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Värisilmän uusissa keraamisissa seinälaatoissa harmonista tyylikkyyttä  
 
Värisilmän uudet keraamiset seinälaatat ovat hienostuneen harmonisia. Trend-laatoissa nähdään 
laivastonsinisiä raikkaita kuoseja ja Royale-sarjassa marmorin arvokasta kiiltoa. Antibes-sarja 
henkii ylhäistä tunnelmaa seesteisine väreineen.  Calypso Black & White -seinälaattasarja 
puolestaan puhuttelee yksinkertaisella tyylikkyydellään – musta ja valkoinen ovat pettämätön 
yhdistelmä. Laattojen uusi, suurempi koko 25 x 76 cm tekee seinän ilmeestä mielenkiintoisen.  
 
Trend-laattojen trendikäs sininen tuo raikkautta kylpyhuoneeseen 
Värisilmän uuden Trend-laattamalliston ilme on minimalistisen tyylikäs.  Laattojen laivastonsininen väri tuo 
virkistävän tunnelman kylpyhuoneeseen muiden heleän neutraalien sävyjen rinnalla. Metallinhohtoinen 
kukkakuvasarja puolestaan piristää herkän harmonista tunnelmaa. Vaakaraidalla pintakuvioidulla 
Strutturato-laatalla voi sisustaa kokonaisia seinäpintoja tai pienempiä alueita katseen vangitsijaksi. Trend-
malliston laatat luovat modernin spa-tunnelman niin kotiin kuin julkisiin tiloihin.  
 
Royale-laatoilla marmorin ylhäistä tunnelmaa 
Kiiltävä marmori on pintamateriaalien aatelia. Värisilmän Royale-sarjan ilme on uskollinen inspiraationsa 
lähteelle.  Roayle sovittaa yhteen kaksi eri tyyliä: Venato-marmorin rikkaan klassisen kuvioinnin ja Marfil-
marmorin pehmeän hienovaraisen ilmeen. Mallistossa on suuria kuvioituja laattoja runsaasta tyylistä 
pitäville sekä mosaiikkimaisia ja graafisia laattoja hillitympään tyyliin. Marmorin ylväs ilme sopii niin pieniin 
kuin suurempiinkin pintoihin. Laatan uusi, mielenkiintoinen koko 25 x 76 cm mahdollistaa muodoilla 
leikittelyn – laatat voidaan latoa pystyyn tai vaakaan. Royale-mallistoon kuuluu myös 60x60 -kokoiset 
lattialaatat. 
 
Antibes-laatoissa hillittyä tyyliä harmaan sävyissä 
Antibes-sarja sopii rohkean itsevarmaan sisustukseen: Mallistossa vahva tummanharmaa värimaailma 
täydentyy valkoisella. Hopealla kirjaillun koristeellisen laatan voi latoa hillitympien hennosti raidoitettujen 
laattojen rinnalle. Antibes-mallisto on saanut nimensä vanhan Etelä-Ranskassa sijaitsevan 
merenrantakaupungin mukaan.  Laattojen inspiraation lähteenä ovat toimineet kaupunkia 1800-luvulta 
alkaen asuttaneiden varakkaiden eurooppalaisten ja venäläisten suurruhtinaiden kesälinnat.  
 
Calypso Black & White – ryhtiä kontrasteista 
Calypso Black & White -seinälaattasarja puhuttelee yksinkertaisella tyylikkyydellään – musta ja valkoinen 
luovat trendikkäitä kontrasteja. Aaltomaisesti kokokuvioidut Suite Waves -laatat luovat tilaan persoonallista 
ilmettä. Laattojen pinnat heijastavat valon ja varjon leikkiä seinällä. 
 

   
Värisilmä, Trend Värisilmä, Royale  Värisilmä, Royale  

 

Tuotetiedot: Trend-laatat, hinnat alkaen 49 € /m2 



Laattojen mitat: 25 x 76 cm 
 

 Royale-laatat 

Seinälaatat: 25 x 76 cm, hinta 49 € /m2 
Lattialaatat: 60 x 60 cm, hinta 79 €/ m2 
 
Antibes-laatat, hinnat alkaen 49 € /m2 

Laattojen mitat: 25 x 70 cm 

 
Calypso Black & White -laatat, hinnat alkaen 46 € /m2 

Laattojen mitat: 25 x 70 cm 

 

Lisätietoja:  Väritukku Oy, tuoteryhmäpäällikkö Tiina Hakola, puh. (09) 8491 4257, tiina.hakola@varisilma.fi, 
www.varisilma.fi 

 

Viestintä: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070 
 Heidi Azinur, heidi.azinur@promode.fi / tiedotus, kuvamateriaali, näyte- ja kuvauslaatat 
 

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

Kuluttajatiedustelut: Värisilmä, puh. (09) 849 141 
 

Jälleenmyynti: Värisilmä-liikkeet kautta maan 
 
 
 
 


