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Traditsioonilise prantsuse hommikusöögi 

eelis on kahtlemata selle lihtsuses. 

Tassi aromaatset kohvi ja croissanti 

moosiga võib saada igast linnakohvikust.

Café de MontparnasseCafé de MontparnasseTownsfolk Townsfolk 



A 31-f

A 21-e

D 26-a

A 11-f

A 25-f

D 18-e

Businessman Lounge Room Businessman Lounge Room

Räägitakse, et tass rohelist teed mee 

ja sidruniga äratab hommikuti sama hästi 

kui kohv. Kui veel suupisteks võtta tükike  

šokolaadi sekretäri lauasahtlist, siis võib täie 

hooga uude tööpäeva sukelduda.
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Student Rental Room Student Rental Room

Kõige maitsvam on mikrolaineahjus 

soojaks tehtud pizza, mis on järelejäänud 

eilsest peost. Lõplikult üles ärgata aitab 

kiirlahustuv kohv.
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C 9-d

Family Childreǹ s  room Family Childreǹ s room

Lihtne on valmistada lapsele tervislik 

hommikusöök, kuid keeruline on teha nii, 

et laps selle ära sööks. Millega sööta last 

hommikupudru asemel? Maitsestatud pudruga! 

Lisage pudrule vanillisuhkrut, kaneeli, 

barbarisse või maasikaid. Miks mitte lisada 

ka kuivatatud puuvilju, pähkleid või mett.
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Tourist Beach House Tourist Beach House

Auster on limuste hõimkonda kuuluv, 

söödava merikarbi liik. Tõelise maitseelamuse 

saamiseks peab auster sööja suhu jõudma 

elusalt. Maitsestamiseks sobib sidrunimahl 

ja lisanditeks rukkileib võiga või sibula-

vinegrett.
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D 19-e

Villager Grandmother`s Farm

Vanaema pannkoogid:

1liitrile lehmapiimale lisada 2 kanamuna, 

soola, suhkrut ja 1 pakk kuivpärmi. Segada 

ja lasta 20 minutit seista. Lisada veel 2 supi-

lusikat taluvõid, veerand supilusikat päeva-

lilleõli ja pool kilo nisujahu. Kõik hoolikalt läbi 

segada ning lusikaga pannile!

Villager Grandmother`s Farm
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Person Glamorous Boudoir Person Glamorous Boudoir

Glamuurne hommikusöök on hiline hommiku-

söök voodis. Šokolaadikook metsamarjadega 

ja portselantassis kuum kohv. Teed kõik 

kiiresti valmis ja lähed voodisse tagasi, 

et vaadata oma kodukinos romantilist

armastusfilmi –  eks ole paganama täiuslik!? 
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Professional Gym Professional Gym

Füüsiline koormus tekitab „hundiisu“.

Sportlasele tähendab kvaliteetne toitumine 

valkude küllust, rasva vähesust ja natukene 

naudingut! Keedetud munad, kodujuust 

ja puuviljasalat ning siis ruttu trenni! 
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Villager Grandmother`s Farm Villager Grandmother`s Farm

Vanaema pannkoogid:

1liitrile lehmapiimale lisada 2 kanamuna, 

soola, suhkrut ja 1 pakk kuivpärmi. Segada 

ja lasta 20 minutit seista. Lisada veel 2 supi-

lusikat taluvõid, veerand supilusikat päeva-

lilleõli ja pool kilo nisujahu. Kõik hoolikalt läbi 

segada ning lusikaga pannile!



Keerukate disainide lihtsaks lahenduseks pakume valmis värvilahendusi Eskarocolor „Life Style“. Värvid on 

valitud Harmony Synthesis värikaardist ja samastuvad kunstniku nägemuses sotsiaalgrupiga mille järgi nad on 

nimetatud: Student – üliõpilane, Family – perekond jt. Oma elu jooksul liigume ühest sotisaalgrupist teise ja 

meie värvi eelistused, stiil ja maitsed muutuvad:

•   Townsfolk (Linnamees)

•  Businessman (Ärimees)

•  Student (Üliõpilane)

•  Family (Perekond)

•  Tourist (Turist)

•  Villager (Maamees)

•  Person (Isiksus)

•  Professional (Professionaal)

•  WoodColor – värvikaart 

    lakkidele ja läbipaistvatele 

    puidukattevahenditele

Värvilahendused “Life Style”

Professionaalsete disainerite poolt loodud värvilahendused 

„Life Style“ võimaldavad kasutada omavahel sobivate 

värvitoonide kollekstioone. Valmis värvilahendused 

on abiks oma kodu kujundajale sõltuvalt tema east, 

elukohast, hingelaadist, meeleolust jm. 

2012 aasta kollektsioon koosneb 8 trendist: 

Café de Montparnasse,  Lounge Room,  Rental Room,  Children`s Room, 

Beach House,  Grandmother`s Farm,  Glamorous Boudoir, Gym.

Toonimissüsteem
Eskarocolor

Eskarocolor toonimissüsteem on abivahendiks orienteerumaks kaasaegsetes disainitrendides. Selle abil 

on lihtne leida sobivad värvitoonid ja –kombinatsioonid.

Eskarocolor  toonimissüsteem  võimaldab:

• Valmistada üle 15000 erineva värvitooni

• Valida värvitoone Harmony Synthesis, Harmony Deco, Colour Harmony, WoodColor, Spirit, Monicolor Nova,   

   NCS, RAL jt värvikaartidest

• Valmis värvilahendusi „Life Style“

• Vähendada toodete laoseisu vajalikkust

• Toonimisseadmete paigaldust ja müügipersonali väljaõpet

• Eskarocolor toonimissüsteemi komplekset varustamist

• Kvalifitseeritud müügijärgset teenindust

• Kontsentreeritud LOÜ-vabasid toonimispastasid

Eskarocolor toonimissüsteemis kasutatavad tähistused:

А  – valge baasvärv, sisaldab valget pigmenti (titaandioksiidi). Kasutatav nii valge värvina kui ka heledate 

värvitoonide baasvärvina.

TR  –  läbipaistev baasvärv, ei sisalda valget pigmenti. Kasutatav erksate ja tumedate värvitoonide baasvärvina. 

Toonimata kujul mitte kasutada!

EC – läbipaistev baas lakkidele ja dekoratiivsetele puidukattevahenditele. Kasutatav nii läbipaistvana kui 

toonituna.

Toonimispastad:

Alates 2012a. kasutatakse Eskarocolor toonimissüteemis uusi Ecotint pastasid. Võrreldes eelnevalt kasutusel 

olnud pastadega on Ecotint pastad kontsentreeritumad ja lenduvate orgaaniliste ühendite vabad (VOCfree), 

vastavad VOC-Directive 2004/42/CE. 16 toonimispastast 2 on spetsiaalsed fassaadipastad, mis on valmistatud 

anorgaaniliste pigmentide baasil. Kasutades fassaadivärvide toonimisel neid pastasid omandab värv suurema 

ilmastiku- ja pleekimiskindluse.

Aina rohkem ja rohkem kliente soovivad oma elu-  

ja tööruumide kujundamiseks personaalseid lahen-

deid. Selle soovi täitmiseks on toonimissüsteem 

Eskarocolor, mis võimaldab luua lugematul arvul 

erinevaid värvikombinatsioone,  rahuldamaks  iga  

kliendi  soovi.
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