Η ανανεωμένη παλέτα Colors of Greece Collection
διαμορφώθηκε με βάση τις τελευταίες διεθνείς τάσεις της διακόσμησης και λαμβάνοντας υπόψη τις
νέες ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών μας.
Οι ουδέτερες αποχρώσεις εμφανίζονται πιο επίκαιρες από ποτέ, αυτή τη φορά όμως αναμειγνύονται με ζεστές μπεζ πινελιές που συνδυάζονται
πολύ εύκολα με τα πιο ψυχρά ουδέτερα χρώματα,
δίνοντας την αίσθηση της φωτεινότητας ακόμα και
στους πιο μικρούς χώρους.
Η φιλοσοφία «πίσω στη φύση» μας φέρνει σε επαφή με τους γήινους τόνους. Αγκαλιάζουμε επίσης
το πράσινο των φύλλων, ενώ οι εξωτερικοί χώροι
δανείζονται χρώματα από τα φυσικά τοπία.
Πηγή έμπνευσής για την νέα Colors of Greece Collection είναι πάντα η Ελλάδα. Σας προσκαλούμε να
πειραματιστείτε με αυθεντικές Ελληνικές αποχρώσεις και να δημιουργήσετε μοναδικούς χώρους.

αυθεντικές αποχρώσεις
εμπνευσμένες από την ΕΛΛΑΔΑ

CG 600 Koukouvagia / F CG 601 Krinos / F CG 602 Tarama Pink CG 603 Plaka CG 604
Korali CG 605 Chara tis Zois CG 606 Paschalino Avgo CG 607 Ortansia / F CG 608
Afosiosi / F CG 609 Protomagia CG 610 Lampada CG 611 Den Yparhi! CG 612 Rodi
CG 613 Spitha CG 614 Margaritari / F CG 615 Onirokritis / F CG 616 Fresco Gala / F
CG 617 Feggaraki CG 618 To Papaki / F CG 619 Halvas / F CG 620 Kanarini / F CG
621 Afros / F CG 622 Parimies / F CG 623 Finokio / F CG 624 Filia CG 625 Menta
CG 626 Elpida CG 627 Monadikos CG 628 Kyklades / F CG 629 Avgerinos / F CG 630
Platonos Blue / F CG 631 Kyma tou Aegeou CG 632 Poliegos Blue CG 633 Antiparos
CG 634 Paxoi CG 635 Kourabies CG 636 Orizontas CG 637 Kallikratis CG 638 Karyatides
/ F CG 639 Melodia / F CG 640 Amethystos / F CG 641 Myrtilo / F CG 642 Metaxi / F
CG 643 Vigonia CG 644 Iviskos CG 645 Kordela CG 646 Voukamvilia CG 647 Byzantino
CG 648 Melitzani CG 649 Odos Agapis CG 650 Amarillis CG 651 Soumada CG 651
Soumada CG 652 Asterias CG 653 Rodopetala CG 654 Piperato CG 655 Pilos CG 656
Aspri Petra / F CG 657 Masticha / F CG 658 Ammos / F CG 659 Varkoula / F CG 660
Sfouggari / F CG 661 Kalamaraki / F CG 662 Fystikovoutiro / F CG 663 Kaimaki / F
CG 664 Gouri / F CG 665 Faskomilo / F CG 666 Monopati / F CG 667 Kissos / F CG 668
Platanos / F CG 669 Sfinaki / F CG 670 Pagovouno / F CG 671 Pazari / F CG 672 Klonari
/ F CG 673 Paramythas / F CG 674 Papagalos / F CG 675 Almiriki / F CG 676 Kiparissi /
F CG 677 Kolitiri / F CG 678 Neraki / F CG 679 Glenti / F CG 680 Apokries / F CG 681
Kabanoules / F CG 682 Prassino Trakter CG 683 Elato CG 684 Triliza / F CG 685 Naftaki
/ F CG 686 Eleftheria / F CG 687 Patrida / F CG 688 Tali Blue / F CG 689 Simea / F
CG 690 200 Chronia / F CG 691 Dantela / F CG 692 Fino / F CG 693 Ionic Beige / F
CG 694 Chryssos / F CG 695 Gkeka Brown / F CG 696 Agrio Manitari / F CG 697 Amygdalo
/ F CG 698 Nyfiko / F CG 699 To Spiti / F CG 700 Ammoudia / F CG 701 Omorfi Kerkyra
/ F CG 702 Portes / F CG 703 Koulouraki / F CG 704 Kanela / F CG 705 Petalouda
CG 706 Gourounakia CG 707 Kali Riza / F CG 708 Kokoraki / F CG 709 Kastro / F
CG 710 Siropi / F CG 711 Kioupi CG 712 Paradosi / F CG 713 Lino / F CG 714 Iliokamenos
/ F CG 715 Ola Mocca / F CG 716 Kormos / F CG 717 Glikos Kafes / F CG 718 Haroupi / F
CG 719 Aegean White / F CG 720 Kabanario / F CG 721 Atmosfera / F CG 722 Tzitzikas
/ F CG 530 Karpo / F CG 724 Frape Ole / F CG 725 Sokolata / F CG 726 Sophia / F
CG 727 Niki / F CG 728 Vrexi Karekles / F CG 729 Faros / F CG 730 Stratigos / F CG 731
Mistirio Dasos / F CG 732 Dio Elies / F CG 733 Peplo / F CG 734 Fatni / F CG 735 Agalma
/ F CG 736 Magos / F CG 737 Grizomalis / F CG 738 Kataigida / F CG 739 Lithos / F
CG 740 Pagotinia / F CG 741 Tsipouraki / F CG 742 Pagodromio / F CG 743 Grammatosimo
/ F CG 744 Arpa / F CG 745 Pontikonisi / F CG 746 Doric Grey / F CG 747 Boubouki / F
CG 748 Marmaro / F CG 749 Paragadi / F CG 750 Parasimo / F CG 751 Skaki / F CG 752
Aliveri Marmaro / F CG 753 Perissa Sand / F CG 754 Asimenio / F CG 755 Proini Omichli /
F CG 756 Pagaki / F CG 757 Bourini / F CG 758 Fourtouna / F CG 759 Aristotelis Wisdom
/ F CG 760 Peristeri / F CG 761 Greco Grey / F CG 762 Chronos / F CG 763 Skies / F

Η ψυχολογία
του χρώματος

Το χρώμα είναι συναίσθημα, απόλυτα συνδεδεμένο με την ψυχολογία.
Το σωστό χρώμα μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και τον πιο αδιάφορο ή
σκοτεινό χώρο, σε ένα περιβάλλον με
θετική ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό
πως αρκούν 90’’ για να καταλάβουμε
αν μας αρέσει ένα αντικείμενο ή ένας
χώρος και όλα ξεκινούν από την αίσθηση που μας αφήνει το κάθε χρώμα.

Karpo

CG 530

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Χρωματικός Κύκλος

Μονοχρωματικός

Συμπληρωματικός

Αναλογικός

Τριαδικός

Τόνοι του ίδιου
χρώματος για
ένα πιο αρμονικό
αποτέλεσμα.

Χρώματα που
βρίσκονται το ένα
ακριβώς απέναντι
από το άλλο στον
χρωματικό κύκλο.

Ο συνδυασμός δύο,
τριών ή τεσσάρων
χρωμάτων που
βρίσκονται δίπλα
στον κύκλο
κάνουν ιδανικούς
συνδυασμούς.

Ο συνδυασμός τριών
χρωμάτων που
απέχουν την ίδια
απόσταση το ένα
από το άλλο στον
χρωματικό κύκλο.

Διπλός
Συμπληρωματικός
Δύο ζευγάρια
χρωμάτων που
βρίσκονται ακριβώς
απέναντι στον
χρωματικό κύκλο.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Μονοχρωμία
Η μονοχρωμία δεν είναι συνώνυμη της.. μονοτονίας!
Σκούρες αποχρώσεις του γκρι, όπως οι CG 745 Pontikonisi / F &
CG 753 Perissa Sand / F μπορούν να κάνουν τη διαφορά με τολμηρό
τρόπο και να προσφέρουν ένα κομψό & αριστοκρατικό αποτέλεσμα.

Πρόταση διακόσμησης από την συλλογή BoConcept

CG 745 Pontikonisi / F

CG 753 Perissa Sand / F

O χρυσός κανόνας 60/30/10

CG 722

Tzitzikas / F

CG 689
Simea / F

CG 732

Dio Elies / F

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 687
Patrida / F

CG 690
200 Chronia / F

CG 702
Portes / F

Ξεκινώντας να σχεδιάζετε το χώρο σας, ακολουθήστε τον

έπιπλα, τοίχους) που δεν δεσμεύουν κανένα συνδυασμό.

κανόνα 60-30-10, που ορίζει πως το κυρίαρχο χρώμα

Επιλέξτε τις μπεζ-καφέ αποχρώσεις του ξύλου σε χαλιά

θα επικρατεί στο 60% του χώρου, το δευτερεύον χρώμα

ή υφάσματα, που μπορούν εύκολα να αποτελέσουν το

στο 30% και το συμπληρωματικό χρώμα θα εμφανίζεται

30% και χρησιμοποιήστε όσα χρώματα θέλετε για τις υπό-

σε ποσοστό 10%. Γενικά το 60% μπορείτε να το καλύψετε

λοιπες λεπτομέρειες όπως αγαπημένα διακοσμητικά αντι-

με ουδέτερες αποχρώσεις όπως λευκό-μπεζ (σε δάπεδο,

κείμενα ή μαξιλάρια.

CG 670

Pagovouno / F

CG 639

Pagotinia / F

Gourounakia

CG 706

60%
30%
10%

CG 740

Melodia / F

Klonari / F

CG 672

CG 633

CG 641

CG 718

CG 627

Myrtilo / F

Haroupi / F

Antiparos

Monadikos

Κίτρινο
Το χρώμα που ξυπνά την
αισιοδοξία μέσα μας.
Το έντονο κίτρινο φέρνει
στο νου μας το καλοκαίρι,
ενώ το πιο παστέλ
ανοίγει το χώρο.

CG 606 Paschalino Avgo

CG 612 Rodi

CG 619 Halvas / F

Κόκκινο

Πορτοκαλί

Κίτρινο

Το έχουμε ταυτίσει με το

Ένα χρώμα με ένταση

Το χρώμα που ξυπνά την

ρομαντισμό και το πάθος.

που συναντάμε πιο συχνά

αισιοδοξία μέσα μας.

Στο χώρο μπορεί να δώσει

στην τραπεζαρία ή την κουζίνα,

Το έντονο κίτρινο φέρνει

διαφορετικές πλευρές,

αφού ανοίγει την όρεξη.

στο νου μας το καλοκαίρι,

από τη μοντέρνα, μέχρι

ενώ το πιο παστέλ

την πιο ρουστίκ.

ανοίγει το χώρο.

CG 644 Iviskos

CG 639 Melodia / F

CG 750 Parasimo / F

Ροζ

Μωβ

Γκρι

Οι αποχρώσεις του είναι

Ένα χρώμα με αριστοκρατικό

Έχει ένα σοφιστικέ ύφος,

αμέτρητες, από την πιο φωτεινή

και πλούσιο ύφος, ιδανικό

γι’ αυτό και το συναντάμε συχνά

που συνδέεται με τη χαρά,

για τα πιο δημιουργικά

σε χώρους γραφείων, ενώ

μέχρι την πιο απαλή που έχει

δωμάτια του σπιτιού.

συμβολίζει και τη δύναμη.

τη δύναμη να μας ηρεμεί.
Δένει αρμονικά με το καφέ,
το γκρι, το μαύρο και το λευκό.

CG 688 Tali Blue / F

CG 681 Kabanoules / F

CG 715 Ola Mocca / F

Μπλε

Πράσινο

Καφέ

Αντιπροσωπεύει

Ταυτίζεται με την ανανέωση

Το χρώμα της φύσης μας

την ηρεμία και τη φρεσκάδα,

και την ήρεμη διάθεση που

προσκαλεί να ρίξουμε ρυθμούς.

βοηθά τον ήρεμο ύπνο και

δημιουργεί στο χώρο. Προσφέρει

Το χρώμα της χρονιάς,

τονώνει την αυτοπεποίθηση.

ψυχική και σωματική χαλάρωση

Karpo CG 530 ανήκει σε

αφού φέρνει το χρώμα της

αυτή την οικογένεια.

φύσης μέσα στο σπίτι.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Trend
inspiration

H νέα μόδα είναι το βάψιμο του ταβανιού με έντονα χρώματα. Μην φοβηθείτε να βάλετε έντονα χρώματα. Προτιμήστε να δώσετε ένταση στο ταβάνι σας
επιλέγοντας μία πιο ιδιαίτερη τολμηρή απόχρωση.

CG 738 Kataigida / F

CG 701 Omorfi Kerkyra / F

CG 749 Paragadi / F

Δημιουργήστε αντιθέσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα
σε αυτές τις επιφάνειες με βάση
την αρχιτεκτονική του χώρου.

CG 662

Fystikovoutiro / F

CG 654

Δίνουμε έμφαση σε κολώνες, πα-

CG 676

Piperato

ράθυρα και γεωμετρικά σχήματα

Kiparissi / F

στον χώρο.

Color blocking
Συνδυάστε μερικές έντονες αποχρώσεις για να δημιουργήσετε
ένα μοναδικό δωμάτιο με ένταση. Επιλέγοντας 3 αποχρώσεις
και χαρτοταινία μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοτίβο με χρώμα και γεωμετρικές τομές.
Αψηφίστε το βιβλίο με τους κανονισμούς και αφήστε ελεύθερη
την δημιουργικότητα σας

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται
να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω
της μεθόδου εκτύπωσης.
Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε
το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 735
Agalma / F

CG 744
Arpa / F

CG 675
Almiriki / F

Φως και
χρώμα

Μπορεί ένα χρώμα να
αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας;
Φυσικά, ανάλογα με το
φως που πέφτει επάνω του, η απόχρωση
μεταβάλλεται.
Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να δοκιμάζουμε ένα χρώμα πάνω
στον τοίχο, πριν αποφασίσουμε να βάψουμε.

Το χρώμα και οι τρεις διαστάσεις του:
■ Απόχρωση ή χρωματική οικογένεια: είναι το ερέθισμα του οπτικού
αποτελέσματος που το εντάσσει στην βασική οικογένεια του συγκεκριμένου χρώματος που βλέπουμε.
■ Φωτεινότητα: αναφέρεται στο πόσο ανοικτό ή σκοτεινό είναι ένα χρώμα.
Τα ανοιχτά χρώματα έχουν υψηλή φωτεινότητα. Το λευκό έχει τη μεγαλύτερη τιμή από κάθε άλλο χρώμα, ενώ το μαύρο έχει τη χαμηλότερη τιμή.
■ Ένταση ή πυκνότητα: δηλώνουν την καθαρότητα της απόχρωσης.
Μια απόχρωση υψηλής έντασης ή πυκνότητας, έχει ζωντανό και έντονο
χρώμα ενώ ένα χαμηλότερης έντασης χρώμα εμφανίζεται πιο
ξεθωριασμένο και γκρι.

Το χρώμα που έχει ένα αντικείμενο εξαρτάται από τη μείξη των συχνοτήτων
φωτός που φτάνουν στα μάτια μας. Αυτή η μείξη εξαρτάται από δύο πράγματα,
τις συχνότητες που απορροφά το αντικείμενο και τις συχνότητες της αρχικής
πηγής φωτός. Αν μια επιφάνεια δεν απορροφά χρώματα, τότε όλα τα χρώματα
αντανακλώνται και βλέπουμε το λευκό. Αν απορροφά όλα τα κόκκινα, τότε αντανακλά πράσινο και μπλε και εμείς βλέπουμε κυανό χρώμα. Τα χρώματα κόκκινο,
πράσινο και μπλε, αναφέρονται σε τρία ευρεία τμήματα του ορατού φάσματος.
Όσον αφορά το τεχνητό φως ενός σπιτιού, μια κίτρινη λάμπα, βγάζει προς τα
έξω τις ζεστές αποχρώσεις των χρωμάτων. Μια λάμπα φθορισμού έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μπλε και φέρνει στο φως πιο ψυχρές αποχρώσεις.
TIP: Βάψτε το πρώτο χέρι του χρώματος και δείτε μετά από 2 ώρες πως αντανακλά ή απορροφά τα άλλα χρώματα του χώρου όπως το ξύλινο πάτωμα ή τα
μεταλλικά στοιχεία.

Η κυριαρχία
του λευκού

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Λευκό σημαίνει φως, καλοκαίρι, καθαριότητα, Κυκλάδες, στοιχεία απόλυτα
συνυφασμένα με την κουλτούρα μας.
Γι’ αυτό και η παλέτα Colors of Greece
Collection έχει τόσες αποχρώσεις του
λευκού που μας θυμίζουν όλα αυτά
που αγαπάμε στην Ελλάδα.
Όπως η απόχρωση CG477 White Santorini / F, που μας ταξιδεύει στη Σαντορίνη με τα ολόλευκα σπίτια της που συναντούν το Kyma tou Aegeou CG 631.

Ιδανική επιλογή για τον χώρο σας
αποτελεί το πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας και καλυπτικότητας Master με την πιστοποίηση
Indoor Air Comfort® του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας
στην ποιότητα του αέρα & την υγιεινή ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.
Επίσης προσφέρει αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στη μούχλα.

CG 719

Aegean White / F

Η κυριαρχία του λευκού

CG 635
Kourabies

CG 747

Boubouki / F

Στην Ελλάδα αγαπάμε το απόλυτο λευκό και στη διακόσμηση των

Είναι ο πρωταγωνιστής του Μεσογειακού στυλ με τη χαρακτηρι-

σπιτιών. Δεν είναι απλά μια δεδομένη επιλογή για τους τοίχους,

στική μίνιμαλ, island αισθητική. Φέτος το βλέπουμε να εισβάλλει

αλλά η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να ζωγραφίσουμε έναν

και σε ένα ακόμα στυλ διακόσμησης, τo Japandi style, δηλαδή τη

ολόκληρο χώρο. Το λευκό άλλωστε ταιριάζει με όλα και μας αφή-

μείξη ιαπωνικού και σκανδιναβικού στυλ, συνυπάρχοντας αρμο-

νει περιθώρια για αμέτρητους συνδυασμούς. Οι διεθνείς τάσεις της

νικά με το φυσικό ξύλο και το ρατάν.

εσωτερικής διακόσμησης επιβεβαιώνουν την κυριαρχία του λευκού.

CG 726
Sophia / F

Οι Κανόνες
Η αναζήτηση του τέλειου λευκού έχει τους κανόνες της:
■ Το ζεστό λευκό αφήνει ένα ελαφρώς κίτρινο αποτέλεσμα
■ Μην αναμειγνύετε ζεστές αποχρώσεις του λευκού με πιο ψυχρές. Μείνετε πιστοί σε ένα τόνο.
■ Το απόλυτο λευκό ίσως δείχνει «αποστειρωμένο». Προσθέστε ζεστασιά ποντάροντας σε έπιπλα
με χρώμα, ξύλινες επιφάνειες και ρατάν φωτιστικά ή διακοσμητικά.
■ Για το απόλυτο λευκό, βάψτε τον τοίχο σας με τα προϊόντα της σειράς MASTER, επιλέγοντας
λευκές αποχρώσεις που πλένονται εύκολα. Η σειρά MASTER είναι η πρώτη στην Ελλάδα με
την πιστοποίηση Indoor Air Comfort του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα
του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.

CG 684
Triliza / F

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται
να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω
της μεθόδου εκτύπωσης.
Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε
το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 657 Masticha / F

Οι neutrals και γκρι αποχρώσεις έχουν κάνει την επανάστασή τους τα τελευταία χρόνια,
πρωταγωνιστώντας στον κόσμο της διακόσμησης. Έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας,
δημιουργώντας χώρους με αρμονία, όπως ακριβώς ονειρευόμαστε να είναι το σπίτι μας.

Η γοητεία του γκρι
Αν επιλέγαμε να ζωγραφίσουμε τη γαλήνη με ένα χρώμα θα ήταν το γκρι, το χρώμα της απόλυτης ηρεμίας. Σοφιστικέ, απαλό και με
προσωπικότητα, όπως η απόχρωση CG 741 Tsipouraki / F από την Colors of Greece Collection.
Γύρω μας υπάρχει ένας ολόκληρος γκρι κόσμος, με αμέτρητες αποχρώσεις που μας προκαλούν και από ένα διαφορετικό συναίσθημα. Το
γκρι διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ ζεστών & ψυχρών αποχρώσεων. Συνεργάζεται τέλεια με το φως και ταιριάζει με το ξύλο, το τσιμεντοκονίαμα, την πέτρα. Μπορεί να ανανεώσει την εικόνα ενός παλιού κτίσματος & φυσικά δένει μοναδικά σε ένα μοντέρνο σπίτι ή γραφείο.
Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 754 Asimenio / F

CG 759 Aristotelis Wisdom / F

CG 756 Pagaki / F

■ Εμποτίζει σε βάθος
■ Μεγάλη ελαστικότητα & ανθεκτικότητα
■ Διατίθεται σε άχρωμο & 8 αποχρώσεις
Η εφαρμογή του σε απόχρωση της επιλογής σας, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά
του ξύλου και εξασφαλίζει προστασία.

Το νέο neutral
Η νέα εμμονή των interior designers είναι το greige, η ενδιαφέρουσα και τόσο όμορφη μείξη του γκρι με το μπεζ. Όταν αυτά τα δύο
χρώματα συναντήθηκαν, γεννήθηκε η πιο ευέλικτη ουδέτερη απόχρωση, όπως η CG 529 Troia / F από την Colors of Greece Collection.
Το greige μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μίνιμαλ χώρους, αφού δένει απόλυτα με το λευκό και το μαύρο, δημιουργώντας ένα μοντέρνο
σκανδιναβικής αισθητικής αποτέλεσμα. Μας αρέσει όμως συνδυασμένο και με πινελιές από ροζ, τιρκουάζ, φούξια, για όσους αναζητούν μια πιο ποπ ατμόσφαιρα στο χώρο τους.
Expert Tip: Ανάλογα με την εποχή ή και με τη διάθεσή σας, προσθέστε στο χώρο σας αξεσουάρ σε διαφορετικά χρώματα και θα διαπιστώσετε πως το greige δένει με όλα.

CGCG
672
751
Klonari
Skaki/ /FF

CG
CG 735
656 Agalma
Aspri Petra
/F /F

CG
CG692
707Fino
Kali/Riza
F /F

Σε Επαφή
Η δύσκολη περίοδος που ζούμε άλλαξε
ριζικά την καθημερινότητα και τις ανάγκες
μας. Μας βοήθησε όμως να καταλάβουμε
πως το σπίτι μας είναι το καταφύγιο.
Είναι ο χώρος που μας ηρεμεί και μας γαληνεύει, το δίχτυ προστασίας μας. Η νέα
ανάγκη που γεννήθηκε σε όλους είναι η
δυνατότητα να ζούμε καλύτερα στο σπίτι,
να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και
τους αγαπημένους μας, να φροντίσουμε το
περιβάλλον ώστε να διαμορφώσουμε έναν
καλύτερο κόσμο για όλους.
Αυτή η τάση ευεξίας, εμπνέει και την εσωτερική διακόσμηση μέσα από την αναζήτηση
χρωμάτων που μας ηρεμούν, αλλά & αειφόρων υλικών που σέβονται τον πλανήτη μας.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου
εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Ammos / F

CG 658
CG 716

Faskomilo / F

Τα δωμάτια έχουν ελεύθερη διαρρύθμιση και ενθαρρύνουν την προσωπική επαφή. Τα χρώματα που επικρατούν είναι απαλά και ήρεμα, όπως τα ουδέτερα, τα μπεζ-καφέ ή βερικοκί. Αγαπημένη μας απόχρωση είναι η CG 651 Soumada από την
Colors of Greece Collection.

Kormos / F

Οι χώροι στρέφονται προς τη ζεστασιά και την άνεση. Άλλωστε πλέον το σπίτι είναι και χώρος εργασίας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης. Το σαλόνι μπορεί να είναι παράλληλα και γραφείο ή και γυμναστήριο, αφού όλα γίνονται πια στο σπίτι.

CG 665

Τα χρώματα της ευεξίας

CG 530

Karpo / F
Doric Grey / F

Τα βήματα για να διαμορφώσουμε ένα χώρο που μας ηρεμεί,
βασισμένο σε υλικά που προστατεύουν το περιβάλλον.

CG 746

Wellness Guide
■ Χρήση του ξύλου σε δάπεδα αλλά και οροφές.
■ Τοποθέτηση φυτών εσωτερικού χώρου που φιλτράρουν τον αέρα.
■ Επιλογή φυσικών υλικών και στα διακοσμητικά ή υφάσματα.
Για παράδειγμα ψάθα, λινό, βαμβάκι βιολογικής καλλιέργειας.
■ Ανοιχτοί και ηλιόλουστοι χώροι που μας φέρνουν σε επαφή
με τη φύση, ακόμα και όταν μένουμε στο σπίτι.
■ Επιλογή οικολογικών χρωμάτων, όπως το Master Eco που
συνεισφέρει στην υγιεινή ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού.

Master Eco - Οικολογικό πλαστικό
χρώμα εξαιρετικής ποιότητας
■ Αντοχή στο συχνό πλύσιμο
■ Υψηλή καλυπτικότητα
■ Συνεισφέρει στην υγιεινή ατμόσφαιρα

Ένα έργο τέχνης αρκεί
για να καθορίσει έναν
ολόκληρο χώρο. Το ίδιο
ισχύει και με τα πολλά
μικρά artworks στους
τοίχους, που αποτελούν
και μια από τις μεγάλες
τάσεις της διακόσμησης.

Home art
Το βασικό είναι να βρούμε τον τρόπο να εντάξουμε την τέχνη στο
σπίτι ώστε να δένουν
CG 618

To Papaki / F

CG 751
Skaki / F

αρμονικά τα χρώματα
μέσα στο σπίτι.

Aliveri Marmaro
Perissa
Sand / F / F

CG 753
752

Aliveri Marmaro / F

CG 752

Atmosfera / F

CG 721

Η τέχνη στο επίκεντρο
Μπορείτε όμως να χτίσετε και όλη τη διακόσμηση του χώρου σας
γύρω από ένα έργο τέχνης, ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές:
■ Βρείτε το σημείο του σπιτιού στο οποίο θα τοποθετήσετε το

■ Η τέχνη δεν ταιριάζει μόνο στο καθιστικό, αλλά σε κάθε δω-

έργο τέχνης, πρέπει να είναι αυτό στο οποίο πέφτει πρώτα

μάτιο του σπιτιού, ακόμα και στο μπάνιο. Βρείτε ακόμα και

το βλέμμα σας μόλις μπαίνετε στο χώρο. Με αυτό τον τρόπο
η τέχνη γίνεται το επίκεντρο και η διακόσμηση την ενισχύει.
■ Αν ο πίνακας έχει χρώματα όπως κόκκινο ή κίτρινο, μπορείτε να τα προσθέσετε και στη διακόσμηση σαν λεπτομέρειες.
Για παράδειγμα σε μαξιλάρια ή φωτιστικά.

θεματικούς πίνακες, για να δώσετε μια ευχάριστη διάθεση.
Για παράδειγμα, ένας πίνακας με φαγητό ταιριάζει στην κουζίνα, ενώ ένας με πολλά πρόσωπα είναι ιδανικός για το καθιστικό, αφού ευνοεί την κοινωνικοποίηση.
■ Μπορείτε να τοποθετήσετε τον πίνακα και σε ένα ράφι & όχι
απαραίτητα να τον κρεμάσετε σε τοίχο.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 683
Elato

CG 681

Kabanoules / F

CG 605

Chara tis Zois

CG 619
Halvas / F

CG 736
Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.
Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Magos / F

Ελευθερία
Επιλογής
Ο εγκλωβισμός στις κλασικές χρωματικές επιλογές
των στερεότυπων του φύλου δεν είναι η μόνη λύση.
Σαφώς, ένα ροζ ή μπλε παιδικό δωμάτιο είναι μία
κλασική επιλογή αλλά η επιλογή των χρωμάτων θα
πρέπει να εξαρτάται μεταξύ άλλων και από την ηλικία
του παιδιού. Οι χρωματικές αποχρώσεις που θα επιλέξετε για να βάψετε το δωμάτιο του παιδιού σας θα το
βοηθήσουν να εκφραστεί καλύτερα προσφέροντας του
χαρά, ηρεμία και είναι ο χώρος που θα κάνει όνειρα
για το μέλλον. Για το βρεφικό δωμάτιο, επιλέγονται
συνήθως παλ αποχρώσεις που προκαλούν ηρεμία και
δεν κεντρίζουν το βλέμμα.
Αλλά για παιδικούς χώρους σας προτείνουμε να είσαστε τολμηροί στην διακόσμηση διαλέγοντας απόχρωσεις ψυχρές όπως το CG 683 Elato και CG 681
Kabanoules / F συνδυάζοντας τις με πινελιές από πιο
ζεστές όπως την απόχρωση CG 619 Halvas / F.

Master Easy Clean - Κορυφαίο χρώμα
υψηλών αντοχών για εύκολο καθάρισμα

CG 708

Kokoraki / F

CG 734
Fatni / F

■ Υψηλή αντοχή σε λεκέδες, συχνό πλύσιμο, τρίψιμο
■ Εξαιρετική καλυπτικότητα
■ Συνεισφέρει στην υγιεινή ατμόσφαιρα

Επιστροφή
στη φύση

Η επαφή με τη φύση έχει πάντα τη δύναμη να μας ηρεμεί και να μας γαληνεύει.
Ο καθαρός αέρας, η θάλασσα, τα λουλούδια, μια βόλτα στο δά-

Τα φυσικά υλικά είναι πολύ μοντέρνα, ενώ μπορούν να δέ-

σος, μπορούν να μας αποσυμφορήσουν και να μας ξεμπλοκά-

σουν με κάθε στυλ διακόσμησης, από το πιο σύγχρονο, μέχρι

ρουν, ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή. Η έμφυτη σύνδεση των

το πιο κλασικό. Σέβονται το περιβάλλον και αυτή τη στιγμή

ανθρώπων με τη φύση και η ανάγκη μας για επανασύνδεση μαζί

αποτελούν την πιο αγαπημένη τάση των πιο ευαισθητοποιη-

της, μεταφράζεται στη μεταφορά της φύσης… στο σπίτι μας.

μένων καταναλωτών.

DECO TIP: Δημιουργήστε διαφορετικές υφές σε ένα χώρο εφαρμόζοντας μία απλή μορφή τεχνοτροπίας. Επιλέξτε μία σκούρα απόχρωση
όπως η CG 675 Almiriki / F και βάψτε τον τοίχο με ένα απλό ρολό.
Αφού ο τοίχος στεγνώσει πλήρως, περνάτε την δεύτερη στρώση σε πιο ανοιχτή απόχρωση όπως η CG 672 Klonari / F με ένα ειδικό ρολό
τεχνοτροπίας και με κινήσεις κάθετες, οριζόντιες ή διαγώνιες, ανάλογα με το σχέδιο του ρολό που έχετε επιλέξει.

CG 675 Almiriki / F

Διακοσμητικό
Βερνίκι Νερού
■ Προσφέρει κρυστάλλινη διαφάνεια
■ Υψηλή προστασία
■ Μεγάλη ελαστικότητα
& ανθεκτικότητα

Φυσικά Στοιχεία
Τα βήματα για να προσθέσετε φυσικές πινελιές στο χώρο σας:
■ Επενδύστε στο ξύλο, σε ρουστίκ τραπεζάκια ή σε vintage ξύ-

■ Προσθέστε στο χώρο σας φωτιστικά και καλάθια από ρατάν.

λινα κομμάτια που ήδη έχετε. Εναλλακτικά θα βρείτε πολλές

■ Σε έναν τοίχο τοποθετήστε μια φλόραλ πολύχρωμη ταπετσα-

επιλογές σε παλαιοπωλεία. Για να προστατεύσετε το ξύλο

ρία. Εναλλακτικά μπορείτε να ζωγραφίσετε εσείς σχέδια από

χρησιμοποιήστε το βερνίκι ξύλου νερού, Wood Style Aqua.

λουλούδια, πατώντας πάντα σε ειδικά καλούπια.

■ Μπορείτε να προσθέσετε φυσικά υλικά ακόμα και στο μπάνιο, για να δώσετε την αίσθηση ενός home spa.

■ Αφήστε το φως να μπαίνει ανεμπόδιστα στο σπίτι. Δεν υπάρχει καλύτερη τονωτική ένεση για την ψυχολογία από τον ήλιο.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 672 Klonari / F

CG 692 Fino / F

CG 735 Agalma / F

Ξύλο & μέταλλο

Αχτύπητο
Δίδυμο

Στη ζωή όλα θέλουν ισορροπία. Το ίδιο
ισχύει και με τη διακόσμηση του χώρου
μας. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε
το σπίτι μας θέλουμε όλα να βρίσκονται
σε ισορροπία, από τα χρώματα και το
φως, μέχρι τα έπιπλα και τα υλικά που
έχουμε εντάξει στο χώρο.
Αυτή την πολυπόθητη ισορροπία δημιουργεί και ο συνδυασμός δύο πολύ σημαντικών στοιχείων για το design. Μιλάμε για το ξύλο και το μέταλλο, ένα φυσικό
και ένα βιομηχανικό υλικό, που όταν αλληλεπιδρούν δημιουργούν ένα υπέροχο
αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε χώρο,
από τον πιο επιβλητικό, μέχρι τον πιο μίνιμαλ και σύγχρονο.

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

Το διαχρονικό ξύλο
Το ξύλο έχει μια γοητεία που δεν σβήνει ποτέ. Είναι ένα φυσικό υλικό και ειδικά αυτή
τη στιγμή που το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στην προστασία του περιβάλλοντος, η χρήση του ξύλου στη διακόσμηση βρίσκεται στο επίκεντρο. Καθόλου τυχαίο
φυσικά αφού αυτό το υλικό έχει μια διαχρονική ζεστασιά.
Μπορούμε να το βρούμε σε πολλές αποχρώσεις, ανάλογα με το στυλ που θέλουμε
να δώσουμε στο σπίτι. Το βερνίκι ξύλου νερού Wood Shield, προστατεύει το ξύλο και
αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του.

Διακοσμητικό βερνίκι νερού
■ Εφαρμόζεται εύκολα, δεν στάζει
■ Στεγνώνει γρήγορα
■ Διατίθεται σε άχρωμο &
11 αποχρώσεις ξύλου

CG 739
Lithos / F

CG 696

Agrio Manitari / F

CG 732

Dio Elies / F

Συνδυάζεται με…

CG 748

Marmaro / F

Το φυσικό ξύλο βρήκε το ταίρι του στο μέταλλο, ένα υλικό δυναμικό & συνδεδεμένο περισσότερο με την βιομηχανική αισθητική.
Ο συνδυασμός τους είναι που δίνει την τέλεια ισορροπία στο χώρο.

How to
Για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα,
επιλέξτε μια ξύλινη τραπεζαρία και συνδυάστε
τη με μεταλλικές καρέκλες.
■ Επιλέξτε έπιπλα που συνδυάζουν ξύλο και μέταλλο.
Για παράδειγμα ένα ξύλινο τραπέζι με μεταλλικά πόδια.
■ Τοποθετήστε μεταλλικά φωτιστικά στο χώρο σας.
■ Συνδυάστε ξύλο και μέταλλο σε πόρτες.
■ Για να ανανεώσετε μεταλλικές επιφάνειες,
χρησιμοποιήστε το ντουκόχρωμα υψηλών
αντοχών για μέταλλα Hard Duko.
Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών
για μέταλλα
■ Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη
■ Στεγνώνει γρήγορα

CG 672 Klonari
CG/ 763
F
Skies / F

■ Αντέχει στο συχνό πλύσιμο

Exterior,
το νέο interior

Συνηθίζουμε να δίνουμε έμφαση στα χρώματα στο εσωτερικό των σπιτιών.
Όμως και το εξωτερικό των σπιτιών κερδίζει έδαφος με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική να προτείνει έντονα χρώματα για κτίρια και κατοικίες.
Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION.

CG 713 Lino / F

CG 715 Ola Mocca / F

CG 693 Ionic Beige / F
Φυσικά υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα
όπου ο σεβασμός κάποιων κανόνων στην
αρχιτεκτονική των σπιτιών είναι απαράβατος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της Κέρκυρας, με τα σπίτια στα χρώματα
της τερακότας, της ώχρας, τις ροδακινοί
αποχρώσεις και τις επιρροές από τη Βενετία, να ορίζουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ταυτότητα. Αντίστοιχα στα νησιά
των Κυκλάδων ο συνδυασμός λευκού και
μπλε είναι αυτός που πρωταγωνιστεί.

CG 730 Stratigos / F

Ναι! Στο χρώμα
Αρχιτέκτονες και διακοσμητές στρέφονται όλο και περισσότερο προς χρώματα που δένουν με το εξωτερικό περιβάλλον. Το πράσινο της φύσης, το μπλε του ουρανού, το κίτρινο του ήλιου, τα χρώματα των λουλουδιών, ντύνουν τα κτίρια, δίνοντας μια χρωματιστή πινελιά στις πόλεις που χωρίς αμφιβολία, ομορφαίνει το αισθητικό αποτέλεσμα.
Οι αποχρώσεις της σειράς 4 Seasons είναι νέας τεχνολογίας με ανόργανα χρωστικά
που έχουν την ιδιότητα να απορροφούν σημαντικά λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία με
αποτέλεσμα να έχουν εξαιρετική αντοχή στο ξεθώριασμα και να αποτελούν την ιδανική επιλογή για το εξωτερικό του σπιτιού.

100% Ακρυλικό χρώμα
εξελιγμένης τεχνολογίας
■ Εξαιρετική αντοχή παντός καιρού

Εμείς προτείνουμε το χρώμα CG 692 Fino / F από την Colors of Greece Collection, ένα

■ Αντοχή σε σκόνη & ρύπους

χρώμα τρυφερό, γλυκό αλλά και αρκετά ουδέτερο.

■ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

Indoor
Air Comfort®

Η Kraft Paints σας προτείνει τη σειρά προϊόντων Master με την πιστοποίηση Indoor Air
Comfort® & Indοor Air Comfort® Gold για να έχετε εσωτερικά στο χώρο σας τη βέλτιστη
ποιότητα αέρα και το υγιεινό περιβάλλον που σας αξίζει.
Η Kraft Paints είναι η Βιομηχανία χρωμάτων με την 1η Πιστοποίηση Eurofins στην Ελλάδα, που προέβη οικειοθελώς σε ανάλυση
των εκπομπών βαφών τοιχοποιίας επιβεβαιώνοντας, διασφαλίζοντας και πιστοποιώντας την ποιότητα των προϊόντων της.

Inspired
Collection

Reflective
Collection

Aποτελείται από 1.741 αποχρώσεις και σας προσφέρει μία

Οι αποχρώσεις της REFLECTIVE COLLECTION για εξωτερικές

μοναδική συλλογή προτάσεων που επιτυγχάνουν ένα άριστο,

επιφάνειες, προσφέρουν απαράμιλλη προστασία και αντοχή

αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε σας έργο.

στον χρόνο και τέλος, συμβάλλουν σε μια καλύτερη ποιότητα

Η βεντάλια, σχεδιάστηκε από εξειδικευμένους στο χρώμα δια-

ζωής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

κοσμητές και αρχιτέκτονες σε συνεργασία με διεθνή οίκο του

Ύστερα από πολυετείς μελέτες με αρχιτέκτονες και interior

εξωτερικού ώστε να σας επιτρέπει εύκολα και γρήγορα να επι-

designers, τα 185 χρώματα της βεντάλιας REFLECTIVE

λέξετε το ιδανικό χρώμα για τον χώρο σας.

COLLECTION σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντανακλούν τη δυ-

Η βεντάλια της KRAFT, η οποία αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για

νατή ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας τη θερμοκρασία των

τον ιδιώτη, τον επαγγελματία, τον διακοσμητή, τον αρχιτέκτονα,
χωρίζεται σε 6 οικογένειες: OFF WHITES, PASTELS, VIVIDS,
NATURALS, TINTED NEUTRALS & GREYS.

εξωτερικών τοίχων που εκτίθενται στον ήλιο, βελτιώνοντας
την ενεργειακή κατανάλωση και αναβαθμίζοντας την εσωτερική
άνεση των ενοίκων.
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.

Master tips
Μερεμέτια
στον τοίχο
■ Αφαιρέστε με μία σπάτουλα
όπου υπάρχει σκασμένο
χρώμα και τρίψτε καλά
με γυαλόχαρτο για
να δημιουργήσετε
ένα λείο φινίρισμα.
Καθαρίστε καλά.

Προετοιμασία
του χώρου
■ Καθαρίστε το δωμάτιο και τους
τοίχους με ένα στεγνό πανί.
■ Καλύψτε όλες τις εκτεθειμένες
επιφάνειες με νάιλον.
■ Αφαιρέστε διακόπτες, πρίζες,
πόμολα ή καλύψτε τα με χαρτοταινία.
■ Στρώστε χαρτόνι στο πάτωμα και
εφαρμόστε χαρτοταινία περιμετρικά
στους τοίχους.

■ Αφαιρέστε τα καρφιά
και γεμίστε τα κενά με
τον 100% ακρυλικό στόκο
νερού, Kraft Spachtel.

Χρήσιμα
εργαλεία

Διαδικασία
βαψίματος

■ Ρολό, πινέλο, χαρτοταινία , χαρτόνι,

■ Αραιώστε το χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες

σφουγγάρι, γυαλόχαρτο, χαρτί οντουλέ,

χρήσης (δείτε την συσκευασία). Ανακινήστε καλά

νάυλον, σακφάκι βαψίματος,

το χρώμα και ρίξτε το στο σκαφάκι.

κοντάρι, σκάλα & σπάτουλα.
■ Προτείνουμε ρολό με
κοντή τρίχα (μοχέρ)
για ριπολίνες και
βερνικοχρώματα νερού
και ρολό με μεσαία
τρίχα για ματ ή
σατινέ χρώματα.
■ Πινέλο με μακριά τρίχα
για μεγάλες επιφάνειες
και μικρό στρογγυλό
πινέλο για τις γωνίες.

■ Ξεκινήστε το βάψιμο από το ταβάνι, συνεχίστε
με τα γείσα και μετά οι τοίχοι. Τελευταία βάφετε
πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί και καλοριφέρ.
■ Ξεκινήστε το βάψιμο του τοίχου με το πινέλο
από τα σημεία που δεν φτάνει το ρολό.
■ Βρέξτε ελαφριά το ρολό, βουτήξτε το
στο χρώμα και στραγγίστε το καλά.
■ Εφαρμόστε ομοιόμορφα το χρώμα και
σουμάρετε πάντα πριν στεγνώσει.
■ Μην φορτώνετε το ρολό ή το πινέλο με χρώμα.
■ Χρησιμοποιήστε το ρολό για τις μεγάλες
επιφάνειες και το πινέλο στα σημεία
που δεν φτάνει το ρολό.
■ Εφαρμόστε πάντα δεύτερο χέρι αφού
στεγνώσει καλά το πρώτο (δείτε
την συσκευασία για το χρόνο
στεγνώματος).
■ Αφού ολοκληρώσετε το βάψιμο
καθαρίστε τα εργαλεία με
νερό & σαπούνι κυλώντας
το μέσα στο σκαφάκι για
να ξεπλυθεί εντελώς.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΝΤΩΝ
KRAFT PAINTS
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

MASTER
ECO

MASTER
EASY CLEAN

Οικολογικό
Φινίρισμα:
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Αντοχή στο
Καθάρισμα
Φινίρισμα:
Semi matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

4 SEASONS

4 SEASONS
ELASTIC

4 SEASONS
WATERPROOF

Ελαστομερές
Φινίρισμα:
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Σιλικονούχο
Φινίρισμα:
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

WOOD AQUA

WOOD PLUS

Οικολογική
Ριπολίνη
Φινίρισμα:
Gloss / Satin /
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Ριπολίνη Υψηλής
Ποιότητας
Φινίρισμα:
Gloss / Satin /
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

TEAK &
DECK OIL

HARD DUKO
CLASSIC

HARD DUKO
METALLIZED

Ντουκόχρωμα
Φινίρισμα:
Gloss / Satin
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Ντουκόχρωμα
Φινίρισμα:
Gloss / Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

ΜΕΤΑΛΛΟ

MASTER

ΞΥΛΟ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εξαιρετική
Ποιότητα
Φινίρισμα:
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Ακρυλικό
Φινίρισμα:
Matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Ειδικό λάδι
εμποτισμού
ξύλινων
επιφανειών

HARD & GLOSS
Βερνικόχρωμα
Φινίρισμα:
Gloss / Matt

ASEPSIS

ΤΑΒΑΝΙ

MASTER
HYDROCONTROL

Αντιμικροβιακό
Φινίρισμα:
Satin
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

Μπάνιο / Κουζίνα
Φινίρισμα:
Ultra matt
Σε χιλιάδες
αποχρώσεις

WOOD SHIELD

WOOD CLASS

Βερνίκι
Εμποτισμού
Νερού
7 YEARS
PROTECTION

Βερνίκι
Εμποτισμού
5 YEARS
PROTECTION

WOOD STYLE
AQUA
Διακοσμητικό
Βερνίκι
Φινίρισμα:
Gloss / Satin /
Matt

MASTER
CLEAN AIR
Φωτοκαταλυτικές
Ιδιότητες
Φινίρισμα:
Matt

WOOD STYLE
Διακοσμητικό
Βερνίκι
Φινίρισμα:
Gloss / Satin

METAL 3in1
CLASSIC

METAL 3in1
HAMMERED

METAL 3in1
METALLIZED

Αντισκωριακό
Βερνικόχρωμα
Φινίρισμα:
Gloss

Αντισκωριακό
Βερνικόχρωμα
Φινίρισμα:
Σφυρήλατο

Αντισκωριακό
Βερνικόχρωμα
Φινίρισμα:
Gloss / Matt

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΝΤΩΝ
KRAFT PAINTS
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

HAFT

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

DUR

ΞΥΛΟ

ΑΣΤΑΡΙΑ /
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

VELATOURA
AQUA

Ακρυλικό,
Διαφανές
Αστάρι
Νερού

Διάφανο
100% Ακρυλικό
Αστάρι για
Πορώδεις
Επιφάνειες

Οικολογικό
100% Aκρυλικό
Aστάρι
Eμποτισμού

ECO STAIN
BLOCKER
AQUA
Οικολογικό
Ακρυλικό
Μονωτικό
Υπόστρωμα

ECO DUR
AQUA

STAIN
BLOCKER

Οικολογικό
100% Aκρυλικό
Aστάρι
Eμποτισμού

Ακρυλικό
Μονωτικό
Υπόστρωμα

VELATOURA

WOOD
CARE AQUA

ΜΕΤΑΛΛΟ

Υπόστρωμα
Βερνικοχρωμάτων

RUST
BLOCKER

METAL
PRIMER

Αντισκωριακό
Αστάρι

Αλκυδικό
Αστάρι

ΔΥΣΚΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Οικολογικό
Υπόστρωμα
Βερνικοχρωμάτων

ECO DUR
AQUA

MULTI
PRIMER

BONDING
PRIMER

Ακρυλικό Αστάρι
Νερού Πρόσφυσης, Πολλαπλών
Επιφανειών

Ακρυλικό
Αστάρι
Πρόσφυσης
Κονιαμάτων

Συντηρητικό
Ξύλου
Νερού

MINIO
Ισχυρό
Αντιδιαβρωτικό
Υπόστρωμα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΛΕΚΕΔΩΝ / ΜΟΥΧΛΑΣ

ΣΤΟΚΟΙ
PUTTY

SPACHTEL

Ελαστομερής
Στόκος Νερού
για Ρωγμές
& Αρμούς

100%
Ακρυλικός
Στόκος
Νερού

PUTTY

SPACHTEL

Ελαστομερής
Στόκος Νερού
για Ρωγμές
& Αρμούς

100%
Ακρυλικός
Στόκος
Νερού

WOOD
CARE
Συντηρητικό
Ξύλου

MOLD
BLOCKER
Αντιμουχλικό
Συντηρητικό Υγρό

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

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

Megaridos Avenue, Kallistiri Area, 19300,
Aspropyrgos, Attica, Greece

info@kraftpaints.com

www.druckfarbengroup.com
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