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Värisilmän uudet kuvastot julkaistaan Oma Koti -messuilla 
 
Värisilmä on mukana Oma Koti -messuilla pintamateriaalien teemaosastolla hallissa 3 (osastot 3e35 ja 
3e41). Kärkituotteena esitellään ikoniset Villeroy & Boch -laminaattilattiat, joita Värisilmä-liikkeet 
myyvät yksinoikeudella Suomessa. Osastolla esitellään myös Decolife-vinyylikorkit sekä Pureloc-
vinyylilankut, jotka edustavat ketjun myydyimpiä lattiamateriaaleja. Inspiraatiota erilaisiin sisustuksiin 
voi löytää Boråstapeterin ja Cole & Sonin tapettikirjoja selailemalla. Värisilmän uudet kuvastot ovat 
juuri ilmestyneet, ja ne ovat jaossa messuosastolla. 
 

Villeroy & Boch -laminaatit kestävät elämää 
Värisilmä sai loppuvuodesta 2014 yksinoikeudella myyntiin maailmankuulun 
sisustustalon Villeroy & Bochin laminaattilattiat. Kokonaisuus koostuu neljästä eri 
tyylisestä mallistosta: klassinen Cosmopolitan, perinteikäs Heritage, ajan patinoima 
Contemporary ja maanläheinen Country. Ikonisen brändin lattiat edustavat 
saksalaista korkeaa laatua, ja niiden elinkaari on keskimääräistä pidempi. Country- ja 
Contemporary-laminaattien käyttöluokka on 23/33, joten ne soveltuvat myös julkisiin 
tiloihin. Cosmopolitan- ja Heritage-laminaatit kestävät kovaa kulutusta kotioloissa. 
Messuosastolla nähdään Heritage-malliston kuosia VB804 Travertin Hickory. 
Villeroy & Boch -laminaatit, hinnat mallistoittain: Cosmopolitan: 28,50 €/m2, 
Heritage: 34,50 €/m2, Contemporary: 38,50 €/m2, Country: 43,50 €/m2 
 
Decolife yhdistää korkin ja vinyylin parhaat puolet 
Suosituissa Decolife-korkkilattioissa on kestävän vinyylipinnan alla kaksi joustavaa, 
ääntä eristävää korkkikerrosta sekä kosteussuojattu HDF-runko. Korkki on uusiutuva 
luonnonmateriaali, jota valmistetaan korkkitammen huokoisesta kaarnasta. Korkin 
hunajakennomainen rakenne koostuu miljoonista pienistä soluista, jotka ovat täynnä 
ilmaa. Joustavat ilmasolut tekevät korkista ihanteellisen lattiamateriaalin, jalalle 
miellyttävän lämpimän ja pehmeän. Vinyylipinnan ansiosta Decolife-lattia sopii 
erinomaisesti myös kovempaan kulutukseen, esimerkiksi lapsiperheille ja 
koiranomistajille. Mallistossa on valittavana useita aidonoloisia puukuoseja, joista 
messuosaston lattiassa nähdään Frozen Oak ja Midnight Oak. 
Decolife-vinyylikorkkilattiat, hinta: 52 €/m2 
 
Cole & Son – tapettien kruununjalokivi 
Cole & Son -tapetteja myydään valikoiduissa Värisilmä-liikkeissä. Uusimmat mallistot 
ovat veikeä Whimsical ja historiallinen Archive Anthology. Whimsical-tapettien kuva-
aiheet nousevat satumaailmoista: metsistä, tähtitaivaista ja merenalaisista 
maisemista. Harlekiiniruudut, tähdet ja kesäiset perhoset tuovat sisustukseen 
ripauksen lapsuuden lumousta. Messuosastolla nähdään malliston Nautilus-tapettia, 
jossa hohtavia lyhtyjä kantavat krottikalat piileskelevät vedenalaisessa kasvustossa. 
Whimsical-tapetit, mitat: 10 m x 0,52 m, hinnat kuosien mukaan: 117–135 €/rulla  
 
Archive Anthology -tapeteista huokuvat viktoriaanisen sisustustyylin koristeellisuus, 
runsaus ja viehtymys itämaisiin vaikutteisiin. Aikakaudelle tyypilliset kukkakuosit 
hehkuvat mallistossa kesäisen kirkkaissa väreissä. Niiden rinnalla kulkevat myös 
elegantit tähti- ja ristikkokuviot sekä pehmeämmät pastellisävyt. 
 

Archive Anthology -tapetit, mitat: 10 m x 0,52 m, hinnat kuosien mukaan: 108–144 €/rulla 
 

Messuosastolla voi lisäksi tutustua Boråstapeterin tapettikirjojen valikoimaan. Uusimmat mallistot ovat 
Everyday Life, Falsterbo II, Collected Memories ja Borosan EasyUp 2014, josta osaston seinillä nähdään 
geometrinen kuosi 37725. Lattianpäällysteistä esitellään lisäksi kestävät Pureloc-vinyylilankkulattiat, jotka on 
helppo asentaa jopa vanhan lattianpäällysteen päälle, sillä ne ovat vain 4 millimetrin paksuisia. 
 
Lisätietoja:  Väritukku Oy, www.varisilma.fi 

valikoimapäällikkö Tiina Hakola (tapetit, laatat), tiina.hakola@varisilma.fi, puh. 050 572 3206 
valikoimapäällikkö Kyösti Raidén (lattiat, maalit), kyosti.raiden@varisilma.fi, puh. 0500 454 092 

 

Viestintä:  Viestintä- ja PR-toimisto Rianno Communications, puh. (09) 170 070 
Heini Kantala, heini.kantala@rianno.fi / tiedotus, kuvamateriaali ja kuvausnäytteet 

 

Kuvapankki:  www.varisilma.fi/kuvapankki, käyttäjätunnus ja salasana: varisilma 
 

Kuluttajatiedustelut: Värisilmä, puh. (09) 849 141 
 

Jälleenmyynti: Värisilmä-liikkeet kautta maan (Cole & Son -tapetit saatavana valikoiduissa liikkeissä) 


