näiteks halli, beeži ja pru-
uni. Ei sobi ka tumedad punased 
ja violetsed toonid. Ennekõike on 
„seaduseks“ ruumis elavate inimes-
te soovid ja nende lemmikvärvid! 
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Milline värvitoon millisesse ruumi sobib?

Vannituppa sobivad värvid
Kui soovid rõhutada värskust ja hügieenilisust, vali heledad või intensiivsed si-
nised või türkiissinised toonid. Sellele, kes peab lugu heaolust, sobivad sel-
lised naturaalsed värvid nagu beež, maalähedased pruunid toonid ja õrnad hele-
dad rohelised toonid. Need värvid mõjuvad rahustavalt ja lõõgastavalt. Aktsendina 
mõjub stiilselt halli, antratsiidi ja bordoopunase kombinatsioon. Väikeste vannitubade pu-
hul sobib eriti hästi kollastes toonides tehtud kujundus, sest see on rõõmus ja heatujuline.
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Milline värvitoon millisesse ruumi sobib?

Esikusse sobivad värvid
Esikud on sageli väiksed, pime-
dad ja funktsionaalsed. Nendest 
minnakse läbi ja nendes viibitakse 
harva pikemat aega. Seetõttu on 
mõttekas kasutada näiteks valget, 
kreemjat, beeži ja kollast. Võib ka-
sutada ka jahedaid värvitoone, sest 
esik ei pea tingimata harmoonilise 
ja hubasena mõjuma. Soovitatakse 
helehalli ja keskmist sinist, detai-
lide rõhutamiseks võib kasutada 
näiteks punast või bordoopunast.

Töötuppa sobivad värvid
Siin oleneb kõik sellest, kui palju 
aega töötoas veedetakse. Kui ko-
dus tuleb harva tööd teha, siis on 
ruumide värvilahendus pigem tei-
sejärguline. Kui töötuba on kindla 
eesmärgiga sisustatud kodukon-
tor, kus viibitakse sageli ja kaua, 
siis soovitatakse kasutada sinis-
eid toone, sest need soodustavad 
keskendumist. Hall on neutraal-
ne ning ei vii tähelepanu kõrvale.
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Külasta meie kodulehte www.alpinacolor.ee, kust leiad veelgi inspireerivaid ideid.
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Täiuslik tulemus, mida on lihtne saavutada

Sul on uus korter? Või oled valinud ainult uue värvitooni, et panna
ruumid uuesti särama?  Värvide abil saad luua ainulaadse kujundu-
se, nii et ära viivita ja haara värvirull ja pintsel! Alpina värve kasutades ja 
meie kasutusjuhiseid järgides õnnestub Sul kõikide värvikihtide tegemine.

Eeltööd
- Kõigepealt võta kõik pildid maha ja kardinad alla ning paiguta 
mööbel toa keskele.

- Kõik ukse- ja aknaraamid ning põrandaliistud tuleks katta 
maalriteibiga.
- Kata mööbel ja põrand maalrikilega täielikult kinni.

Pealekandmine
- Kanna värv väikese pintsliga kõigepealt nurkadele ja ser-
vadele.
- Enne esimest värviämbrisse kastmist niisuta rulli veidi.
- Kasuta värviresti.
- Värvi suured pinnad märg-märjale meetodil ja ilma pausi-
deta.

Aluspinna ettevalmistamine
- Seintes olevad praod ja väiksed augud tuleb parandada 
enne värvi pealekandmist.
- Pärast seda on soovitatav need kohad kruntida.
- Tugeva imavusega aluspindade korral soovitame kruntida 
seinad täies ulatuses.
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www.alpinacolor.ee


