
COLORIMO  
MODO

www.colorimo.eu
www.colorimo.eu

KOLEKCJA ORNAMENT

KOLEKCJA HEXI

KOLEKCJA STANDARD

Perłowy 1013

Niezapominajka 5M24

Gra�towy 7012

Mandarynkowy 2004

Jagodowy 4007

Cappuccino 1M19

Extra Biały 9003Perłowy 1013

Modry 5M23

Stalowy 7015

Miodowy 1M04

Śliwkowy 4M07

Waniliowy 1017

Biały 9M03

Czereśniowy 3004

Węglowy7021

Pistacjowy 1M20

Hebanowy 8022

Bananowy 1M13

Kredowy 7035

Truskawkowy 3M02

Czarny 9005

Limonkowy 6018

Kasztanowy 8M17

Popielaty 7M45

Malinowy 4M02

Gwiaździsta Noc 9B05

Liliowy 4M01

Czekoladowy 8017

KOLEKCJA SATI

Perłowy 1013

Sati Pudrowy Róż 3M15

Sati Szampański 7M44Sati Polarny 9S03

Sati Błękitny 5S24

Sati Orzechowy 7M30 Sati Bazaltowy 7M21

Sati Gołębi 7042

Szkło lakierowane Colorimo Soft 9005 jako jedyny tego typu produkt na 
rynku został nagrodzony w konkursie Meble Plus – Produkt Roku 2016 oraz 
wyróżniony w konkursie Dobry Design 2016 w kategorii podłogi i ściany.

Colorimo Hexi otrzymało wyróżnienie w konkursie Dobry Design 
2017 w kategorii „Przestrzeń Łazienki”. Colorimo Hexi otrzymało 
również nagrodę w kategorii „Płytki ceramiczne i okładziny z innych 
materiałów”.

Szkło lakierowane Colorimo Sati zostało nagrodzone w konkursie Meble 
Plus – Produkt Roku 2017 w kategorii Elementy i półfabrykaty meblowe.

szkło lakierowane o wysokim połysku

Colorimo to szkło lakierowane farbami ekologicznymi. Szeroki wachlarz kolorystyczny odpowiada  
aktualnym trendom wzorniczym i pozwala na dowolną aranżację mebli i wnętrz.

szkło lakierowane trójwymiarowe

szkło lakierowane matowe

szkło lakierowane z teksturą

Soft 9005

Arena

Soft

Tela

Esto

Sati

Glos

Soft 9M03 Arena 3M02 Point 9M03

Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Jedyną podstawą do składania zamówień na szkła colorimo powinien być wzornik próbek szklanych. 
Data wydania: listopad 2017

Markę Colorimo tworzą cztery kolekcje. 
Kolekcja STANDARD to szkło lakierowane o wysokim połysku, dzięki któremu uzyskujmy głębie i efekt 
lustrzanego odbicia otoczenia. Kolekcja SATI to szkło matowe. Unikatowa gama kolorystyczna pozwala 
sprostać aktualnym trendom wzorniczym i umożliwia dowolną aranżację mebli i wnętrz, nadając im 
wyszukany, indywidualny charakter. Kolekcja ORNAMENT to szkło lakierowane z teksturą. Innowacyjny 
materiał łączący w sobie trwałość i solidność z łagodnym i ponadczasowym designem sprawiający wrażenie 
miękkiej, trójwymiarowej powierzchni. Kolekcja HEXI to szkło lakierowane trójwymiarowe, w skład której 
wchodzi 6 wzorów szkieł lakierowanych utrzymanych w jednej, ciepłej i eleganckiej tonacji kolorystycznej.
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Colorimo Modo to wyjątkowa na rynku kolekcja szkieł lakierowanych, wyróżniająca się oryginalnym 
wzornictwem. Inspiracją do jej powstania były tkaniny kojarzące się z domowym ciepłem, aromatyczną 
herbatą i polską złotą jesienią. W kolekcji wykorzystane zostały wzory tkanin w tonacjach bieli i szarości 
oraz beżów i brązów. Wykonując z nich okładziny ścienne do sypialni lub fronty do szaf w przedpokoju 
czy garderobie, uzyskamy wyjątkową atmosferę tych pomieszczeń. Dzięki temu, że bazą szkieł z tej 
kolekcji są szkła ornamentowe, możemy je również poczuć dotykiem.
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