
A Coltim, Lda, 
é uma empresa especializada na fabricação de tintas, 
vernizes e impermeabilizantes. 
Empresa nacional, sediada em Torres Vedras, implantou-se 
no mercado em 1977, tendo vindo a realizar constantes 
evoluções tecnológicas, que fazem dos seus produtos 
um expoente da máxima qualidade e com total garantia 
e confiança de resultados.
Nesta permanente demanda pela qualidade e consistência,  
a Coltim apoia-se no seu pessoal especializado e no seu 
laboratório, devidamente equipado, onde todos os  produtos 
são devidamente testados, havendo sempre a constante 
preocupação e o maior cuidado na utilização das melhores 
matérias-primas.
É assim, política determinante da Coltim, o fabrico de 
produtos de alta qualidade e a prestação dum serviço de 
excelência e confiança, respondendo assim às exigentes 
necessidades profissionais do seu mercado-alvo, que são 
a construção civil e a recuperação de edifícios.
Procurando sempre dinamizar o ramo das tintas e dos 
impermeabilizantes, a Coltim continua a apostar na 
qualidade e inovação, num total compromisso com todos 
os seus anos de experiência.

Inspiramo-nos na luz, afinal, é dela que é feita a cor.
E é na natureza, que a encontramos no seu melhor. 
Foi a partir dela que seleccionamos, especialmente para si, este conjunto de cores, 
tendo em conta as tendências actuais, e todo o potencial criativo e harmonioso 
que poderá despertar em si, e nos ambientes que criará. São cores únicas que 
deixam de passar despercebidas, para estarem ainda mais perto de si, na sua 
inspiração.

A 102
Rosa Camélia

A 103
Rosa Hortênse

A 104
Alfazema

A 101
Rosa Pêssego



A 105
Lilás

A 107
Cinza Chuva

A 108
Castanho Seixo

A 109
Areia

A 110
Laranja Mel

A 111
Laranja Tangerina

A 112
Laranja Poente 

A 114
Amarelo Duna

A 115
Azul Gelo

A 116
Azul Céu

A 117
Azul Lagoa

A 118
Azul Oceano 

A 106
Cinza Nuvem



A 113
Amarelo Palha

A 119
Roxo Uva

A 120
Rosa Buganvília

A 121
Vermelho Ginja

A 122
Vermelho Terra

A 123
Castanho Pinha

A 124
Cinza Pó

A 125
Cinza Nevoeiro

A 126
Cinza Orvalho

A 127
Verde Água

A 128
Verde Seiva 

A 129
Verde Relva

A 130
Verde Hera


