
KIDS 0-3 • 0C CAT 0300 20 • 09/2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



KIDS 0-3 • 0C CAT 0300 20 • 09/2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



KIDS 0-3 • 0C CAT 0300 20 • 09/2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



KIDS 4-7 • 0C CAT 0407 20 • 09*2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



KIDS 4-7 • 0C CAT 0407 20 • 09*2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



KIDS 4-7 • 0C CAT 0407 20 • 09*2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



KIDS 8-12 • 0C CAT 0812 20 • 09/2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



KIDS 8-12 • 0C CAT 0812 20 • 09/2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



Algumas das cores do presente catálogo podem necessitar de um maior número de demãos para obter opacidade completa. Nessas cores, deverá aplicar previamente o Fundo de Cobertura correspondente, no acabamento seleccionado. 
Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo  são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos,
razão que nos leva a recomendar que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação utilizando Testit®.



KIDS 8-12 • 0C CAT 0812 20 • 09/2019 • € 1 (IVA não incluído)

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - www.cin.com

As cores apresentadas neste catálogo são afináveis no sistema 
Colormix 3G, e estão disponíveis numa vasta gama de produtos de 
alta qualidade para utilização em paredes e tectos, assim como em 

madeiras e metais.

Para o bem-estar da sua criança, os produtos
que a CIN propõe são:

Para mais informações sobre os nossos produtos visite www.cin.com
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