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The right finishing and colour of walls can give any interior 
a unique character. They create a glamorous background for vari-
ous elements of its decoration, setting a coherent style of the inte-
rior. Inadequately selected, however, they can ruin even the most 
promising arrangement, highlighting its imperfections. 

When deciding on wall paints to be used both in a house or an of-
fice space, it is best to rely on proven, professional solutions that 
will guarantee the  desired effect and allow to create a  pleasant 
scenery in  the interior. That is why the  architects from Medusa 
Group choose products by Tikkurila – an international brand that 
combines high quality, usability and sophisticated  design. 

Variety
Tikkurila, coming originally from Finland, has been operating on the 
market for over 150 years. Paints produced by the  company are 
sold in about 40 countries today. The brand offers a broad range 
of  high-quality products for painting, decorating and protecting 
various types of both interior and exterior surfaces. The offer also 
includes effect paints of special performance parameters or deco-
rative possibilities, such as magnetic or blackboard paints or lac-
quers that glow in the dark. Tikkurila is also an expert in colours, as 
it has the most advanced tinting system available on the market. 
Avatint allows for precise pigmentation of paints and production 
of over 13 thousand colours. This means almost unlimited design 
possibilities. In result, using Tikkurila paints it  is possible to ar-
range any space according to the  colour preferences of  even 
the most demanding business and individual customers. 

Inspiration
Offering the rich variety of colours, Tikkurila not only wants to in-
spire people to change arrangements but also sets interior design 
trends. By creating its colour collections, the  company invites 
well-known personalities from the world of design, interior design-
ers and trendsetters who are not afraid to implement even 
the most bold or extravagant ideas. The Scandinavian passion for 
beautiful interiors characterized by graceful simplicity, functional-
ity and original design is reflected in every aspect of the brand’s 
inspirations. 

Właściwe wykończenie i kolor ścian potrafią nadać aranżacji wy-
jątkowy charakter. Tworzą efektowne tło dla rozmaitych elemen-
tów wyposażenia, wyznaczając spójny styl wnętrza. 
Nieodpowiednio dobrane mogą jednak zepsuć nawet najbardziej 
obiecującą stylizację, uwydatniając jej niedoskonałości. 

Decydując się na farby do malowania ścian, zarówno w przestrzeni 
domowej, jak i biurowej, najlepiej postawić na sprawdzone, profesjo-
nalne rozwiązania, które zagwarantują pożądany efekt oraz pozwolą 
zbudować we wnętrzu przyjemną scenerię. Właśnie dlatego architek-
ci z pracowni Medusa Group do swoich projektów wybierają produkty 

Piękno i styl 
wyrażone kolorem
Beauty and style in colours

Tikkurila – międzynarodowej marki, która łączy w sobie 
wysoką jakość, użyteczność i wysmakowany design.

Różnorodność
Wywodząca się z Finlandii Tikkurila jest obecna na ryn-
ku od ponad 150 lat. Sygnowane jej znakiem farby dziś 
sprzedawane są już w około 40 krajach. Asortyment marki 
obejmuje wysokiej jakości produkty do malowania, deko-
racji oraz ochrony różnego rodzaju powierzchni zarówno 
na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. W ofercie nie 
brakuje też farb o specjalnych parametrach użytkowych 
lub możliwościach dekoracyjnych, takich jak magnetycz-
na, tablicowa czy świecący w ciemności laserunek. Tikku-
rila to jednocześnie eksperci od kolorów, bo wyróżnikiem 
marki jest najbardziej zaawansowany na rynku system barwienia 
–  Avatint, który pozwala na precyzyjną pigmentację produktów na 
ponad 13 tys. kolorów. Oznacza to niemal nieograniczone możliwo-
ści aranżacyjne. W efekcie z farbami Tikkurila można urządzić każdą 
przestrzeń według upodobań kolorystycznych nawet najbardziej wy-
magających klientów – biznesowych i indywidualnych. 

Inspiracja
Bogactwem kolorów Tikkurila nie tylko chce inspirować do aranżacyj-
nych zmian, ale sama wyznacza wnętrzarskie trendy. Tworząc kolek-
cje kolorystyczne, zaprasza do współpracy znane osobistości ze świa-
ta designu, projektantów wnętrz czy trendsetterów, którzy nie boją 
się realizować nawet najbardziej odważnych czy ekstrawaganckich 
pomysłów. W inspiracjach marki na każdym kroku przejawia się też 
skandynawskie zamiłowanie do pięknych wnętrz, charakteryzujących 
się wdzięczną prostotą, funkcjonalnością i oryginalnym wzornictwem. 

Bezpieczeństwo
Tikkurila równocześnie poświęca wiele uwagi bezpieczeństwu wy-
twarzanych przez siebie wyrobów, stąd też produkty znakowane jej 
logo są przyjazne dla użytkowników i  środowiska natu-
ralnego. Taka jest również flagowa linia marki – Tikkurila 
Optiva, która spełnia rygorystyczne normy ekologiczne 
i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wodorozcieńczalne 
farby z tej serii nie zawierają szkodliwych lotnych związ-
ków organicznych (LZO), dlatego polecane są nie tylko do 
pomieszczeń biurowych oraz użyteczności publicznej, ale 
też mieszkalnych – nawet takich, w których na co dzień 
przebywają alergicy. Jednocześnie farby Tikkurila Opti-
va dają malowanym powierzchniom wysoką odporność 
na brud i kurz, zapewniając trwałość powłoki, gwarancję 
pięknego koloru w czasie, a przy tym ułatwiając ich co-
dzienne użytkowanie.

Prestiż
Po farby Tikkurila chętnie sięgają projektanci wnętrz, 
architekci i  inwestorzy, doceniając je za niezawodną ja-
kość oraz funkcjonalność. W Polsce z  ich wykorzysta-
niem zostało zrealizowanych wiele prestiżowych inwe-
stycji, zarówno komercyjnych, jak i  prywatnych. Efekty 
współpracy marki z Medusa Group można zobaczyć w całym kraju. 
W Warszawie produktami z serii Tikkurila Optiva wymalowano m.in. 
wnętrza zabytkowej Hali Koszyki, w trakcie realizacji jest Nobu Hotel 
Warsaw, na Dolnym Śląsku powstał zaś hotel The Bridge Wrocław 
MGallery by Sofitel. Farby Tikkurila zdobią też przestrzenie nowocze-
snych biurowców. Przykładami takich ciekawych architektonicznie 
inwestycji, zrealizowanych wspólnie z  Medusa Group, są choćby 
Nowa Fabryczna i Brama Miasta w Łodzi.

Security
Tikkurila also pays a lot of attention to the safety of its products, 
hence the paints labelled with its logo are user and environment 
friendly. So is Tikkurila Optiva, the  brand’s flagship line which 
meets stringent ecological standards and is absolutely safe for 
health. Water soluble paints of this series do not contain harmful 
volatile organic compounds (VOCs) and, therefore, they are recom-
mended not only for office and public utility facilities but also for 
residential buildings – even those where people suffering from al-
lergy live. At the  same time, Tikkurila Optiva paints guarantee 
a high resistance to dirt and dust of painted surfaces, ensuring du-
rability of the coating, beautiful colour over time and, at the same 
time, allowing for easy daily use. 

Prestige
Interior designers, architects and investors love using Tikkurila 
paints, appreciating their reliable quality and functionality. In Po-
land, many prestigious projects, both commercial and private, have 
been implemented using Tikkurila products. The outcomes of the 
company’s cooperation with Medusa Group can be seen all over 

the  country. In Warsaw, paints from Tikkurila Optiva series have 
been used in the interiors of the historic Koszyki market hall and 
the Nobu Hotel (currently under construction) and, in Lower Silesia, 
in the Bridge Wrocław MGallery by Sofitel. Also, a number of mod-
ern office buildings have been decorated with Tikkurila paints. 
Nowa Fabryczna and Brama Miasta office complexes in Łódź are 
good examples of  architecturally interesting projects, delivered 
jointly with Medusa Group.
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TIKKURILA

Głęboka szarość z palety Tikkurila Deco Grey na ścianie podkreśla wyważoną 
elegancję wnętrza.
Deep grey from the Tikkurila Deco Grey palette on the wall emphasizes the bal-
anced elegance of the interior.

Aranżacja „ton w ton” zgodnie z najnowszym trendem Blend. Drewniana komoda oraz ścia-
na w kolorze L433 Atlantis z palety Tikkurila tworzą spójną i efektowną kompozycję. 
„Tone-in-tone” interior concept in line with the latest Blend trend. The wooden chest of draw-
ers and the wall in L433 Atlantis from the Tikkurila palette create a coherent and glamorous 
composition.

Energetyczny odcień cegły M316 Tomato pobudza kreatywność. Ciekawy i praktyczny 
akcent stanowi biurko pokryte farbą tablicową Tikkurila Liitu, po którym można pisać kredą.
Tomato M316, an energetic shade of a brick, stimulates creativity. The desk is an interesting 
and practical detail. It is covered with Tikkurila Liitu blackboard paint you can write on with chalk


