
COLORS OF GREECE

THE 4 SEASONS
COLLECTION

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ



ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χάρη στην προηγµένη τεχνολογία του, η επιφάνεια παραµένει καθαρή 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη 
συγκέντρωση σκόνης και ρύπων πάνω σε αυτή. Επιπλέον, παρουσιάζει 
υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή) και την ατµοσφαιρική 
ρύπανση, προσφέροντας µεγάλη διάρκεια ζωής.

100% ΑΚΡΥΛΙΚO ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

Καλύπτει τέλεια υπάρχουσες µικρορωγµές και τριχοειδή, ενώ παράλληλα 
προστατεύει από µελλοντική επανεµφάνισή τους, χάρη στην εξαιρετικά 
µεγάλη ελαστικότητα ακόµη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (από -20ºC 
έως 80ºC). Παράλληλα, δηµιουργεί µια εξαιρετικά ανθεκτική αδιάβροχη 
µεµβράνη που µονώνει και προστατεύει από τη βροχή και την υγρασία.

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ. 

Αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης και ρύπων πάνω στην επιφάνεια 
και επιτρέπει στη βροχή να τους παρασύρει, διατηρώντας την 
επιφάνεια καθαρή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Λόγω της υψηλής 
υδατοαπωθητικότητας, εµποδίζει τη διείσδυση της εξωτερικής υγρασίας 
και του νερού της βροχής µέσα στον τοίχο, προσφέροντας µακροχρόνια 
προστασία της επιφάνειας. Tαυτόχρονα όμως, επιτρέπει στην υγρασία, 
που είναι εγκλωβισµένη στο εσωτερικό της επιφάνειας του τοίχου, να 
διαφύγει µε µεγάλη ευκολία στην ατµόσφαιρα, προστατεύοντας από 
φουσκώµατα, ξεφλουδίσµατα, µούχλα και άλγη.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

Τα χρώματα 4 Seasons διατίθενται σε αμέτρητες F αποχρώσεις του συστήματος KRAFT INSPIRED 
COLOR. Οι αποχρώσεις με την ένδειξη F παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, 
τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να παραμένει 
προστατευμένη, όμορφη και καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

4 Seasons

4 Seasons Elastic

4 Seasons Waterproof
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Deep Blue Aegean
RC 173
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ΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ ΜΑΣ! 
Στις νέες συλλογές REFLECTIVE COLLECTION & INSPIRED 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.

ΤΗΕ 4 SEASONS COLLECTION / 02-03
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4 SEASONS

ΝΙΚΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΧΡΏΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι ομορφότερες ελληνικές εικόνες παντού και διαχρονικά γύρω μας. 
Αυτό είναι το όραμα της KRAFT Paints. Να αντικατοπτρίζεται στη βεντάλια 
REFLECTIVE COLLECTION το ζαφειρένιο χρώμα του Ιονίου, το χαρακτηριστικό 
Κυκλαδίτικο μπλε, το χρυσαφί χρώμα της άμμου των ελληνικών παραλιών.

Σε αυτό αφιέρωσε η KRAFT Paints την τεχνογνωσία των επιστημόνων της. 
Ύστερα από πολυετείς μελέτες, τα 185 χρώματα της βεντάλιας REFLECTIVE 
COLLECTION είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αντανακλούν τη δυνατή ηλιακή 
ακτινοβολία, μειώνοντας τη θερμοκρασία των εξωτερικών τοίχων που εκτίθενται 
στον ήλιο, βελτιώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αναβαθμίζοντας 
την εσωτερική άνεση των ενοίκων. Έτσι, χρωματίζουν «ελληνικά» τις εξωτερικές 
επιφάνειες, προσφέρουν απαράμιλλη προστασία και αντοχή στον χρόνο και τέλος, 
συμβάλλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η τιμή της ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία TSR (Total Solar Reflectance) 
για κάθε μία απόχρωση ξεχωριστά, έχει μετρηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
σύμφωνα με τα διεθνώς πιστοποιημένα πρότυπα μέτρησης.

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



Harvest Time
KR 1948
F

Comfort Zone
KR 1024
F

Lagoon Rock
RC 160

XΡΏΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Βάφουμε με χρώμα το γκρι της πόλης και κάνουμε τα κεφάλια 
να σηκώνονται ψηλά. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική αγαπά τις απλές, 
γεωμετρικές φόρμες και τις διαφορετικές αποχρώσεις. Έχει 
διαπιστωθεί πως η παρουσία έντονων χρωμάτων, σε πολυκατοικίες 
και συγκροτήματα κατοικιών, προκαλεί αισιοδοξία και βελτιώνει 
τις σχέσεις μεταξύ των γειτόνων. Ακούγεται υπερβολικό αλλά είναι 
λογικό. Κάθε φορά που ένα εντυπωσιακό χρώμα καλύπτει έναν τοίχο 
έχουμε και μια αφορμή για συζήτηση. Κάντε εσείς την αρχή.  
Η κορυφαία σειρά 4 Seasons από την KRAFT PAINTS είναι ιδανική 
για όλες τις περιοχές και κλιματολογικές συνθήκες. Βρείτε την 
απόχρωσή σας στη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION.

Βάψτε με μικρές 
οριζόντιες ή κάθετες 
κινήσεις και στη συνέχεια 
ξαναπεράστε την 
επιφάνεια με αντίθετη 
φορά για ομοιομορφία 
στο τελικό αποτέλεσμα.

Highland Buff
KR 1926
F

He Loves Me
KR 2030
F
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ΤΗΕ 4 SEASONS COLLECTION / 04-05



ΤΟΙΧΟΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟΙ!
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι εξωτερικοί τοίχοι στο σπίτι μας, 
να είναι πάντα όμορφοι, ακόμη και αν ζούμε σε ένα περιβάλλον 
γεμάτο ρύπους και σκόνη, όπως είναι οι πόλεις. Το 4 Seasons, χάρη 
στην προηγμένη τεχνολογία του, αντέχει στη συσσώρευση ρύπων 
και σκόνης πάνω στους τοίχους. Έτσι, οι τοίχοι παραμένουν καθαροί, 
λαμπεροί και όμορφοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Crystal Ball
KR 2455
F

Tidal Wave
KR 2213
F

Day to Day
KR 1005
F

Bedrock Grey 
RC 152

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



My Magnolia
KR 1042
F

Solitude
KR 1072
F

Stormy Sky
KR 2627
F

Night Whisper
KR 2460
F

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

ΤΟ 
ΧΡΏΜΑ
THΣ ΜΝΗΜΗΣ

Η δύναμη του χρώματος ήταν πάντα ταυτόσημη με την υψηλή αισθητική και 
την αστική καταγωγή. Υπέροχες νεοκλασικές και παραδοσιακές κατοικίες σε όλη 
την Ελλάδα βάφτηκαν σε έντονες αποχρώσεις, σηματοδοτώντας μια εξωστρέφεια 
και έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Σήμερα, οι αναπαλαιώσεις και οι ανακαινίσεις 
φέρνουν στην πρώτη γραμμή τη συλλογή 4 Seasons από την KRAFT PAINTS. 
Αμέτρητες, αλλά προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις (με την ένδειξη F) για να 
αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση και να παραμένουν 
αναλλοίωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΗΕ 4 SEASONS COLLECTION / 06-07



Golden Syrup
KR 2033
F

Nany’s Shade 
RC 247

ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ
Το ρόπτρο πάνω σε μια ξύλινη πόρτα είναι συνδυασμένο 
με άλλες εποχές. Καλέσματα, φιλοξενία και γιορτές. 
Τότε που οι πόρτες άνοιγαν για να υποδεχτούν φίλους. 
Βρείτε ένα παλιό ρόπτρο, γυαλίστε το και χαρίστε του 
μια δεύτερη ζωή!

Βασικά χρώματα που συναντάμε στα 
νεοκλασικά κτήρια είναι η ώχρα, το κόκκινο, 
το κυανό, σε διακριτικές πάντα αποχρώσεις. 
Δευτερεύοντα αρχιτεκτονικά στοιχεία 
όπως αετωματικές απολήξεις, παραστάδες 
και γείσο, βάφονται σε πιο ανοιχτές 
αποχρώσεις οριοθετώντας έτσι τα επίπεδα.
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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.



Η 
ΕΞΏΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Κομψές, με διαχρονική γοητεία, οι πολυκατοικίες που εμφανίστηκαν πριν 
από πολλά χρόνια στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι σήμερα περιζήτητες. 
Ένα διαμέρισμα σε κάποια από αυτές αποτελεί τον ιδανικό τόπο διαμονής 
κάθε δημιουργικού μυαλού. Οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες σε συνδυασμό 
με τη χρήση χρωμάτων στις εξωτερικές επιφάνειες φανερώνουν ισχυρή 
αισθητική άποψη. Τα λουλούδια αποτελούν σημείο αναφοράς σε αυτού 
του είδους τα σπίτια και ως γνωστόν στα λουλούδια αρέσει η υγρασία. 
Στους τοίχους όμως όχι και το 4 Seasons φροντίζει γι’ αυτό. 
Αδιαβροχοποίηση και διαπνοή: η εξωτερική υγρασία δεν μπορεί να μπει 
μέσα από τους τοίχους στο σπίτι και ταυτόχρονα η υγρασία που είναι 
εγκλωβισμένη μέσα σε αυτούς μπορεί να διαφύγει εύκολα προς το 
περιβάλλον. Έτσι, τα λουλούδια θα απολαμβάνουν την υγρασία και εσείς 
τους τοίχους σας όμορφους χωρίς μούχλα (ούτε έξω, αλλά ούτε και μέσα).

Πήλινες γλάστρες πάνω σε βάση 
δίνουν άλλον αέρα στα μπαλκόνια 
ή την είσοδο μιας νεοκλασικής 
πολυκατοικίας. Αέρας από άλλες 
εποχές που μοσχομυρίζει από το 
άρωμα εποχικών λουλουδιών.

Namaqua Daisy
KR 1372
F

Fragrant Days
KR 2092
F

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

ΤΗΕ 4 SEASONS COLLECTION / 08-09



Clear Vision
KR 2693
F

Golden 
Daffodil
KR 1369
F

Ionian Coral 
RC 263 

Φωτεινά χρώματα για μια πόλη που το 
χρειάζεται. Συνδυάστε λαμπερό λευκό 
και κίτρινο. Ο ήλιος θα αγαπήσει αυτές 
τις επιφάνειες και η λάμψη θα μοιραστεί 
στη γειτονιά. 
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ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Τολμηρή επιλογή, το κόκκινο πάντα θα 
ξεχωρίζει μέσα στην καθημερινότητα. 
«Ανάψτε» τα βλέμματα των περαστικών 
με τις F αποχρώσεις του συστήματος 
KRAFT INSPIRED COLOR.

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



ΟΛΑ 
ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η απλότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής 
«βάφεται» με χρωματικές αποχρώσεις με ισχυρή 
άποψη. Η τόλμη μιας έντονης απόχρωσης, 
σε πολλές περιπτώσεις, ενισχύει την ταυτότητα 
του κτηρίου. Από την άλλη, καθαρά, ψυχρά 
χρώματα αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο 
το σχέδιο του αρχιτέκτονα και το δικό σας 
προσωπικό στιλ. Επιλέξτε μία απόχρωση από τη 
συλλογή 4 Seasons για να καλύψετε τη μεγαλύτερη 
επιφάνεια και προχωρήστε σε διχρωμία ή 
τριχρωμία για τις μικρότερες. 

ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΥΜΕΡΟ
Ο ταχυδρόμος, οι φίλοι και οι επισκέπτες θα βοηθηθούν πολύ 
αν χρησιμοποιήσετε μεγάλη τυπογραφία στην αριθμοδότηση 
της κατοικίας σας. Μεταλλικοί αριθμοί σε κοπή laser είναι το 
απόλυτο trend. Μια ιδέα που θα είναι τόσο μοναδική όσο η 
γραμματοσειρά και το υλικό που θα διαλέξετε.

Apple Blossom 
RC 252

Attica Ruins
RC 138

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

ΤΗΕ 4 SEASONS COLLECTION / 10- 11



Amazon Mist
KR 2406
F

Willow Leaf Bay
KR 2130
F

Επιφάνειες καλυμμένες με ξύλο 
συνδυάζονται ιδανικά με επιφάνειες βαμμένες 
σε σκούρες αποχρώσεις. Βαθύ μοβ, γκρι ή μπλε. 
Τολμήστε να ξεχωρίσετε. 

Μοντέρνο αποτέλεσμα στην πρόσοψη του κτηρίου με το 
καλαίσθητο λείο ματ φινίρισμα των χρωμάτων 4 Seasons.

Wood Shadow
KR 2425
F

Clover Honey
KR 2073
F
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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.



ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ
Όταν οι μοντέρνες γραμμές μιας κατοικίας… παίρνουν τα 
βουνά, τότε γεννιέται η νέα εποχή. Η εποχή της καινοτομίας 
που δίνει αξία σε κάθε όνειρο, το οποίο γίνεται πράξη. 
Η δύναμη του χρώματος ενώθηκε με την αιχμή της 
πρωτοπορίας για να βάψει κάθε πρόκληση. Όπως την αντοχή 
σε ακραίες καιρικές συνθήκες (μέχρι και -20°C). 
Καλύψτε τέλεια υπάρχουσες μικρορωγμές και τριχοειδή 
και ξενοιάστε από μελλοντική επανεμφάνισή τους, χάρη 
στο ελαστομερές μονωτικό και χρώμα 4 Seasons Elastic.

Lamium Palm 
RC 197

Khaki Moss
RC 208

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Earth Grey
KR 2654
F

Ξεροί κορμοί δέντρων ή κομμάτια τους 
γίνονται η τέλεια πρώτη ύλη για να 
δημιουργήσετε καθίσματα και τραπέζια 
εξωτερικών χώρων. Κάθε ένα σχέδιο 
θα είναι μοναδικό και θα έχει τη δική σας 
υπογραφή. Μια «πρωτόγονη» ιδέα 
που σας φέρνει κοντά στη φύση.

Little John
KR 2578
F

Casa De Oro
KR 2374
F
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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.



ΧΡΏΜΑ 
ΑΦ’ ΥΨΗΛΟΥ
Σκαρφαλωμένες σε απότομες πλαγιές, κατοικίες-έργα 
τέχνης, μαρτυρούν τα χρόνια που πέρασαν χωρίς να 
αλλοιώσουν σε τίποτα το αρχικό όραμα των τεχνιτών 
που τις έχτισαν με μεράκι και υλικά πρωτογενή. Και σήμερα, 
μέσα από το ταξίδι στον χρόνο, στέκουν υπέροχες εκεί, 
στα ορεινά, δίνοντας ένα χρώμα μοναδικό. Πήλιο, Καστοριά, 
Ξάνθη… Ένα χρώμα-ταυτότητα για κάθε περιοχή του τόπου 
μας. Αυτό το χρώμα υμνεί και θωρακίζει η KRAFT PAINTS 
με τη σειρά 4 Seasons. Μια σειρά που σχεδιάστηκε 
με βάση την καινοτομία και με συστατικά την ανάγκη 
για απόλυτη προστασία και αντοχή των επιφανειών, 
αλλά και την αισθητική τους αναβάθμιση.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
Tο 4 Seasons Elastic καλύπτει τέλεια υπάρχουσες μικρορωγμές και 
τριχοειδή, ενώ παράλληλα προστατεύει από μελλοντική επανεμφάνισή 
τους, χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη ελαστικότητα ακόμα και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (από -20°C έως 80°C). Η καινοτόμα σύνθεση του 
4 Seasons Elastic δημιουργεί μια ισχυρή, ανθεκτική μεμβράνη η οποία 
μονώνει και προστατεύει από τη βροχή και την υγρασία.

Magnolia
KR 1051
F

Lemon Sponge Cake
KR 1148
F

Hint of Pomegranate
RC 264

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΟ
Οι ώχρες και το κεραμιδί είναι 
βασικές επιλογές για την εξωτερική 
τοιχοποιία στις ορεινές κατοικίες. 
Ο συνδυασμός τους αποτελεί μια 
κλασική επιλογή. Μην διστάσετε 
να δοκιμάσετε διαφορετικές 
αποχρώσεις σε κάθε επίπεδο. 

Ανοίξτε το υπόγειο. 
Σίγουρα κάποιο παλιό πήλινο 
αντικείμενο θα υπάρχει 
σκονισμένο σε μια άκρη. 
Ξαναδώστε του ζωή. 
Αφού το καθαρίσετε, 
περάστε του ένα διάφανο 
ματ βερνίκι για να αποκτήσει 
και πάλι λάμψη. Μόλις 
στεγνώσει, είναι έτοιμο να 
διακοσμήσει τη βεράντα, 
το μπαλκόνι ή τον κήπο του 
σπιτιού σας. 
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Ginger Biscuit
KR 1915
F

Malia Rose
RC 274

Westerly
KR 1630
F

Daring Grey
KR 2629
F

Bare Sands
RC 234

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



Marble Grey
KR 1048
F

Ripe Grape
RC 265

ΤΟ ΧΡΏΜΑ 
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Χτισμένα σε υψώματα, για να εξασφαλίζουν υπέροχη 
θέα, ή μέσα σε δαιδαλώδη στενάκια, τα σπίτια στα νησιά 
αποτελούν μία μοναδική αρχιτεκτονική περίπτωση. Σχεδόν 
σαν γλυπτά, με γλυκούς όγκους, μπαλκόνια και κυβιστική 
διάθεση κλείνουν μέσα τους τη δροσιά των διακοπών 
και τη ζέστη των μοναχικών μηνών! Σημαντικοί παράγοντες 
που επηρέασαν τη νησιώτικη αρχιτεκτονική είναι το 
περιβάλλον, το κλίμα, και ο ρόλος του νερού. Και όσο 
και αν φαίνεται υπερβολικό, το χρώμα πάντα έπαιζε 
προστατευτικό ρόλο για τις εξωτερικές επιφάνειες των 
σπιτιών. Με το αυτοκαθαριζόμενο 4 Seasons Waterproof, 
εξασφαλίζετε τη μέγιστη προστασία από την υγρασία, 
ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, και τα χρώματα στους 
τοίχους θα παραμείνουν λαμπερά και καθαρά για πολύ 
καιρό, καθώς αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης και ρύπων 
και επιτρέπει στη βροχή να τους παρασύρει εύκολα.

ΜΗΝ ΨΑΡΏΝΕΤΕ!
Αν σας είναι δύσκολο να σκαλίσετε παλιά ξύλα και να τους 
δώσετε μορφή από θαλάσσια πλάσματα, πάντα θα υπάρχει 
ένας μάστορας στο νησί που μπορεί να το κάνει για εσάς. 
Δώστε του τη χαρά της δημιουργίας και διακοσμήστε το 
εξοχικό σας με χειροποίητες δημιουργίες που μυρίζουν αλμύρα.

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Nautilous
KR 2216
F

Lemon Rind
KR 1374
F

Cave Painting
KR 1922
F

Chioni
KR 1099
F

Δωδεκάνησα ή Eπτάνησα; Κρήτη ή Σποράδες; Κάθε 
μέρος και το δικό του χρώμα. Συνδυάστε τολμηρά, 
φωτεινά χρώματα. Κίτρινο, κόκκινο ή μπλε βαθύ. 
Το αποτέλεσμα θα είναι για Instagram! 

Ξεκινήστε το βάψιμο από την κορυφή 
προς τα κάτω και από τις μεγάλες επιφάνειες, 
αφήνοντας τις λεπτομέρειες για το τέλος.

ΚΑΘ
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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.



ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
ΑΠΕΡΑΝΤΟ 
ΓΑΛΑΖΙΟ
Το χρώμα που έχουν αγαπήσει τα καλοκαίρια μας! Το ονομάσαμε 
Ocean Melody και του δώσαμε τον κωδικό KR 2215. Η δύναμή 
του χαρίζει χαρακτήρα και οριοθετεί τις αρχιτεκτονικές γραμμές. 
Συνδυάζεται απόλυτα με την ελληνική αρχιτεκτονική που γέννησαν 
η αλμύρα και οι ατελείωτες διακοπές. Αυτό το γαλάζιο βάφει το 
ελληνικό καλοκαίρι!

Chestnut Ηaze
RC 131

Gold Spun
KR 2024
F

Rich Amber
KR 2006
F

Ocean Melody
KR 2215
F

ΔΕΙΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ KRAFT PAINTS FACEBOOK & INSTAGRAM
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Downy 
Duckling
KR 1367
F

Southwest Sky
KR 1659
F

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΟ
Συμπληρώστε το καλωσόρισμα στο εξοχικό σας. 
Η εξώπορτα βαμμένη σε φωτεινό γαλάζιο και ο 
τοίχος που την περιβάλλει βαμμένος σε ανοιχτό 
πορτοκαλί. Η αλμύρα της θάλασσας συναντά 
τη ζουμερή απόλαυση ενός ροδάκινου.

ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΕΛΟΣ, ΟΥΤΕ ΜΕΣΑ ΟΥΤΕ ΕΞΏ!
Ειδικά μελετημένο, το 4 Seasons Waterproof αποτελεί την ιδανική 
λύση για παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές με υψηλή υγρασία, 
καθώς προστατεύει από την υγρασία και από έξω προς τα μέσα 
και από μέσα προς τα έξω! Πώς; Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, 
αποτελώντας φράγμα για την υγρασία και τη βροχή προς το 
εσωτερικό του κτηρίου, ενώ παράλληλα, τις αφήνει να αναπνέουν 
ώστε να διαφεύγει εύκολα η υγρασία (που είναι εγκλωβισμένη στο 
εσωτερικό της επιφάνειας των τοίχων) προς τα έξω.

Η φύση δημιουργεί τέχνη. Ένας 
ξασπρισμένος ξύλινος κορμός που 
έχει βγάλει το κύμα στην παραλία 
μπορεί να αποτελέσει ένα έργο τέχνης 
στην καλοκαιρινή σας βεράντα.
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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.





ΟΔΗΓOΣ ΕΠΙΛΟΓHΣ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΤSR ε SRI

4 Seasons 0,89 0,92 113

4 Seasons Elastic 0,88 0,91 112

4 Seasons Waterproof 0,89 0,90 113

Τα προϊόντα της σειράς 4 Seasons παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (SR), υψηλό 
συντελεστή εκπομπής της υπέρυθρης ακτινοβολίας (ε) και υψηλό δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI), μειώνοντας 
σημαντικά τη θερμοκρασία των επιφανειών και την ανάγκη χρήσης air condition τους θερινούς μήνες.

Πιστοποιημένες μετρήσεις από: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας.
*Ισχύει για το λευκό.

Επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής σας.

- Αντοχή σε σκόνη 
 και ρύπους 
- Αντοχή παντός καιρού
- Υψηλή ανακλαστικότητα 
 της ηλιακής ακτινοβολίας

- Προστασία από 
 μικρορωγμές
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Μόνωση από υγρασία
- Μεγάλη αντοχή στην 
 ηλιακή ακτινοβολία και 
 τις καιρικές συνθήκες

- Αυτοκαθαριζόμενο
- Εξαιρετική 
 αδιαβροχοποίηση
- Υψηλή διαπνοή

4 Seasons

4 Seasons 
Elastic

4 Seasons 
Waterproof

Ιδανικό για τις 
περισσότερες περιοχές 
και κλιματολογικές 
συνθήκες

Ιδανικό για περιοχές 
με ακραίες καιρικές 
συνθήκες και μεγάλες 
θερμοκρασιακές 
διαφορές

Ιδανικό για περιοχές 
με υψηλή υγρασία 
και παραθαλάσσιες 
περιοχές

√

√

√

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜEΝΟ 
ΨΥΧΡO ΧΡΩΜΑ*



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




