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TIKKURILA EDISTÄÄ TALKOOHENKEÄ KEVÄTMESSUILLA 
 
Tikkurila Oyj haluaa edistää niin talkooperinnettä kuin turvallisuutta maalaustöissä näyttävällä osastollaan 
Helsingin Messukeskuksen Kevätmessuilla 26.–29.3.2015. Oma Koti -tapahtumassa on myös esillä 
monipuolisesti ulko- ja sisämaalaukseen liittyviä tuotteita. Tikkurilan osasto 3d21 sijaitsee hallissa 3.  
 

Uutuustuotteita ulos ja sisään 
 
Messuilla Tikkurila lanseeraa kaksi uutta tuotetta ulkokäyttöön. Vesiohenteinen Patio Kivikuullote on kevään 
uutuus vanhojen tehdasvärjättyjen ja värjäämättömien betonikivien ja -laattojen ehostamiseen. Täyshimmeä, 
vesiohenteinen Kilpi Huopakattomaali on tarkoitettu huopakatteiden huoltokäsittelyyn.  
 
Kuluttajien toiveisiin vastaa uusi Deco Grey -värikartta, joka sisältää 94 harmaata sävyä. Uutuustuotteista 
esitellään lisäksi Duett-sisustuskonsepti, joka on maalin ja tapetin täydellinen liitto, sekä sävytettävä Liitu-
maali ja pimeässä hohtava Taika Glow -lakka, jotka molemmat ovat funktionaalisia tuotteita.  
 
Kampanjat jatkuvat 
 
Tikkurilan ja Ramirentin kesäkampanja jatkuu tänäkin vuonna. Ostamalla Tikkurilan ulkomaaleja vähintään 
50 litraa asiakas saa esim. Ramirentin alumiinitelineen, hinattavan saksilavan tai henkilönostimen 
vuokrauksen puoleen hintaan. Kampanja on voimassa 20.4.–30.9.2015, ja siinä ovat mukana kaikki 
Tikkurilan ulkotuotteet (kuullotteet, puuöljyt,  sokkelituotteet, kattomaalit ja pohjusteet). 
 
Suosittu Väritakuu-kampanja jatkuu edelleen, ja siihen kuuluvat Remontti-Ässä, Luja-sarjan tuotteet, 
Harmony ja Joker. Jos asiakas ei ole tyytyväinen valitsemaansa sisäseinämaalin värisävyyn, hän voi vaihtaa 
sen kerran veloituksetta. Edellytyksenä on, että Tikkurilan maali on sävytetty Tunne Väri -värikartan sävyihin 
Tikkurilan sävytysjärjestelmillä ja että takuuseen vedotaan kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä 
ostotapahtumasta. 
 
Helsingin Messukeskuksessa on samaan aikaan menossa neljä muutakin tapahtumaa: Kevätpuutarha, Oma 
Mökki, Sisusta! ja Lähiruoka & Luomu.  

 
Lisätietoja:  

 
Tikkurila Oyj 
Tanja Peltola, markkinointikoordinaattoori. markkinointi, BU Finland 
Puh. 020 191 2147, matkapuh. 040 765 4702 
S-posti tanja.peltola(at)tikkurila.com  
 
www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet, www.tikkurila.fi/kotimaalarit/varit 
www.tikkurila.fi/maalaustalkoot, www.tikkurila.fi/ramirent, www.tikkurila.fi/varitakuu 
   

 
Kuvia: 
Patio_Kivikuullote Kilpi_Huopakattomaali Deco_Grey_varikartta 
Duett-sisustuskonsepti Liitu  Taika Glow 
 
 
Jos yllä olevat linkit eivät aukea, kopioi nämä osoitteet selaimeesi: 
 
Patio Kivikuullote: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=JXxY5Bco 
Kilpi Huopakattomaali: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=9QyzjELg 
Deco Grey -varikartta: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=vn8sIAnQ 
Duett-sisustuskonsepti: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=PLW32Nkf 
Liitu: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=zJXcgRsZ 
Taika Glow: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=hA2kBNOr 
 

http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/varit
http://www.tikkurila.fi/maalaustalkoot
http://www.tikkurila.fi/ramirent
http://www.tikkurila.fi/varitakuu
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=9QyzjELg
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=9QyzjELg
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=vn8sIAnQ
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=PLW32Nkf
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=zJXcgRsZ
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=hA2kBNOr
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=JXxY5Bco
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=9QyzjELg
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=vn8sIAnQ
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=PLW32Nkf
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=zJXcgRsZ
http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=hA2kBNOr


 
 

Lehdistötiedote 2 (2)   

        
Markkinointi / BU Finland  
Arja Schadewitz 24.3.2015 
   

TIKKURILA OYJ  

PL 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, puh. 020 191 2000 

Y-tunnus 0197067-4, Kotipaikka Vantaa, ALV rek.   

www.tikkurila.fi 

 
Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka 
toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan 
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862. 
  
www.tikkurilagroup.fi 

https://mail.tikkurila.com/owa/redir.aspx?SURL=2ihYdy335drmFdxm-uufpXCUmWG2CUF5bkabCHwiMEJ60G_GzyfSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AGkAawBrAHUAcgBpAGwAYQBnAHIAbwB1AHAALgBmAGkA&URL=http%3a%2f%2fwww.tikkurilagroup.fi

