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Meet Vind Verf! Alle kleurcodes onder handbereik
De Pico is dè kleurcode scanner van dit moment: 
snel, mooi en handig! Geschikt voor iedereen in de 
verfbranche. Met behulp van de Pico is iedere kleur 
te vinden in alle standaard kleurenwaaiers. 

Download de bijbehorende Pico App (voor iPhone 
en Android) en ga direct aan de slag!

Nooit meer zoeken naar de juiste kleurcodes van 
kleuren. Scan met de Pico jouw gewenste kleur, geef  
aan welke kleursysteem je wilt gebruiken en voila:  
direct en precies legt de Pico App de juiste kleur voor  
je vast. Als je eenmaal de Pico gaat gebruiken, wil je  
het nooit meer kwijt! 

De Pico is zeer handzaam en makkelijk in gebruik. 
Ontworpen door kleurenexperts voor kleurenexperts.  
Of je nu schilder, woningrenovator, grafisch vormgever 
of gewoon fan bent van kleuren, met de Pico hoef je 
nooit meer kleurenwaaiers door te bladeren op zoek 
naar de juiste code.

De Pico App bevat alle kleurenwaaiers waaronder 
Sikkens, Sigma, RAL, Jotun, Wijzonol, Ralston etc.

Voor meer informatie kijk op www.coltechcon.com/pico
of scan onderstaande QR-code:
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