Moving Forward

Parthenon Neutrals

Discovery / back to living

Natural Motivation

More than black

Χρώματα και αποχρώσεις: αναπόσπαστα στοιχεία του κόσμου που ζούμε, όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στο κατεξοχήν σχεδιασμένο αρχιτεκτονικό περιβάλλον. Το χρώμα
παίζει πάντα ρόλο στην ανθρώπινη διαδικασία εξέλιξης. Το περιβάλλον και τα χρώματα είναι
αντιληπτά, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και κρίνει αυτό που αντιλαμβάνεται σε μια αντικειμενική
και υποκειμενική βάση.
Η ψυχολογική επίδραση, η επικοινωνία, η πληροφόρηση και οι επιδράσεις στην ψυχή αποτελούν
πτυχές των διαδικασιών αντιληπτικής κρίσης. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο των αναζητήσεων και του σκοπού του.

Colors and shades: an integral element of the word we live in, not just in the natural envi-

Πολιτισμός, Τάσεις, Στυλ, Μόδα, Τεχνολογία, Οπτική Εργονομία, Πολεοδομία.

Culture, Trends, Style, Fashion, Technology, Visual Ergonomics, Urbanism.

Η εντύπωση ενός χρώματος και του μηνύματος που μεταδίδει είναι υψίστης σημασίας για τη δημιουργία της ψυχολογικής διάθεσης ή ατμόσφαιρας που υποστηρίζει τη λειτουργία ενός χώρου.

The impression of a color and the message it conveys is of οutmost importance in creating the

ronment but also in the man-made architectural environment. Color always played a role in
the human evolutionary process. The environment and its colors are perceived and the brain
processes and judges what it perceives on an objective and subjective basis.
Psychological influence, communication, information, and effects on the psyche are aspects
of our perceptual judgment processes. Humane architectural design places the human being in
the center of its concerns and purpose.

psychological mood or ambiance that supports the function of a space.

COLOR
OF THE YEAR

COLORS OF GREECE
COLLECTION

CG 501

Το Πράσινο χρώμα... ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ! Το χρώμα της ζωής, το χρώμα της ανθρώπινης επαφής, της ανανέωσης, της φύσης και της ενέργειας, συνδέεται με τις έννοιες της ανάπτυξης, της φιλοξενίας, της
αρμονίας, της φρεσκάδας, της ασφάλειας, της γονιμότητας, του περιβάλλοντος και της οικολογίας. Το
Πράσινο συνδέεται παραδοσιακά με τα χρήματα, τα οικονομικά, τις φιλοδοξίες.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή, αυτή της ελπίδας και τη μετάβαση από την ανασφάλεια στη
σταθερότητα και τη θετική αύρα. Γι 'αυτό, η απόχρωση για το 2020 είναι η Filoxenia CG 501, μια
απαλή πράσινη απόχρωση που φέρνει την αρμονία σε οποιοδήποτε χώρο.
Προέρχεται από το φάσμα των πράσινων αποχρώσεων, συνδυάζεται τέλεια με ζωντανές αποχρώσεις
όπως κόκκινο και κοραλλί, σκούρα βαθιά μπλέ και πράσινα / γκρι καθώς και με όλες τις παστέλ αποχρώσεις. Επίσης ως διακοσμητικό στοιχείο μπορεί να αναδειχτεί σε ανακυκλώσιμα γυάλινα αντικείμενα, διαχέοντας μια ανοιχτή πράσινη λάμψη.
Το 2020 έρχεται να φέρει την άνεση και την ευημερία, συνδέοντας μας με τη φύση που αγαπάμε
περισσότερο από ποτέ.
Αγαπήστε την Filoxenia!

Green color... FILOXENIA! The color of life, the color of human touch, renewal, nature and energy,
associated with the concepts of growth, hospitality, harmony, freshness, safety, fertility, environment and ecology. Green is traditionally associated with money, finance, ambitions.
We are facing a new era of hope and the transition from insecurity to stability and positive aura.
That's why the shade for 2020 is Filoxenia CG 501, a light green shade that brings harmony to any
space.
It originates from the green shades range, which can be perfectly blended with vibrant shades of red
and coral, dark deep blue and green / gray as well as all pastel shades. It can also be displayed as a
decorative element on recyclable glass objects, spreading a light green glow.
2020 is coming to bring comfort and prosperity, connecting us with the nature that we love more than ever.
Love Filoxenia!

KR 2186 / F
KR 2159 / F

Forward
KR 2230

KR 2186 / F
Blue Eyed Sailor
CG 501 / F

Moving

KR 2406 / F
KR 1961 / F
KR 1299
KR 2183 / F

KR 1961 / F
Salted Biscuit

KR 2230
Revel

KR 1299
Volcanic Burn

KR 2406 / F
Amazon Mist

KR 2183 / F
Adonis Blue

KR 2627 / F
KR 2664 / F

KR 2223 / F
Blueberry Ripple
KR 2503 / F
KR 1209
KR 2223 / F

than black
KR 2251

More
KR 2497 / F
KR 2027 / F

KR2503 / F
Black as Night

Η εξάρτηση στο Μαύρο. Υπάρχει.
Δυναμική και κύρος. Ερωτευόμαστε τους μαύρους βαμμένους χώρους στο σπίτι μας.
Είτε πρόκειται για ένα μαύρο πλαίσιο
παραθύρου ή ακόμα και ένα ταβάνι ή
κάποιο σημείο που απλά, έχει μαύρο
χρώμα. Αισθανόμαστε την καθαρότητα, το πόσο καθαρό, σοβαρό, τίμιο
και συνάμα μοντέρνο!
Obsession for Black. It exists. Powerful prestige. We love the painted
black spaces in our house.
Whether it is a black window frame
or even a ceiling or a point that simply has a black color.
We feel the purity, cleanness, seriousness, honesty and at the same
time modern elements!

RC 210

RC 212

RC 255

RC186
Forest Green

RC 128

RC 142

RC 159

RC128
Kythera Honey

RC 126

Neutrals

RC 186

Parthenon

Το ουδέτερο δεν σημαίνει γκρι, λευκό ή καφέ.
Στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση του σπιτιού,
το ουδέτερο σημαίνει ελαφρύ έως μεσαίο χρώμα
το οποίο λειτουργεί καλά με άλλα χρώματα. Αυτό
σημαίνει ότι τα περισσότερα ουδέτερα έχουν διαφορετικές κλίμακες αποχρώσεων, όπως γκρι,
μπλε, κίτρινο, καφέ και πράσινο.
Το πιο βασικό είναι να αποφασίσουμε αν θέλουμε
ένα ζεστό ή ψυχρό ουδέτερο. Πως γνωρίζουμε τη
διαβάθμιση μιας απόχρωσης όταν επιλέγουμε μία
απαλή απόχρωση ενός χρώματος; Κοιτάζουμε πάντα την πιο σκούρα χροιά στο χρωματολόγιο.
Neutral does not mean gray, white or brown.
In architecture and home decor, neutral means
light to medium colors that work nicely with
other colors. That means that most neutrals
have different colored undertones like grey,
blue, yellow, brown, and green.
The most basic thing is to decide whether we
want a warm or cold neutral. How do we know
the undertone of a hue when choosing a soft tint
of a color? We always look at the darkest shade
in the color chart.

RC 142
Unearthed Terrain

RC 159
Oyster Cove

KR 2335
KR 2162 / F
KR 2040 / F

KR1053 / F
Afternoon Shower
KR 2331 / F

KR 1910 / F

Natural Motivation
KR 1053 / F

KR 2083 / F
KR 2194 / F

KR2162 / F
Teal Tower

Tο χρώμα επηρεάζει την παραγωγικότητα, τη
δημιουργικότητα και τη διάθεση στo σπίτι και
στην εργασία.

KR1910 / F
Chopped Nuts

Όταν αναζητάτε φυσικούς συνδυασμούς χρωμάτων, φέρνετε τις αποχρώσεις της φύσης στο
χώρο σας, δημιουργείτε μια αέναη και αρμονική
παρουσία αποχρώσεων. Ισορροπία, ηρεμία και
περιβάλλον χαλάρωσης.
Οι αρχιτέκτονες και διακοσμητές εναρμονίζουν
χώρους χρησιμοποιώντας υφές, αντικείμενα και
σχέδια χρωμάτων που συνδυάζονται καλά μαζί
με τις φυσικές αποχρώσεις.
Color influences productivity, creativity, and
mood at home and work.
When you choose sophisticated natural hues, you
bring nature inside, you create a flawless, harmonious shades presence. Balance, serenity and
relaxation become your internal environment.
Architects and interior designers harmonize
spaces using textures, objects and color shades
that blend well together with natural hues.

CG 440

CG 432

CG 406

CG 413
Euphoria

CG 413

CG 451

CG 407

CG 432 / F
Kalo Livadi

CG 420

back to living

CG 532

Discovery

CG 406
Barbounaki

CG 451
Kalispera

Ανακαλύψτε: Με την πρώτη ματιά μπορούμε να σκεφτούμε
ότι είναι πολύ εύκολο να επιλέξουμε χρώματα για ένα σαλόνι
για παράδειγμα ή για ολόκληρο το σπίτι μας επειδή επιλέγουμε αυτό που αγαπάμε και τι θέλουμε να βλέπουμε. Σε πολλές
περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά.
Βάλτε χρώμα στη ζωή σας! Μη φοβάστε να αποκτήσετε φωτεινές, αντίθετες και τολμηρές αποχρώσεις.
Έτσι, πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε τρία βασικά
χρώματα: κίτρινο, κόκκινο και μπλε. Όταν συνδυάζουμε αυτά
τα κύρια χρώματα μαζί, έχουμε τα δευτερεύοντα χρώματα:
κίτρινο και μπλε είναι πράσινο, κίτρινο και κόκκινο είναι πορτοκαλί, μπλε και κόκκινο είναι μοβ.
Discover: At first sight we may think that it’s very easy to
choose colors for a living room or for our entire home because we choose what we love and what we would like to see.
Pop some color into your Life! Don't be afraid of being bright,
contrasty and daring.
Within the primary colors, blue, yellow and red and the secondary ones green, orange and purple, we have all that we
need to transform our space into a colourful color spectrum.

KRAFT Paints…
κάτι Περισσότερο από Χρώμα…
Kraft Guide

Kraftpaints.gr

Αναζητήστε την απόχρωση που σας αρέσει και ζητήστε να δεί-

Ανακαλύψτε τα προιόντα μας και τα τελευταία νέα μας όπως

τε τις βεντάλιες KRAFT Inspired Collection & KRAFT Reflec-

και την ενότητα Architect & Construction Solutions.

tive Collection αλλά και το νέο trendy χρωματολόγιο Colors
of Greece Collection στο κοντινότερο χρωματοπωλείο.

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
Μοιραστείτε τις όμορφες στιγμές και εμπειρία σας με το χρώ-

Εάν έχετε απόκλιση στην απόδοση της απόχρωσης που επιλέ-

μα και τις αποχρώσεις και μείνετε συντονισμένοι με τα πιο

ξατε, αυτό οφείλεται στις τεχνικές εκτύπωσης, τη γυαλάδα του

φρέσκα νέα μας.
KRAFT Products

Συνιστούμε δειγματισμό της επιθυμητής απόχρωσης επί της

Οι αποχρώσεις του εντύπου χρωματίζονται στο σύστημα χρω-

βαφόμενης επιφάνειας μιας και έτσι θα έχετε την ακριβή πι-

ματισμού Kraft Inspired Color™.

Οι αποχρώσεις που έχουν το σύμβολο F είναι ειδικά επιλεγμένες για εξωτερικές επιφάνειες με υψηλή αντοχή στις
καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία.
Όλα τα χρωματολόγια μπορείτε να τα βρείτε online στο
kraftpaints.gr όπως και όλες τις πληροφορίες για την ορθή
εφαρμογή και πιστοποιήσεις των προϊόντων μας.

• Master & Master Clean Air
• Master Easy Clean
• Master Eco

Για Κουζίνα και Μπάνιο:
• Master Hydrocontrol

Για εξωτερικούς τοίχους:

χρώματος, το φωτισμό ή τη φύση της βαφόμενης επιφάνειας.

στότητα της απόχρωσης στον αγαπημένο σας χώρο.

Για εσωτερικούς
τοίχους & ταβάνια:

• 4 Seasons Acrylic
• 4 Seasons Elastic
• 4 Seasons Waterproof

Για Ξύλινες ή Μεταλλικές
επιφάνειες:
• Wood Care
• Wood Style Aqua
• Wood Shield
• Velatoura Aqua
• Μetal 3in1

KRAFT Paints on Spotify
CG 516
To Nisi

Δημιουργήσαμε μουσικά playlists
στο Spotify για να περνάμε
ευχάριστα όσο βάφουμε!

CG 503
Fyllo Elias

We created Spotify playlists as to enjoy
our painting moments!

KR 1285
Red Flame

800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.gr

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,
Ασπρόπυργος, 19300

www.druckfarben.gr

