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Algumas cores deste catálogo podem ser metaméricas, ou seja, variam de acordo com a fonte de luz sob a qual são 
observadas. Na afinação de uma cor em diversos produtos, com diferentes graus de brilho, poderá obter-se uma diferença 
visível no acabamento obtido, resultante da diferença de brilho. As cores exibidas obedecem aos nossos padrões com a 
melhor precisão possível. Pequenas variações são contudo inevitáveis. Aconselha-se, pois, a realização de um exame das 
cores antes da sua aplicação. As cores afinadas no sistema de tintagem SUPER COLORIZER estão organizadas em grupos cujo 
PVP varia em função da quantidade de corantes usada na sua composição. 3
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T ENDÊNCIAS ROBBIALAC

A Robbialac propõe-lhe a sua mais recente colecção de 
tendências de cor para ajudá-lo a escolher cores e harmonias 
perfeitas, oferecendo uma multitude de soluções para a 
decoração de interiores.

Em colaboração com um gabinete de design de cores 
e tendências, a Robbialac apresenta-lhe 5 universos de 
tendências. Cada universo é composto por 9 cores que 
combinam entre elas para criar harmonias sem o risco de 
se enganar!

Desfrute desta fonte inédita de inspiração para todos os 
seus projectos de decoração.

Robbialac. Pinta a vida

BELO COLORADO
Simbiose com a natureza, ao sabor da nossa imaginação…

no aconchego do lar!

CONSCIÊNCIA NATUREZA
Uma paleta de cores fundamentalmente vegetal 

e aquática, em harmonia com a natureza

TERRA REFÚGIO
Uma decoração que nos remete para o essencial

inspirando-se na terra e nos seres humanos

RETRO CHIC
Elegância chique resultante da mistura do design dos anos 20

com o estilo liberal dos anos 70 e as linhas depuradas dos anos 50

ZEN INTERIOR
Um verdadeiro convite à introspeção numa

atmosfera protectora e serena
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BELO COLORADO

Ousar a combinação calorosa do amarelo solar que realça o verde da vegetação luxuriante para criar um ambiente 
cheio de energia. Ou combinar tonalidades da terra com apontamentos verdes intensos misturados com verdes 
suaves. E porque não introduzir tonalidades cinza para um resultado sofisticado e contemporâneo.

TR01 - MINÉRIO TR02 - NUDE TR03 - EVASÃO

TR04 - FLAVESCENTE TR05 - CAFEÍNA TR06 - TROPICAL

TR07 - TROVÃO TR08 - AMAZÓNIA TR09 - ROCHOSO
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BELO COLORADO
Simbiose com a natureza, ao sabor da nossa imaginação… no aconchego do lar! Sentir o calor de dias solarengos 
que nos remetem para paisagens longínquas numa decoração de interior reconfortante e exótica. Materiais naturais e 
uma vegetação luxuriante criam uma sensação de evasão e novos horizontes.



SOLUÇÕES

COZINHA PRÁTICA
DICAS DECO

Organizar o espaço 
através da cor
Quando aplicada nas portas 
dos armários, a cor pode servir 
para identificar a arrumação por 
funcionalidades. Para além de dar 
ânimo ao espaço, pode também 
ajudar as crianças a orientarem-se!

Disfarce os elementos altos do 
mobiliário de cozinha, elegendo uma 
tonalidade clara dentro do tom da 
parede e do tecto. O espaço preserva 
assim muita suavidade e toda a sua 
luminosidade!

LIFESTYLE

Um jardim aromático
na sua cozinha
Símbolo de bem-estar, a vegetação 
é cada vez mais valorizada nas 
nossas casas. As plantas contribuem 
para melhorar a qualidade do ar, 
aumentam a produtividade, reduzem 
o stresse e até reforçam a imunidade.

Pendure floreiras ou vasos com 
plantas aromáticas junto à bancada. 
Realce o verde natural das plantas 
com um toque cromático que delimita 
o espaço e enfatiza a vitalidade do seu 
jardim aromático!

minério

flavescente

trovãotropical
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BELO COLORADO BELO COLORADO
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TERRA REFÚGIO
Uma decoração que nos remete para o essencial inspirando-se na terra e nos seres humanos.  
Materiais naturais, resistentes, maciços, nobres; uma casa onde os objectos artesanais valorizam o trabalho da 
matéria e o saber fazer dos nossos antepassados. Os traços aparentemente simples são na realidade soberbamente 
controlados por forma a representar linhas gráficas.
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TR10 - MATINAL TR11 - RIACHO TR12 - SORRISO

TR13 - GRÃO DE CAFÉ TR14 - VULCÃO TR15 - FLORAL

TR16 - MONTANHA TR17 - ALTO MAR TR18 - BAUXITA

TERRA REFÚGIO

Tonalidades actuais de terracota para uma paleta de cores próximas da terra, repletas de profundidade e 
contraste: um azul intenso e tons vulcânicos associados a um azul céu luminoso e a um bege natural que formam 
um equilíbrio intemporal.



SOLUÇÕES

BANHO ORIENTAL
LIFESTYLE

Uma casa de banho 
Terracota
Deixe entrar a luminosidade calorosa 
típica do Mediterrâneo, inspirando-
se nesta paleta de cores de estilo 
oriental que tem por base o tom 
óxido de ferro. Quando associado 
à delicadeza do rosa, obtém-se de 
imediato um ambiente mais suave 
que convida a relaxar. O grafismo 
de azulejos ou pastilhas cerâmicas 
transformam a casa de banho num 
espaço que nos relembra o hammam 
marroquino.

DICAS DECO

Criar um refúgio
de serenidade
e feminino com uma 
forma geométrica  
Para evocar os elementos 
arquitéctónicos típicos dos pátios 
orientais, opte por criar um contraste 
de duas cores na parede e reproduzir 
uma forma geométrica em arco que 
dá destaque à zona da banheira. 
O resultado surpreende pela 
originalidade e contribui para um 
espaço acolhedor e com um toque 
feminino.

floral sorriso

bau
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a

TERRA REFÚGIO
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TERRA REFÚGIO

11



13

RETRO CHIC
Elegância chique resultante da mistura do design dos anos 20 com o estilo liberal dos anos 70 e as linhas 
depuradas dos anos 50. Mistura de materiais em cobre, veludo, papel de parede com padrões audaciosos 
e cores profundas e quentes. Esta paleta oferece uma infinidade de combinações para criar um ambiente 
irreverente e sofisticado.
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TR19 - CHUVISCO TR20 - INFINITO TR21 - SONHADOR

TR22 - FOGOSO TR23 - BERINGELA TR24 - DOURADO

TR25 - DIVERTIDO TR26 - TRANQUILO TR27 - MARÉ

RETRO CHIC

Cores profundas e imponentes que transmitem sofisticação para espaços interiores confortáveis e aconchegantes: 
tons beringela e azuis misturam-se audaciosamente com cinzas e são realçados por um amarelo dourado.
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sonhador

dourado

maré

SOLUÇÕES

RETRO FUTURO
LIFESTYLE

Fusão entre o passado
e o futuro
Procure, renove e repinte os móveis 
antigos para lhes dar uma segunda 
vida, num espírito de recuperação 
responsável.

Não hesite a recorrer à mesma cor 
para pintar a parede do quarto e a 
cama do bébé. É um método hábil 
para criar um efeito de continuidade 
e tornar o espaço visualmente mais 
amplo, particularmente nos quartos 
pequenos!

DICAS DECO

Uma cabeceira 
em arco iris!
As paredes ganham protagonismo 
em tons celestes. Pinte vários 
padrões em forma de arco para um 
ambiente alegre que combina com 
qualquer decoração. Fácil de fazer 
e lúdico, irá certamente deliciar os 
mais novos!

Num tom intenso ou claro, a escolha 
do tom azul irá proporcionar um 
espaço propício ao descanso e 
desenvolver o imaginário das 
crianças para que tenham bons 
sonhos!
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RETRO CHIC
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RETRO CHIC
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ZEN INTERIOR
Um verdadeiro convite à introspeção numa atmosfera protectora e serena. Recuperar as forças, dedicar 
tempo a si próprio e aos próximos… Esta tendência está inteiramente focada no mundo sensorial e nas emoções 
de cada um.
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TR28 - SALINA TR29 - VAPOR TR30 - SESTA

TR31 - ACONCHEGO TR32 - REFÚGIO TR33 - SERENO

TR34 - RELAXANTE TR35 - ACOLHEDOR TR36 - AMISTOSO

ZEN INTERIOR

Tons pastel delicados compõem esta paleta que ganha uma lufada de ar fresco quando misturada com tons de areia, 
flores secas e efeitos degradés. Harmonias subtis, com virtudes revitalizantes, combinam com materiais naturais e a 
beleza simples de objectos decorativos. Para um espaço sereno propício à contemplação.



relaxante aconchego

sal
ina

ZEN INTERIOR

SOLUÇÕES

PAZ INTERIOR
LIFESTYLE

Actividade física 
em casa
O trabalho e a vida quotidiana estão 
mais centrados na nossa casa à qual 
dedicamos mais tempo e o que nos 
leva inclusive a repensar a actividade 
física.

O lar transforma-se num local de 
treino pessoal para exprimir a nossa 
necessidade de estar em forma ou de 
meditar.

DICAS DECO

Pausa ioga
Ofereça-se um momento de paz 
interior e reserve um espaço para 
uma pausa de ioga.

Escolha uma divisão com janela, 
pois a luz é fulcral para criar uma 
área propícia à prática de ioga ou 
meditação.

Quer seja um espaço aberto ou um 
cantinho aconchegante do quarto, 
esse espaço deverá estar arrumado 
para poder tornar-se num verdadeiro 
refúgio.

A paleta de cores desta tendência irá 
reforçar a sensação de serenidade e 
bem-estar que procura.
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ZEN INTERIOR
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TR37 - AREAL TR38 - MENTA FRESCA TR39 - AQUÁTICO

TR40 - TÍLIA TR41 - DUNA TR42 - SENTIDO

TR43 - REFLEXO TR44 - AFLUENTE TR45 - GERÊS

CONSCIÊNCIA NATUREZA

Os tons de menta dão vida ao mobiliário simples e autêntico, proporcionando um toque moderno e fresco. As 
cores mais suaves coordenam-se na perfeição com materiais naturais como a madeira e os têxteis orgânicos. 
Uma harmonia equilibrada.
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CONSCIÊNCIA NATUREZA
Uma paleta de cores fundamentalmente vegetal e aquática, em harmonia com a natureza. 
A procura de mais consciência ecológica exprime-se também no interior da nossa casa onde a autenticidade seduz 
pelo seu charme simples e as cores luminosas são perfeitamente equilibradas.
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SOLUÇÕES

ESCRITÓRIO
E NATUREZA

LIFESTYLE

Profissionalismo
no espaço privado
As actividades profissionais entram 
nos interiores das nossas casas e 
fazem-nos reconfigurar o espaço.

Brincar com a cor permite-nos criar 
um universo propício à concentração 
para trabalhar, num ambiente 
vitaminado e em sintonia com a 
natureza.

DICAS DECO

Aproveitar
a energia natural
Organize o espaço de escritório numa 
divisão com janela. Deixar entrar a luz 
natural e poder tirar os olhos do ecrã 
de vez em quando é primordial.

A paleta de pastel nos tons rosados 
ou azulados funcionam como 
iluminadores naturais que enfatizam 
a sensação de tranquilidade e 
serenidade.

Reaproveite materiais naturais, instale 
prateleiras em madeira e pinte com 
uma cor contrastante da palete, para 
obter um toque de sofisticação.

CONSCIÊNCIA NATUREZA

tília
areal

ref
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CONSCIÊNCIA NATUREZA

23



SENTIR-SE BEM EM CASA,
É ESSENCIAL
A ROBBIALAC SELECCIONOU UMA GAMA DE 
PRODUTOS PARA REALIZAR OS SEUS PROJECTOS

SUPER LAVABILIDADE

DURABILIDADE & RESISTÊNCIA

ANTI-FUNGOS & HUMIDADE ECO SUSTENTABILIDADE

ALTA DECORAÇÃO & LACAGEM

As tintas para paredes e os esmaltes da Robbialac 
foram desenvolvidos para dar resposta às necessidades 
específicas de protecção e decoração do seu projecto de 
renovação interior.
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Testers Simulador em tintasrobbialac.ptCromology App iOs /Android

DESCUBRA AS NOSSAS FERRAMENTAS DE COR
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Rua Bartolomeu Dias Nº 11

S. João da Talha, Apartado 1404

2696-901 Bobadela LRS

Tel.: 219 947 700 | Fax.: 219 947 794

robbialac@robbialac.pt 

SIGA-NOS EM

Uma empresa do Grupo LOJA ONLINE
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Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, implementado na Fabricação, Armazenamento 
e Comercialização de tintas, vernizes, argamassas, acessórios e produtos complementares, de acordo com a ISO 9001:2015 e 
Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho implementado na Fabricação e Armazenamento de tintas, vernizes e argamassas de 
acordo com a ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018.

www.tintasrobbialac.pt loja.tintasrobbialac.pt


