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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ



Xάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, συμβάλλει στην εξουδετέρωση καυσαερίων και ρύπων που 
εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα, παρέχει ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία, πιστοποιημένη 
από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο IMSL. Έτσι, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής 
ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.
• Αντοχή στο πλύσιμο 
• Σχεδόν άοσμο 
• Υπέροχο ματ αποτέλεσμα 
• Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις του συστήματος

* Ισχύουν στο λευκό και τις ανοικτές αποχρώσεις (Βάση Ρ)

Παρέχει διπλή αντιμουχλική δράση, για περισσότερη προστασία από την υγρασία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 1. Χάρη στην ισοθερµική του ιδιότητα και τα µικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια που περιέχει, 
εξισορροπεί τη θερµοκρασία των τοίχων και αποτρέπει την υγροποίηση συσσωρευµένων υδρατµών λόγω 
διαφοράς θερµοκρασίας. Έτσι, προλαµβάνει την ανάπτυξη µικροοργανισµών και αποτρέπει την εµφάνιση 
υγρασίας, µούχλας και µυκήτων. 2. Παρέχει extra ισχυρή αντιµουχλική και αντιµικροβιακή προστασία, 
πιστοποιηµένη από το διεθνώς αναγνωρισµένο ινστιτούτο IMSL. Λόγω της διπλής δράσης του είναι ιδανικό 
για χώρους µε έντονη υγρασία όπου δηµιουργούνται υδρατµοί, καθώς και για χώρους µε ανεπαρκή αερισµό 
ή και απουσία φυσικού φωτισµού, όπως είναι µπάνια, WC, κουζίνες, υπόγεια κ.ά.
• Αντοχή στο πλύσιμο 
• Σχεδόν άοσμο
• Υπέροχο ultra ματ αποτέλεσμα 
• Χρωματίζεται σε αμέτρητες ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις του συστήματος

Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον, καθώς είναι πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια 
του οικολογικού σήµατος Ecolabel της Ε.Ε. Δεν περιέχει επικίνδυνες χηµικές ουσίες και είναι σχεδόν 
άοσµο, καθιστώντας το ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται.
• Αντοχή στο πλύσιμο 
• Υπέροχο ματ αποτέλεσμα 
• Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις του συστήματος

Master

Master Hydrocontrol

Master Eco

ΠΛΑΣΤΙΚO ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ* ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,
ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ



Florina Red
KR 1257
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ΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ ΜΑΣ! 
Στις νέες συλλογές INSPIRED COLLECTION & REFLECTIVE COLLECTION*, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε χιλιάδες χρώματα που εμπνέονται 
από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας και φέρνουν ελληνικές αξίες στον χώρο που ζούμε.
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* Oι 185 αποχρώσεις REFLECTIVE COLLECTION είναι διαθέσιμες τόσο στα χρώματα εξωτερικής χρήσης 4 SEASONS όσο και στα χρώματα εσωτερικής χρήσης MASTER.
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MASTER
ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η KRAFT Paints αποτυπώνει τα μοναδικά χρώματα της Ελλάδας στη νέα βεντάλια 
INSPIRED COLLECTION. Με πηγή έμπνευσης την ελληνική ποικιλομορφία  
και τη διαφορετικότητα του ελληνικού τοπίου, η νέα βεντάλια περιλαμβάνει 1720 
έντονες, φωτεινές, αισιόδοξες αποχρώσεις εσωτερικών χώρων, που όλες φέρνουν  
στο μυαλό Ελλάδα. 

Από το μπλε της Σαντορίνης μέχρι το ανοιχτό γκρι του ούζου, 
η KRAFT Paints καινοτομεί με υψηλής ποιότητας χρώματα. 
Χρώματα που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής ατμόσφαιρας 
μέσα στο σπίτι και προβάλλουν την ομορφότερη εικόνα της χώρας μας. 

Στην KRAFT Paints, η ελληνικότητα πρωταγωνιστεί μέσα από την ένωση της επιστήμης 
και της τέχνης του χρώματος. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η παλέτα χρωμάτων, 
στην οποία καθρεφτίσαμε το όραμα της εταιρείας.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



Η διακόσμηση του σπιτιού είναι μια εντελώς προσωπική υπόθεση. 
Καθρεφτίζει τον χαρακτήρα σας, το προσωπικό σας γούστο 
αλλά και τον τρόπο ζωής σας. Η επιλογή της χρωματικής παλέτας 
του κάθε χώρου είναι πάντα το πρώτο βήμα. Εάν εμπνέεστε 
από την ελληνική φύση και αγαπάτε το νησιώτικο στυλ, 
τότε προτιμήστε τα φυσικά υλικά, τις λιτές, καθαρές γραμμές 
και τις αποχρώσεις του λευκού και του μπλε. Το χαρακτηριστικό 
άσπρο χρώμα των ελληνικών νησιών ή το αναζωογονητικό γαλάζιο 
της θαλασσινής αύρας περιβάλλουν ξεκούραστα και ατμοσφαιρικά 
την ανάγκη σας να χαλαρώσετε.

HOME, 
GREEK HOME

Purple Palace
KR 1765

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Kefalonian Sands
KR 1013
F

Stafylo Wind
KR 1064
F

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΜΕ FENG SHUI
Η φιλοσοφία του Feng Shui γεννήθηκε στην Κίνα 
πριν από 3.000 χρόνια. Σύμφωνα με τη θεωρία του, 
αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και υγιείς, πρέπει 
στο περιβάλλον που ζούμε να υπάρχει θετική ενέργεια, 
αρμονία και τάξη. Το Feng Shui, λοιπόν, σας προτείνει 
να βάλετε μοβ και πράσινα στοιχεία στο σπίτι σας, 
αν θέλετε να γεμίσει η ζωή σας με καλή τύχη και 
πλούτο! Όχι μόνο στους τοίχους, αλλά και σε υφάσματα, 
μαξιλάρια και διακοσμητικά!

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



Pale Linen
KR 2056
F

Organdy
KR 2072
F

ΗΣΥΧΕΣ 
ΜΕΡΕΣ! 
Ήπιες και ζεστές αποχρώσεις. 
Σίγουρα δεν είναι μια μόδα που θα περάσει. 
Είναι, μάλλον, το ιδανικό φόντο για τις 
υπέροχες στιγμές σας. Συναντήσεις με φίλους, 
κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια και χαλαρά 
απογεύματα. Οι ζεστές αποχρώσεις Master 
αλλάζουν τόνο όταν ο πρωινός ήλιος τρυπώνει 
στο σπίτι ή όταν αργότερα το φως που μπαίνει 
από τα παράθυρα λιγοστεύει. 

Η ησυχία των ζεστών χρωμάτων 
μπορεί να συνδυαστεί 
εξαιρετικά με την ένταση της 
απόχρωσης Organdy KR 2072 
ή το βάθος που χαρίζει 
ο κωδικός Pale Linen KR 2056.

Footsteps
KR 2652
F

Bleached Meadow
KR 2420
F
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ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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H ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Στις κουλτούρες του κόσμου αντανακλάται 
το χρώμα του πολιτισμού τους. 
Πίνακες και χειροποίητα έργα τέχνης που 
γέννησε το χέρι αυτοδίδακτων μαστόρων 
δίνουν τον τόνο. Συνδυάστε τα με χρώματα 
συμπληρωματικά ή ακόμα και τελείως 
κόντρα για να τα αναδείξετε με τον 
καλύτερο τρόπο.

Fragnant Days 
KR 2092 
F

Lilac Glaze 
KR 1755

Egoli
KR 2074
F

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM

ΚΑΘΙΣΤΕ 
ΠΑΡΑΚΑΛΏ

Δείτε τη σύνθεση του καθιστικού σας 
σαν την παρέα σας! Έπιπλα και αντικείμενα με 
διαφορετικό χαρακτήρα, χρώματα στους τοίχους. 
Κάποια «φωνάζουν» και κάποια άλλα προκαλούν 
ηρεμία.  Μια μείξη με προσωπικότητα  που 
μετατρέπεται σε σκηνικό για ανάγνωση, μοίρασμα 
μυστικών ή γιορτή. Δώστε Master χρώμα στις 
συναντήσεις, θαυμάστε υπέροχο ματ φινίρισμα σε 
κάθε εφαρμογή και ξεχάστε τους απρόσμενους 
λεκέδες. Το Master πλένεται και ξαναπλένεται, 
διατηρώντας την απόχρωση ανέπαφη και τους τοίχους 
σαν φρεσκοβαμμένους.

Αντικείμενα τέχνης που φέρατε 
από κάποιο ταξίδι ή ανακαλύψατε 
σε μια βόλτα στο Μοναστηράκι 
θα ενισχύσουν το ύφος ενός 
χώρου με κοσμοπολίτικο 
προσανατολισμό. 

Elle
KR 1003
F

Fresh Linen
KR 2616
F
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Fresh Scent
KR 1056
F

Azurbeen
KR 1611
F

Smoky Wings
KR 2501
F

Λευκό

Οριζόντιες ρίγες που ενώνουν βαθιές 
αποχρώσεις με πιο φωτεινές ή ακόμα και 
ουδέτερες, αποτελούν βασική διακοσμητική 
αρχή. Δοκιμάστε να βάψετε με αυτόν τον 
τρόπο τις επιφάνειες που οδηγούν
στην τραπεζαρία. Η θεατρική διάσταση 
που θα αποκτήσει ο χώρος θα δώσει νέα 
αξία στη φιλοξενία σας. 
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Υλικά, φόρμες και χρώματα που εμπνέονται 
από τη φύση, δείχνουν την ανάγκη για επιστροφή 
στη δύναμη που αντέχει στον χρόνο και το 
κιτρίνισμα.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



MOΝΤΕΡΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Δείτε το τζάκι σαν μια κορνίζα στον χώρο. Φωτίστε 
το δείπνο με μια σειρά από γεωμετρικά σχέδια. 
Υιοθετήστε τη συμμετρία ως κανόνα και αφήστε 
τους τοίχους σε ουδέτερα και λευκά χρώματα. 
Μετατρέψτε τους σε καμβάδες που θα αναδείξουν 
το δικό σας έργο τέχνης. Γιατί, τελικά, η δύναμη του 
κλασικού είναι η αντοχή του στον χρόνο. 

Ένα χειροποίητο χαλί 
με γραμμικά patterns 
και ένα μεταλλικό γλυπτό 
τονίζουν διακριτικά 
το σύνολο και αποκαλύπτουν 
έναν χώρο με ισχυρή άποψη. 

Chalkboard
KR 2510
F

Lasting White
KR 1023
F

Ocean Liner 
KR 2500
F

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Clear Vision
KR 2693
F

Space Oddity
KR 2684
F

Deep Woods 
KR 2573
F

Twin Crystal
KR 2189
F

Τα vintage έπιπλα ξαναζούν. 
Οι καλοδουλεμένες λεπτομέρειες, 
το τέλειο φινίρισμα και το ζεστό ξύλο έχουν γίνει 
απαραίτητα διακοσμητικά στοιχεία. Βάψτε το 
φόντο τους με γκρι του τσιμέντου και αναδείξτε την 
προσωπικότητά τους. Για μια πιο τολμηρή αντίθεση, 
προσθέστε κάτι μαύρο στη συνολική σύνθεση.

Σ
Υ

Ν
ΔΥ

ΑΣTΕ ΤΟ

Δ
Ο

Κ
ΙΜ

ΑΣΤΕ ΤΟ 

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM

ΧΏΡΟΣ 
ΜΕ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το χρώμα δίνει άλλη διάσταση στον χώρο. 
Διακοσμητές και αρχιτέκτονες δημιουργούν 
φόρμες και προτείνουν μια νέα σχέση στο 
ξεδίπλωμα των όγκων. Αποχρώσεις με χαρακτήρα 
και τολμηρή διάθεση εντυπωσιάζουν, οριοθετούν 
και κάνουν τη διαφορά. Εφαρμόστε μια από 
τις χιλιάδες μοναδικές αποχρώσεις της KRAFT 
πάνω σε τοίχο ή ακόμα και πάνω σε μπουαζερί: 
την ξύλινη κάλυψη μέρους του τοίχου, η οποία 
εκτός από αξεπέραστο στυλ, όταν καλυφθεί με 
μια συμπληρωματική απόχρωση σε σχέση με τον 
τοίχο, προσθέτει επιπλέον ύψος. Θαυμάστε το 
αποτέλεσμα και την απαλότητα που προσδίδει το 
υπέροχο ματ φινίρισμα της σύνθεσης Master.

Cloud Number Nine
KR 1706

Abyss
KR 1600
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Fragrant Flower
KR 2220
F

Λευκό

Angel’s Landing
KR 2257

Behind the Clouds
KR 2681
F

Η αρχή της συμπληρωματικότητας αποτελεί βασικό 
κεφάλαιο της χρωματολογίας. Τα ζεστά χρώματα, σε 
διαφορετικούς τόνους, δίνουν βάθος και μετατοπίζουν 
το όριο. Πριν αποφασίσετε τον συνδυασμό, καθορίστε 
τις επιφάνειες που θα βάψετε. Οι εσοχές αγαπούν τις πιο 
μουντές αποχρώσεις. 
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MASTER. ΤΟ ΧΡΩΜΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
Το σαλόνι και η τραπεζαρία είναι οι 
χώροι όπου περνάμε τις πιο πολλές και 
ωραίες στιγμές μέσα στο σπίτι! Χάρη στις 
φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του Master, 
θα τις χαιρόμαστε μέσα σε μια πιο υγιεινή 
ατμόσφαιρα, με λιγότερους ρύπους και 
καυσαέρια. Το αξίζουμε! 

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



Blue for You
KR 1681

ΑΦΗΣΤΕ 
ΤΟΝ ΗΛΙΟ 
ΝΑ ΜΠΕΙ
Κάντε χώρο στον ήλιο. Μεγάλα φωτεινά ανοίγματα για να μπει η 
καινούργια μέρα. Αποχρώσεις στους τοίχους που αγκαλιάζουν το φως 
και μαλακώνουν την έντασή του. Ένα αθόρυβο μπλε ή ένα γήινο μπεζ 
περιβάλλουν με τον πιο ξεκούραστο τρόπο την ανάγκη σας να μείνετε 
μόνοι. Βάψτε με Master Eco τους τοίχους του υπνοδωματίου και μαζί, 
σκεπάστε για πάντα την αντίληψη πως το χρώμα δεν έχει θέση σε 
αυτό. Κερδίστε σε εντυπώσεις και ποιότητα ζωής, αφού το Master Eco 
δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο, τόσο 
κατά την εφαρμογή του όσο και μετά, καθιστώντας το ιδανικό για 
εσωτερικούς χώρους.  

Abstract Aqua 
KR 2171 
F

Beige Ballad
KR 2379
F

Πολλές φορές το χρώμα στους 
τοίχους μάς εμπνέει. 
Η διακόσμηση του υπνοδωματίου, 
του πιο χαλαρού χώρου 
στο σπίτι, παίρνει στυλιστική 
γραμμή από τις αποχρώσεις. 
Μία πρόταση θα ήταν 
τα καλύμματα του κρεβατιού 
να ακολουθούν τη χρωματική 
παλέτα που έχετε διαλέξει.
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ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Blue Grace
KR 1658
F

On the Road
KR 2656
F

Magnolia
KR 1051
F

TRUE BLUE
Το γαλάζιο είναι ένα ήρεμο χρώμα και έχει 
διαπιστωθεί πως ενισχύει το αίσθημα της 
ασφάλειας. Προτιμήστε κάποια συνοδευτικά 
έπιπλα στο υπνοδωμάτιο να έχουν ταπετσαρία 
στις αποχρώσεις του μπλε. Μια άνετη πολυθρόνα, 
εκτός από το να σας ξεκουράζει, μπορεί να γίνει 
και κρεμάστρα, αφού μπορείτε να ακουμπήσετε 
πρόχειρα επάνω της τα ρούχα της ημέρας.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



Water Dance
KR 2210
F

De Ja Vu
KR 1045
F

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM

Η ΑΡΧΗ 
ΜΙΑΣ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ 
ΜΕΡΑΣ
Ένα δωμάτιο αφιερωμένο στον Μορφέα 
και τα μεγάλα όνειρά σας. Είναι το δωμάτιο 
με την πιο ισχυρή προσωπικότητα. Τη δική 
σας. Μπορεί να θυμίζει λοφτ στην καρδιά 
του Manhattan ή χώρο σε ένα βιομηχανικό 
συγκρότημα. Όσο λιγότερα αντικείμενα 
υπάρχουν στο υπνοδωμάτιο τόσο πιο 
χαλαρή είναι η αίσθηση. Λιτές, καθαρές 
γραμμές και ψυχρά χρώματα στον τοίχο 
συνδυάζονται ιδανικά. 

Ενισχύστε την υγεία και την ευεξία 
στο υπνοδωμάτιό σας, με Master 
που παρέχει πιστοποιημένα ισχυρή 
αντιμικροβιακή προστασία.

Φρεσκοκομμένα ροζ 
τριαντάφυλλα για το 
άρωμα, το παλιό ρολόι 
της μαμάς για την τικ-τακ 
ανάμνηση και ένα απαλό 
λαδί χρώμα στον τοίχο. 
Τέλεια!

Gravel Road
KR 2494
F

Whisper
KR 2490
F
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Thatch
KR 2037
F

Ivory White
KR 1057
F

ΕΘΝΙΚ ΑΓΓΙΓΜΑ
Μια πολυθρόνα φτιαγμένη στο χέρι, για να βουλιάζεις λίγο πριν 
κοιμηθείς. Ιδανικό deco στοιχείο για να συμπληρωθεί η εικόνα. 
Το μόνο που ζητά είναι μια γωνιά δίπλα στο όνειρό σας.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM

Η ΧΑΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μια αγκαλιά μεγαλύτερη από τη δική σας. Το δικό τους δωμάτιο! Μια αγγελική απόχρωση, 
ανάμεσα στο λευκό και το γαλάζιο, θα δημιουργήσει ένα υπέροχο περιβάλλον. Δοκιμάστε 
να αναταράξετε την ηρεμία της επιφάνειας με συμπληρωματικές αποχρώσεις που θα 
προκαλέσουν συναίσθημα και θα πουν μικρές ιστορίες. Και μη σκεφτείτε τους λεκέδες. 
Το Master είναι απόλυτα ανθεκτικό στο πλύσιμο και είναι σχεδόν άοσμο. Επιπλέον, η 
προηγμένη σύνθεση και οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητές του, συμβάλλουν στην εξουδετέρωση 
καυσαερίων και ρύπων που εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι, συντελώντας στη δημιουργία μιας 
πιο υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό. Τώρα, η αγάπη σας έχει το ιδανικό χρώμα.  

Amethyst Ice
KR 1734

Magic Noire
KR 2496
F

As You Are
KR 1395

Fragrant Amelia
KR 1736
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Cactus Pete
KR 1174
F

Harvest Wreath
KR 2029
F

ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣ
Η ένταση ενός κίτρινου παιχνιδιού 
φωτίζει τον χώρο. Ζωντανεύει τη 
διάθεση και κλείνει το μάτι σε μικρά 
και μεγάλα παιδιά. 

ΑΠΑΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΣΑΝ ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ
Η απόχρωση Oyster Catcher 
KR 2028 ενδυναμώνει 
το συναίσθημα. 
Ζεσταίνει σαν τα πλεκτά 
καλτσάκια της γιαγιάς. 

Οι αποχρώσεις που χαλαρώνουν, μπορούν άνετα 
να δέσουν υπέροχα με πιο δυνατά χρώματα. 
Αρκεί αυτά να μην είναι κυρίαρχα. Δοκιμάστε 
το Harvest Wreath KR 2029, που καλωσορίζει, με 
την αισιοδοξία του πράσινου Cactus Pete KR 1174.
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Diamond Stud
KR 1189
F

Oyster Catcher
KR 2028
F

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM

Meridian Blue  
KR 2206 
F

ΑΝΟΙΞΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ
Το χολ, ο διάδρομος, το πέρασμα. Διαφορετικές ονομασίες, μία χρήση. 
Όλοι θα περάσουν από εκεί. Συνήθως καταλαμβάνει λίγα τετραγωνικά, αλλά 
η αξία του είναι αντιστρόφως ανάλογη. Ενώνει όλα τα δωμάτια του σπιτιού. 
Ήρθε η ώρα να του δώσουμε τη σημασία που του αξίζει. Να προσθέσουμε 
χρώμα, να τοποθετήσουμε ένα μικρό έπιπλο, να παίξουμε με κορνίζες, να 
δώσουμε βάθος με έναν καθρέφτη ή να ρίξουμε φως με ένα φωτιστικό 
δαπέδου σε ίντιγκο απόχρωση. Το χρώμα στο χολ προσθέτει επιπλέον αξία. 
Με το Master θα εξασφαλίσετε αντοχή στον χρόνο και θα μπορείτε να 
πλένετε εύκολα κάθε κομμάτι που θα λερωθεί, χωρίς να ανησυχείτε για το 
τελικό αποτέλεσμα.  

Beacon Fog
KR 1209

Charming Violet
KR 2262
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Desert Road
KR 2619
F

Forever Young
KR 1382

Passing Time
KR 2682
F

Tears from a Star
KR 2680
F

Χρησιμοποιήστε τα συμπληρωματικά 
χρώματα. Διαλέξτε ένα κύριο 
τολμηρό χρώμα και παντρέψτε το 
με το λευκό. Η ένταση και η ησυχία της 
αντίθεσης θα τραβήξουν τη ματιά. 
Γενικά, το λευκό σε συνδυασμό με το γκρι 
αποτελεί ένα κλασικό combo. Λευκές κορνίζες 
πάνω σε σκουρόχρωμο τοίχο δίνουν ένα 
εξαιρετικά σύγχρονο αποτέλεσμα.
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Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



Μπάνιο. Το δωμάτιο στο οποίο το χρώμα είναι ισοδύναμο 
με τα δομικά υλικά! Οι ζεστές, ήσυχες και φιλόξενες 
αποχρώσεις λούζουν με φως τον χώρο. 
Ένα μπλε δίνει το βάθος της θάλασσας 
και την ηρεμία ενός πεντακάθαρου ουρανού. 
Βάφοντας με Master Hydrocontrol, 
η μούχλα και η υγρασία δεν έχουν θέση 
στην επιθυμία για υδάτινη χαλάρωση. 
Χάρη στην ισοθερµική του ιδιότητα και τα µικροσκοπικά 
υαλοσφαιρίδια που περιέχει, εξισορροπεί τη 
θερµοκρασία των τοίχων και αποτρέπει την υγροποίηση 
συσσωρευµένων υδρατµών λόγω διαφοράς 
θερµοκρασίας. Έτσι, προλαµβάνει την ανάπτυξη 
µικροοργανισµών και αποτρέπει την 
εµφάνιση υγρασίας, µούχλας και µυκήτων.

Το μπάνιο έχει συνήθως 
λιγότερο φυσικό φωτισμό 
και περισσότερη υγρασία. 
Δοκιμάστε να τοποθετήσετε σε αυτό κάποιο 
φυτό. Τα φυτά μειώνουν κατά 20% τη σκόνη 
και τα αιωρούμενα σωματίδια και ρυθμίζουν 
τα επίπεδα της υγρασίας. Σε μπάνια με 
λιγότερο φυσικό φωτισμό τοποθετήστε 
σπαθίφυλλα, και σε αυτά με περισσότερο 
φως, χλωρόφυτα.

Windstar
KR 1202 
F

Inuendo
KR 1654
F

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 
ΕΝΑ 
ΖΕΣΤΟ 
ΜΠΑΝΙΟ

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Delicate Vine
KR 1171
F

Lovely 
Green Valley
KR 1472
F

Sarakini Crystal
KR 1076 
F

Pink Duet
KR 2315
F

Master Hydrocontrol
Προσφέρει ενισχυμένη αντιµουχλική 
δράση, πιστοποιηµένη από το διεθνώς 
αναγνωρισµένο ινστιτούτο IMSL.

Δώστε χώρο σε μια μοντέρνα 
προσέγγιση. Lime stripes 
στο πάνω μέρος του τοίχου. 
Eίναι ζωηρό, είναι διαφορετικό. Σ
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Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



Mε χιλιάδες μοναδικές αποχρώσεις, όρεξη να ‘χετε! 
Η κουζίνα μπορεί να σηκώσει και το πιο απρόσμενο χρώμα. 
Ανάμεσα στις ήρεμες και φιλικές αποχρώσεις που ανοίγουν 
την όρεξη και στις πιο έντονες που προκαλούν τη δημιουργικότητα, 
εσείς διαλέξτε την απόχρωση που θα αποτελέσει το απαραίτητο 
συστατικό για να δέσει η συνταγή. 

Η διπλή δράση του Master Hydrocontrol το καθιστά ιδανική 
επιλογή για την κουζίνα, έναν χώρο µε έντονη υγρασία 
και υδρατµούς, επιτρέποντας εύκολο και συχνό πλύσιμο 
με απορρυπαντικά, ώστε ο τοίχος να παραμένει πάντα λαμπερός 
και καθαρός.

Southwest Sky
KR 1659 
F

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Floating Island
KR 1477
F

Turkish Tart
KR 2032
F

Lemony Mist
KR 1151 
F

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις, μοναδικό ματ φινίρισμα, 
επιφάνειες που πλένονται. Τα συστατικά για τη συνταγή 
της επιτυχίας είναι στο χέρι σας. Ξεφυλλίστε τη συλλογή, 
διαλέξτε απόχρωση, συνδυάστε, αλλάξτε γνώμη, 
ξανασυνδυάστε! Αλλάξτε τον αέρα σε κάθε αγαπημένη 
σας γωνιά.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.



ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM

Olive Tree
KR 1084
F

Bashful Blue
KR 1631
F

Monet Magic
KR 1669

Έχετε φανταστεί τα πράγματα αλλιώς; Νιώθετε ότι κάτι λείπει 
από τη διακόσμηση του σπιτιού σας; Δώστε στον τοίχο σας 
βάθος και όγκο, δημιουργήστε ένα δικό σας έργο τέχνης, 
ακόμα και μια custom ταπετσαρία με την υπογραφή σας! 
Με όπλο τη δημιουργικότητά σας μπορείτε να χωρέσετε ένα 
«νέο σπίτι» μέσα στο σπίτι σας! Θα χρειαστείτε λίγο από τον 
χρόνο σας και τα χρώματα Master της KRAFT PAINTS. 
Υλικά, πινέλα, έμπνευση. Πάμε να αλλάξουμε τον αέρα του 
σπιτιού σας με έξυπνες και καινοτόμες ιδέες. Ευκολάκι! 

OMBRE ΤΟΙΧΟΣ: H ΣΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΦΩΣ!
Ήρθε η ώρα να δούμε τους τοίχους αλλιώς. Με βασικά συστατικά το χρώμα και τη φαντασία 
αλλάζουμε τα όρια και τα συνηθισμένα. Η τάση ombre δεν είναι απλώς μια μόδα. Είναι μια 
αισθητική που κυριαρχεί στον χώρο! Τολμήστε το. Διαλέξτε δύο από τις χιλιάδες αποχρώσεις 
KRAFT INSPIRED COLOR και αφήστε το ένα χρώμα να ξεθωριάζει μέσα στο άλλο!

Για να δημιουργήσετε το εφέ ombre, όπως στον τοίχο της παραπάνω φωτογραφίας, 
θα χρειαστείτε: δύο δοχεία χρώματος (μία ανοιχτή και μία σκούρα απόχρωση της ίδιας 
οικογένειας χρώματος κατά προτίμηση), ένα ρολό, ένα πλακέ πινέλο, ένα μέτρο και χαρτοταινία.

1. Βάψτε ολόκληρο τον τοίχο στην πιο ανοιχτή απόχρωση, χρησιμοποιώντας το ρολό. 
2. Αφού στεγνώσει το χρώμα, μετρήστε με το μέτρο και σημαδέψτε με ένα μολύβι το ύψος που 

θέλετε να εμφανίζεται το εφέ ombre.
3. Bάψτε το κάτω μέρος του τοίχου σας στην πιο σκούρα απόχρωση, σταματώντας στο σημείο 

που σημαδέψατε. 
4. Αναμείξτε σε ένα δοχείο μια μικρή ποσότητα από τις δύο αποχρώσεις. Χρησιμοποιήστε το ρολό, 

για να βάψετε με τη νέα απόχρωση μια ζώνη πλάτους περίπου 12 εκατοστών, ακριβώς πάνω από 
το σημείο όπου σταματά το σκούρο χρώμα. 

5. Όσο η επιφάνεια του τοίχου που βάψατε είναι ακόμα νωπή, πάρτε ένα καθαρό πλακέ πινέλο 
 και ανακατέψτε τα χρώματα μεταξύ τους στα σημεία όπου συναντιούνται. Συνεχίστε μέχρι 
 η μετάβαση μεταξύ των αποχρώσεων να γίνεται ομαλά. 
6. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει τελείως και voilà! 
 Ο ombre τοίχος σας είναι έτοιμος προς θαυμασμό! 

DIY 
NEO ΣΠΙΤΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

1 2 3 4 5 6
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Oneiro
KR 1101
F

Baby Seal
KR 2542
F

Savanna
KR 2546
F

Blue Vista
KR 2207
F

Woodvine
KR 2544
F

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ!
Η τάση του tailor made interior εξαπλώνεται σε όλες τις επιφάνειες. Δώστε εικαστική διάσταση σε έναν απλό τοίχο, συνδυάζοντας χρώματα, 
patterns, γεωμετρικά σχέδια, stencils, ευθείες γραμμές ή καμπύλες. Εξοπλισμένοι με τη σειρά Master της KRAFT PAINTS και βασικά σύνεργα, 
μπορείτε να δημιουργήσετε στον χώρο σας το δικό σας έργο τέχνης! Δημιουργικότητα, χρώμα, πάμε! 

1. Διαλέξτε από τις χιλιάδες αποχρώσεις του KRAFT INSPIRED COLOR μία που θα χρησιμοποιήσετε για ολόκληρο τον τοίχο σας και τέσσερις 
ακόμα για τα σχέδιά σας.

2. Για να δημιουργήσετε το σχήμα της φωτογραφίας, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα υλικά: χαρτοταινία, ρολό, πλατύ πινέλο, σκληρό χαρτόνι, 
κοπίδι και έναν διαβήτη.

3. Βάψτε ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου με το κύριο χρώμα της επιλογής σας και περιμένετε να στεγνώσει.
4. Σχεδιάστε κύκλους διαφορετικών μεγεθών με τον διαβήτη σε ξεχωριστά κομμάτια χαρτόνι και κόψτε το εσωτερικό τους με ένα κοπίδι, 

δημιουργώντας φόρμες stencil. 
5. Οριοθετήστε το σημείο όπου θα δημιουργήσετε το έργο σας με χαρτοταινία και σχηματίστε έναν μεγάλο σταυρό. 
6. Στερεώστε τη μεγαλύτερη φόρμα σας σε δύο από τις πλευρές του σταυρού με χαρτοταινία, όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω. 
 Ξεκινήστε να βάφετε το εσωτερικό της φόρμας με το πινέλο, πηγαίνοντας από έξω προς τα μέσα, για να μη σας στάξει το χρώμα εκτός 

φόρμας. Επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο και στις τέσσερις πλευρές. 
7. Αφού στεγνώσουν οι πρώτοι κύκλοι που βάψατε, επαναλάβετε τη διαδικασία με τις αμέσως μικρότερες φόρμες σε κάθε πλευρά, 
 μέχρι να φτάσετε στη μικρότερη φόρμα.
8. Περιμένετε να στεγνώσει και θαυμάστε το δικό σας έργο τέχνης! 

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION & KRAFT REFLECTIVE COLLECTION στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας.





MASTER 
ESSENTIALS

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 με προβλήματα λεκέδων, χρησιμοποιήστε πρώτα 
ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.

Προετοιμασία Τοίχου

Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα, 
χρησιμοποιήστε KRAFT Spachtel.

Στοκάρισμα Τοίχου

Αντιμετώπιση Λεκέδων

Σε επιφάνειες με προβλήματα μούχλας, καθαρίστε πρώτα την 
επιφάνεια με KRAFT Mold Blocker και στη συνέχεια εφαρμόστε 
το μονωτικό λεκέδων KRAFT Eco Stain Blocker Aqua ως υπόστρωμα. 

Αντιμετώπιση Μούχλας



DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ.: 210-5519500. Fax: 210-5519501. E-mail: paints.info@druckfarben.gr
www.druckfarben.gr

ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 800 111 7700 
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-16.00

 210 55 19 500
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-17.00

 support@druckfarben.gr
 www.kraftpaints.gr
  KraftPaintsGreece

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ




