COLORS OF GREECE

moments...
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Υψηλής ποιότητας
προϊόντα, που συμβάλουν
στην Υγιεινή Ατμόσφαιρα
Θέλουμε να βάψουμε ή ανακαινίσουμε
τους χώρους μας, αναζητάμε αγαπημένες
αποχρώσεις που ξέρουμε ότι θα αλλάξουν
τη διάθεσή μας και θα δώσουν αυτό το νέο
που θέλουμε στην καθημερινότητα μας!
Αναζητούμε χρωματικούς συνδυασμούς
που ταιριάζουν με τα έπιπλά μας,
με την γενική εσωτερική διακόσμηση,
το φωτισμό, την αρχιτεκτονική του χώρου.

Χρώματα Master από την KRAFT.
Οι αποχρώσεις της Ελλάδας μέσα
από αναβαθμισμένα, ποιοτικά προϊόντα
με μοναδικές αποχρώσεις.
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Ελλάδα… Έχεις Χρώμα!
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Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου αυτού συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο KRAFT COLORS OF GREECE COLLECTION
στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας. Αναζητήστε ακόμα περοσσότερες αποχρώσεις στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.

with
products!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
12-14

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας
κατάλληλο για εσωτερική χρήση (σε τοίχο,
γυψοσανίδα). Λόγω της πολύ χαμηλής του
γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις
ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα
ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.
Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις πιο αυστηρές
προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου
του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας
στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή

Παρέχει ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία
στην επιφάνειά του, πιστοποιημένη από το διεθνώς

th

os

CG 5 5 1

E

ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.

ti

CG 440

M
a

εθελοντικού σήματος Indoor Air Comfort®

αναγνωρισμένο ερευνητικό οργανισμό IMSL
και είναι ιδανικό για χώρους με υγρασία.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου αυτού συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο KRAFT COLORS OF GREECE COLLECTION
στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας. Αναζητήστε ακόμα περοσσότερες αποχρώσεις στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.
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Το λαμπερό λευκό και οι χιλιάδες
αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο,
αναβαθμίζοντας αισθητικά
τον χώρο σας.
Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών
εκπομπών πτητικών ενώσεων (VOC).
Έχει υψηλή καλυπτικότητα.

Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό
πλύσιμο με ήπια απορρυπαντικά.
Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται
ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.
Συνεισφέρει στην ποιότητα του αέρα.

ECO

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
9-14

Οικολογικό πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας
κατάλληλο για εσωτερική χρήση (σε τοίχο, γυψοσανίδα).
Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον καθώς είναι
πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα Ecolabel
της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις πιο αυστηρές
προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου
εθελοντικού σήματος Indoor Air Comfort®
50

του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας

CG

στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή
ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.

με την ολοκλήρωση του βαψίματος.
Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει
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Mπορείτε να μείνετε στον χώρο σας την ίδια μέρα

αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας
ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου αυτού συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο KRAFT COLORS OF GREECE COLLECTION
στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας. Αναζητήστε ακόμα περοσσότερες αποχρώσεις στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.
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Οικολογικό πλαστικό χρώμα
εξαιρετικής ποιότητας.

Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό
πλύσιμο με ήπια απορρυπαντικά.

Το λαμπερό λευκό και οι χιλιάδες
αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο,
αναβαθμίζοντας αισθητικά τον χώρο σας.

Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται
ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.

Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών
εκπομπών πτητικών ενώσεων (VOC).

Συνεισφέρει στην ποιότητα του αέρα.
Έχει υψηλή καλυπτικότητα.

HY DR O C O N T R O L

ΜΠΑΝΙΟ
ΚΟΥΖΙΝΑ
8-10

Αντιμηκυτιακό πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας που
χάρη στην ισοθερμική του ιδιότητα και τα μικροσκοπικά
υαλοσφαιρίδια που περιέχει, εξισορροπεί την θερμοκρασία
των τοίχων και αποτρέπει την υγροποίηση υδρατμών
λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Έτσι προλαμβάνει την
ανάπτυξη μικροοργανισμών και αποτρέπει την εμφάνιση
υγρασίας, μούχλας και μυκήτων. Λόγω της διπλής δράσης
του, είναι ιδανικό για χώρους με έντονη υγρασία όπου
δημιουργούνται ατμοί καθώς και σε χώρους με ανεπαρκή

προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου
εθελοντικού σήματος Indoor Air Comfort® του
οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα
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Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις πιο αυστηρές

CG 5 3 6

είναι μπάνια, WC, κουζίνες και υπόγεια.

N

αερισμό ή και απουσία φυσικού φωτισμού, όπως

του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.
Προσφέρει αντιμουχλική και αντιμικροβιακή
προστασία, πιστοποιημένη από το διεθνώς
αναγνωρισμένο ερευνητικό οργανισμό IMSL.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου αυτού συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο KRAFT COLORS OF GREECE COLLECTION
στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας. Αναζητήστε ακόμα περοσσότερες αποχρώσεις στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.

Αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας,
μούχλας και μυκήτων.

Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό
πλύσιμο με ήπια απορρυπαντικά.

Ιδανικό για μπάνιο, κουζίνα, κάλυψη
ατελειών και για ταβάνια.

Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται
ομοιόμορφα.

Συνεισφέρει στην ποιότητα του αέρα.

Kαλύπτει αποτελεσματικά και προσφέρει

Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών
εκπομπών πτητικών ενώσεων (VOC).

ένα υπέροχο ultra matt φινίρισμα.

CLEAN AIR

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
8-10

Χρώμα ενεργής επιφάνειας, εξαιρετικής ποιότητας,
κατάλληλο για ταβάνια. Είναι πιστοποιημένο με το
πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα
Indoor Air Comfort GOLD® του οργανισμού Eurofins,
ως Best – In – Class προϊόν, συνεισφέροντας
στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή
ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.
Είναι χρώμα βασισμένο σε ρητίνες υδρύαλου,
που χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της
φωτοκατάλυσης, βοηθά στη μείωση
με τον φωτισμό ορατού φάσματος του χώρου,
Wh
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καυσαερίων και ρύπων όπως των ΝΟx που
εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι, βελτιώνοντας

για ταβάνια χώρων που διαθέτουν τζάκι, σόμπες,
ξυλόσομπες, σε εσωτερικά γκαράζ, σε χώρους
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Διαθέτει υψηλή διαπνοή και συνιστάται η χρήση του

R

την ποιότητα του αέρα.

με καπνό από τσιγάρα και κουζίνες
με εστίες φυσικού αερίου.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου αυτού συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο KRAFT COLORS OF GREECE COLLECTION
στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας. Αναζητήστε ακόμα περοσσότερες αποχρώσεις στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.

Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα.

Μειώνει τους αέριους ρύπους.

Παρέχει φωτοκαταλυτικές ιδιότητες
με τον κατάλληλο φυσικό και τεχνητό
φωτισμό ορατού φάσματος.

Προσφέρει υψηλή διαπνοή.
Είναι ιδανικό για ταβάνια.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

COLORS OF GREECE
από την Kraft Paints.

Εδώ και πολλά χρόνια επεξεργαζόμαστε διαρκώς τις
αποχρώσεις της Ελλάδας, τις αποχρώσεις του τόπου μας.
Από το βορρά έως το νότο, από το βουνό έως τη θάλασσα,
από τη μαγειρική έως το fashion design, από το conceptual
στο urban, από το minimal σπίτι έως το smart home,
από το νέο φοιτητή έως την αγαπημένη μας γιαγιά
στο χωριό μας και τελικά, πως αντιλαμβανόμαστε
και ζούμε την εμπειρία του χρώματος.
Ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικές
ομάδες επαγγελματιών, interior designers,
αρχιτέκτονες, επαγγελματικά συνεργεία,
διαμορφώνοντας ομάδες αποχρώσεων
που καταλήγουν στο σύστημα
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αλλά κυρίως ιδιώτες, συζητώντας και

χρωματισμού μας, Kraft Inspired Color.
Αυτό είναι το σημείο αναφοράς σε όλα τα χρωματοπωλεία
πανελλαδικά και είναι η καρδιά της αναζήτησης
αποχρώσεων των πελατών μας.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου αυτού συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο KRAFT COLORS OF GREECE COLLECTION
στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας. Αναζητήστε ακόμα περοσσότερες αποχρώσεις στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.

Διεθνής Εμπειρία στον κόσμο των Αποχρώσεων
H KRAFT PAINTS είναι μέλος του Nova Paints Club
για περισσότερα από 30 χρόνια, ενός διεθνούς
οργανισμού με μέλη ορισμένες από τις μεγαλύτερες
μη-πολυεθνικές βιομηχανίες χρώματος παγκοσμίως.
Στο Nova Paints Club συνεργαζόμαστε, μοιράζοντας
γνώσεις, ιδέες στον κόσμο των χρωμάτων.

Χάρη σε αυτή την καινοτόμο προσέγγιση,
καταφέραμε να αναπτύξουμε πιο συναρπαστικά
προϊόντα και να παρέχουμε καλύτερη
εξυπηρέτηση και υποστήριξη στους πελάτες μας.

PAINT TIPS

Μελετήστε
τον Φωτισμό

Επιλέξτε τη
Master απόχρωση

Tα εργαλεία που
θα χρειαστείτε

Όταν επιλέγετε μία απόχρωση,
σας προτείνουμε να λαμβάνετε
υπόψη τον φωτισμό που επηρεάζει
το πώς φαίνονται τα χρώματα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
και μελετήστε όλες τις αρμονικές
και συμπληρωματικές αποχρώσεις
από τα χρωματολόγια της KRAFT
για να δημιουργήσετε έναν χώρο
μοναδικό και να υπολογίσετε την
ποσότητα του υλικού που χρειάζεστε.

Ρολό, πινέλο, χαρτοταινία,
χαρτόνι, σφουγγάρι, γυαλόχαρτο, χαρτί οντουλέ ή νάυλον,
σκαφάκι βαψίματος, κοντάρι,
σκάλα & σπάτουλα.

Η εμφάνιση μίας απόχρωσης επηρεάζεται από το φυσικό φωτισμό του
χώρου και μπορεί να φαίνεται διαφορετική. Στο φυσικό φως του ήλιου όλες
οι αποχρώσεις φαίνονται πιο ανοιχτές.
Για τη χρήση και καλύτερη απόδοση
του MASTER CLEAN AIR συστήνεται
τεχνητός ουδέτερος ή ψυχρός φωτισμός
(>4000Κ) χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λάμπας LED ή λάμπας
φθορισμού και αποδόσεως 10W
και άνω ανάλογα την διαρρύθμιση
και το εμβαδόν του χώρου.

Για να μεγαλώσετε τον χώρο σας,
επιλέξτε ανοιχτές, παλ αποχρώσεις.
Για να μικρύνετε τον χώρο σας, επιλέξτε
σκούρες, έντονες αποχρώσεις.
Μη ξεχνάτε ότι ζωγραφίζοντας
το ταβάνι σε διαφορετικό χρώμα
από τους τοίχους μπορείτε να
δημιουργήσετε μια ανανεωμένη
ατμόσφαιρα στο χώρο σας.

Σας προτείνουμε ρολό
με κοντή τρίχα για γυαλιστερά
χρώματα και ρολό με μεσαία
τρίχα για ματ ή σατινέ χρώματα.
Πινέλο με μακριά τρίχα
για μεγάλες επιφάνειες
και μικρό στρογγυλό πινέλο
για τις λεπτομέρειες.

Προετοιμασία
Τοίχου

Στοκάρισμα
Τοίχου

Σε νέες επιφάνειες, πριν την
εφαρμογή του χρώματος,
εφαρμόστε μία στρώση
αστάρι νερού, όπως KRAFT
Eco Dur Aqua ή KRAFT Dur
Aqua White, ή KRAFT Haft.

Σε επιφάνειες
που χρειάζονται
στοκάρισμα,
χρησιμοποιήστε
KRAFT Spachtel.

tips για κάθε σας εργασία!

kraftpaint.gr
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και τις αποχρώσεις καθώς και extra

Ο ΒΑΨΙΜ
ΣΤ

Ο

και μάθετε τα πάντα για τα χρώματα

MASTE
R

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Γ

Προετοιμάστε
τον χώρο σας

Ξεκινήστε
το βάψιμο

Special
tips

Στρώστε χαρτόνι στο δάπεδο
και εφαρμόστε χαρτοταινία
περιμετρικά στους τοίχους.

Τα προϊόντα Master αραιώνονται
με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης (δείτε την συσκευασία).
Στη συνέχεια ανακινήστε καλά το
χρώμα και ρίξτε το στο σκαφάκι.

Μην φορτώνετε το ρολό
ή το πινέλο με χρώμα.

Αφαιρέστε διακόπτες, πρίζες,
πόμολα ή καλύψτε τα με
χαρτοταινία.
Καθαρίστε τους τοίχους σας
καλά με ένα στεγνό πανί.

Ξεκινήστε το βάψιμο του τοίχου
με το πινέλο από τα σημεία που
δεν φτάνει το ρολό.
Βρέξτε ελαφρά το ρολό, βουτήξτε το
στο χρώμα και στραγγίστε το καλά.
Εφαρμόστε ομοιόμορφα το
χρώμα και σουμάρετε πάντα
πριν στεγνώσει.
Τελευταία βάφετε πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί και καλοριφέρ.

Αντιμετώπιση
Λεκέδων & Μούχλας
Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων, χρησιμοποιήστε
πρώτα ως υπόστρωμα το KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.
Επίσης σε επιφάνειες με προβλήματα μούχλας,
καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με KRAFT Mold Blocker
και στη συνέχεια εφαρμόστε το μονωτικό KRAFT Eco
Stain Blocker Aqua ως υπόστρωμα.

Όταν σταματάτε το βάψιμο
για παραπάνω από 15’, αφήνετε
τα εργαλεία σε νερό.
Χρησιμοποιήστε το ρολό
για τις μεγάλες επιφάνειες
και το πινέλο στα σημεία
που δεν φτάνει το ρολό.
Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι
αφού στεγνώσει καλά το πρώτο
(δείτε την συσκευασία για τον
χρόνο στεγνώματος).
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ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

support@druckfarbengroup.com

www.druckfarbengroup.com

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,
Ασπρόπυργος, 19300

