Põhjamaine värvitootja toob turule uue värvikollektsiooni, et kaitsta
ohustatud liike
Tikkurila uus Ohustatud Värvide kollektsioon sisaldab üheksat värvitooni, iga toon
esindab üht ohustatud liiki, nagu näiteks stepikotkast. Tikkurila annetab 1 € iga müüdud
toote pealt ohustatud loomade kaitseks.
ÜRO keskkonnaraporti andmetel* ohustab miljonit taime- ja loomaliiki järgmiste aastakümnete
jooksul väljasuremine. Liikide väljasuremisel kaovad igaveseks ka neile omased ainulaadsed
värvitoonid.
Üheksa värvi, üheksa ohustatud loomaliiki
Nagu kollektsiooni Ohustatud Värvid nimi ütleb, pärinevad selle värvitoonid ohustatud
loomaliikidelt. Kollektsioon koosneb üheksast toonist, millest igaüks esindab ühte ohustatud
liiki.
Värvikollektsioonis esindatud ohustatud loomade hulka kuuluvad Siberi tiiger ja hiidpanda.
Kollektsiooni kuuluvad ka punane panda, Siiami tapluskala, Sumatra orangutan ja lumekakk.
Lisaks globaalsele probleemile tähelepanu juhtimisele on kampaania oluline osa käegakatsutava
abi andmine ohustatud loomaliikide kaitsmisele: iga müüdud toote pealt annetatakse 1 €
ohustatud liikide kaitseks.
„Tikkurila värvide eesmärk on alati olnud hoonete ja mööbli kaitsmine, pikendades värvimise
läbi oluliselt nende eluiga. Ohustatud Värvide kollektsiooniga laieneb see mõtteviis planeedi
kõige ohustatumatele liikidele. Usun, et saame teadlikkust tõsta, aidata ohustatud loomaliike
kaitsta ja hoolitseda selle eest, et tulevased põlvkonnad saaksid nautida värvikat homset“, ütleb
Tikkurila tegevjuht Elisa Markula.
Madala emissiooni tasemega värv keskkonnasõbralikus pakendis
Uued värvid ja nende pakendid on toodetud nõnda, et nad on võimalikult keskkonnasõbralikud.
Kõik Ohustatud Värvide kollektsioonis olevad tooted on madala emissiooni tasemega
veepõhised värvid ja pakendatud taaskasutusplastist pakenditesse.
„Kvaliteet, jätkusuutlikkus ja ohutus on meie juhtpõhimõtted toorme valimisel ja tootearenduses
ning kogu meie tegevuses üldse. Meie eesmärk on pidevalt vähendada keskkonnamõju,
investeerides veepõhiste ja madala emissiooni tasemega värvide arendamisse ja
propageerimisse,“ toonitas Markula.
Tikkurila Ohustatud Värvide kollektsioon lansseeritakse esmalt Hiinas, Venemaal, Soomes ja
Baltikumis. Uued värvid on poodides saadaval 2020. aastal.
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Jätkusuutlikult põhjamaine
Tikkurila on Põhjamaade värvitootja, kelle tooted on valmistatud hoolikalt valitud ja
kõrgekvaliteetsest toorainetest.
Tegutseme peamiselt Rootsi, Venemaa, Soome, Poola ja Balti jt turgudel. Kokku müüakse meie
tooteid enam kui 40 riigis. Meie värvitehased asuvad kaheksas riigis.
Toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele, pakume oma klientidele vastupidavaid ja
ilmastikukindlaid esmaklassilisi tooteid.
Tikkurila on alates 2010. aastast noteeritud Nasdaqi Helsingi börsil. 2018. aastal oli meie käive
kokku 562 miljonit eurot.

