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ΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΈΕΣ ΣΤΑ ΧΡΏΜΑΤΑ

ΜΑΓΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Δεν έχετε χρόνο;
Κανένα πρόβλημα!

Θεωρία των
χρωμάτων
Ανακαλύψτε το μυστικό της
τέλειας αρμονίας

ΠΟΙΟ
ΛΕΥΚΟ;
Βρείτε το ιδανικό
λευκό που ταιριάζει
στο στυλ σας

Τάσεις

Πέντε υπέροχα θέματα
για να ανανεώσετε
το σπίτι σας!

TRENDS

ΠΟΛΥ ΧΡΩΜΕΣ Σ ΥΝΕΡΓΑ ΣΙΕΣ

Κ Α Λ ΩΣΟΡΙΣ ΑΤΕ Σ ΤΟ

TRENDS
Η Vitex σε αποκλειστική συνεργασία με τον Color Guild σάς
παρουσιάζει το TRENDS, τον απόλυτο οδηγό διακόσμησης
για το χρώμα. H Vitex εδώ και 4 χρόνια ως επίσημος
εταίρος του Color Guild φέρνει τις διεθνείς τάσεις των
χρωμάτων με τις βεντάλιες Vitex Global Collection και
Acrylan Global Exterior, τα χρωματολόγια TRENDS και

Vitex Global Pocket και τώρα τον οδηγό διακόσμησης για
το χρώμα. Στις επόμενες σελίδες θα περιηγηθείτε σε έναν
σύγχρονο πολύχρωμο κόσμο που δημιούργησαν για εσάς
σε συνεργασία οι ειδικοί του χρώματος του Color Guild και
της Vitex, με ξεχωριστές επιλογές από τις 1.320 προτάσεις
της βεντάλιας Vitex Global Collection.

Το χρώμα έχει τη δύναμη να εμπνέει μια συναισθηματική
αντίδραση σε κάθε έναν από εμάς. Από τη φυσική ηρεμία
που εντοπίζουμε στις αποχρώσεις των αγαπημένων μας
τοπίων, στη νοσταλγία μιας ανάμνησης ενός χρώματος από
την παιδική μας ηλικία, δεν είναι περίεργο ότι βάφουμε το
περιβάλλον μας για να εκφραστούμε.
Η διακόσμηση του σπιτιού ή μιας επιχείρησης είναι ο πιο
ευέλικτος και οικονομικός τρόπος για να εμπνεύσει κανείς
μια διάθεση και να υποδηλώσει μια “αίσθηση χώρου”.

Τελικά, πρόκειται για τη δημιουργία ενός καμβά ώστε να
αναδειχθεί το προσωπικό μας στυλ.
Με το TRENDS, θα σας δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο
μπορείτε να διακοσμήσετε επιτυχώς με χρώμα. Από την
κατανόηση του τρόπου χρήσης της θεωρίας του χρώματος
για υπέροχους συνδυασμούς αποχρώσεων, μέχρι την
έμπνευση, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις μαζί με
συμβουλές για διακόσμηση.

Ο οργανισμός Color Guild είναι ο μεγαλύτερος Διεθνής Οργανισμός ανεξάρτητων παραγωγών χρωμάτων, με 55
εταιρείες-μέλη σε όλο τον κόσμο, που προβλέπει και επηρεάζει τις τάσεις των χρωμάτων για αρχιτέκτονες, σχεδιαστές,
επαγγελματίες και ιδιώτες. Η διεθνής εξειδίκευση και η εμπειρία 45 ετών του οργανισμού τον έχει καθιερώσει ως τη
Διεθνή Αυθεντία στις Αποχρώσεις και στα Χρώματα - The Global Paint & Color Authority. Στρατηγικοί του συνεργάτες
είναι κάποιοι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον χώρο της Αρχιτεκτονικής διεθνώς όπως:

To Αμερικανικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής

H Αμερικάνικη Ένωση Σχεδιαστών
Εσωτερικής Διακόσμησης

Ο Οργανισμός
Historic New England

H Vitex στηρίζει ενεργά το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) ως επίσημος
χορηγός υλικών. Σκοπός του ΕΙΑ είναι η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στη
χώρα μας, με τη δραστηριοποίησή του σε όλους τους τομείς που μπορούν να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού και να προωθήσουν την αρχιτεκτονική
δημιουργία στην Ελλάδα.
Το ολοκληρωμένο σύστημα βενταλιών και χρωματολογίων Vitex αποτελεί το
απόλυτο χρηστικό εργαλείο επιλογής αποχρώσεων για τους Έλληνες Αρχιτέκτονες
και τις Εταιρείες Μελετών.

“

“Το Χρώμα στην
Αρχιτεκτονική συνεργάζεται
με την κατασκευή, ώστε
ο κάθε χώρος να γίνεται
ένα Δοχείο Ζωής.”
Άρης Κωνσταντινίδης
Αρχιτέκτων (1913-1993)

Η παρούσα έκδοση αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της VITEX A.E. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή
ή αλλοίωση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά ή τμηματικά, καθώς και η εκμετάλλευση της παρούσας έκδοσης με
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της παραπάνω δικαιούχου εταιρείας.
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TRENDS

TRENDS
Περιηγηθείτε σε
έναν κόσμο γεμάτο
έμπνευση

Η ΘΕΩΡΙΑ
ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Γίνετε ειδικός στα χρώματα, με
τον πρακτικό οδηγό μας για τους
χρωματικούς συνδυασμούς και μάθετε
πώς να επιλέγετε τις αποχρώσεις με
αυτοπεποίθηση. Σελ. 8

Φυσική
Ζεστασιά

ΠΟΙΟ
ΛΕΥΚΟ;

Σελ. 16

Πληθωρική
Πολυτέλεια

ΔΡΟΣΕΡΗ
ΓΑΛΗΝΗ

Σελ. 20

Σελ. 26

ΤΟΛΜΗΣΤΕ
ΕΝΤΟΝΑ

Σελ. 32

Σελ. 38

Ζούμε Έξω!
ΜΑΓΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Βιάζεστε για αλλαγή;
Ανακαλύψτε πώς μπορείτε
να κάνετε τη χρωματική διαφορά
εντός προγράμματος. Σελ. 52
Σελ. 44
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Ένας διεθνής κόσμος αποχρώσεων του
Color Guild και της Vitex

TRENDS

Οι εξειδικευμένοι Color Guild Colorists σε συνεργασία με
τους ειδικούς των αποχρώσεων της Vitex προβλέπουν τις
διεθνείς τάσεις των αποχρώσεων στη διακόσμηση 12-18
μήνες πριν την εμφάνισή τους στις διεθνείς αγορές.

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

TRENDS
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | 2020

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | 2021

0864 – Lioness

0614 – Simple Serenity
Μία φωτεινή και καθαρή
απόχρωση του ουρανού το Simple
Serenity 0614 μεταμορφώνει
το σπίτι μας σε καταφύγιο
χαλάρωσης, άνεσης και ελπίδας.

Γενναίο, πληθωρικό και δυνατό,
το Lioness 0864 αποπνέει
ανεξαρτησία και ένταση.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή
απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της εκτύπωσης.
Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την
βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

TRENDS

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ο χρωματικός κύκλος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη
διακόσμηση. Χρησιμοποιήστε τον για να δημιουργήσετε συνδυασμούς
των αγαπημένων σας χρωμάτων.

Ο ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ψ Υ Χ ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ

Θ Ε ΡΜ Α Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ

Τα χρώματα που βρίσκονται
δίπλα από το μπλε, το πράσινο
και το βιολετί είναι ψυχρά.
Δεδομένου του συσχετισμού
τους με τη θάλασσα, τον
ουρανό και την ασφάλεια που
προσφέρουν οι φυλλωσιές
των δέντρων, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ιδανικά σε
δωμάτια στα οποία πρέπει
να επικρατεί χαλάρωση και
ηρεμία, όπως τα υπνοδωμάτια,
τα μπάνια και οι χώροι
εργασίας. Τα ψυχρά χρώματα
είναι υποχωρητικά και
δημιουργούν την ψευδαίσθηση
ότι ωθούν τους τοίχους προς
τα πίσω, κάνοντας έτσι ένα
μικρό δωμάτιο να μοιάζει
μεγαλύτερο. Χρησιμοποιήστε
ψυχρά χρώματα σε
ηλιόλουστα δωμάτια για να
εξισορροπήσετε την επίδραση
από το άμεσο φως του ήλιου.

Ο χρωματικός κύκλος μπορεί
να χωριστεί στη μέση, με τα
θερμά χρώματα από τη μία
πλευρά και τα ψυχρά χρώματα
από την άλλη. Οι κόκκινες,
οι κίτρινες και οι πορτοκαλί
αποχρώσεις συνδέονται
γενικά με τη ζεστασιά του
ήλιου και της φωτιάς και
ζεσταίνουν με φυσικό τρόπο
ένα δωμάτιο. Αυτά τα χρώματα
αποτελούν μια καλή επιλογή
για κουζίνες, τραπεζαρίες,
σαλόνια και παιδικά δωμάτια.
Τα θερμά χρώματα έχουν
την τάση να δημιουργούν την
ψευδαίσθηση ότι προχωρούν
προς τα μπροστά και μπορούν
να κάνουν τα δωμάτια να
φαίνονται μικρότερα, κάτι
που τα καθιστά ιδανικά για
μια αίσθηση θαλπωρής σε
μεγαλύτερους χώρους.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Οι χρωματικοί συνδυασμοί εξασφαλίζουν ότι ένα δωμάτιο δεν θα φαίνεται
απλώς όμορφο, αλλά θα δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση. Για να πετύχετε την
καλύτερη αρμονία, παρατηρήστε τα χρώματα των επίπλων και των διακοσμητικών
και καθορίστε τη χρωματική παλέτα που σας ταιριάζει.

Μ Ο Ν ΟΧ Ρ Ω Μ ΑΤ Ι ΚΟΣ

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤ Ι ΚΟΣ

Τ ΡΙ Α Δ Ι ΚΟΣ

Ο απλούστερος συνδυασμός,
ο μονοχρωματικός, χρησιμοποιεί
διάφορες χροιές, τόνους και σκιάσεις
από την ίδια απόχρωση.

Ο συμπληρωματικός συνδυασμός
χρησιμοποιεί χρώματα που βρίσκονται
ακριβώς απέναντι ή σχεδόν απέναντι
στον χρωματικό κύκλο.

Ο τριαδικός συνδυασμός περιλαμβάνει
οποιαδήποτε τρία χρώματα βρίσκονται
σε ίση απόσταση στον χρωματικό
κύκλο.

Α Ν Α ΛΟ Γ Ι ΚΟΣ

ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Δ Ι Π ΛΟΣ
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤ Ι ΚΟΣ

Ένας διαιρεμένος συμπληρωματικός
συνδυασμός είναι ένα χρώμα που
συνδυάζεται με δύο άλλα χρώματα
που βρίσκονται στις πλευρές του
συμπληρωματικού του αρχικού χρώματος.

Ο διπλός συμπληρωματικός συνδυασμός
παρουσιάζει δύο σετ συμπληρωματικών
χρωμάτων που βρίσκονται απέναντι στον
χρωματικό κύκλο.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
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Α Π ΟΧ Ρ Ω ΣΗ

ΧΡΟΙΑ

Υ Π ΟΤΟ Ν ΟΣ

Η απόχρωση είναι απλώς
μια εναλλακτική λέξη για
το χρώμα. Είναι το κύριο
χαρακτηριστικό που
διακρίνει μια χρωματική
οικογένεια από μία άλλη.

Η χροιά είναι μια παραλλαγή
οποιουδήποτε χρώματος
όταν αυτό αναμιχθεί με
το λευκό και επομένως
το αποτέλεσμα είναι πιο
ανοιχτό από το αρχικό
χρώμα.

Το διακριτικό υποκείμενο
χρώμα μιας απόχρωσης
είναι ο υποτόνος της.
Το λαδί είναι πράσινο
με κίτρινο υποτόνο.

ΚΟ ΡΕ ΣΜ ΟΣ

ΣΚ Ι Α

ΤΟ Ν ΟΣ

Ο κορεσμός αναφέρεται
στη σχετική ένταση,
τη φωτεινότητα ή την
καθαρότητα ενός
χρώματος σε σχέση με το
γκρι. Το πιο κορεσμένο
χρώμα είναι πιο έντονο
και καθαρό.

Είναι το αποτέλεσμα
της προσθήκης μαύρου
σε οποιοδήποτε
χρώμα προκειμένου
να δημιουργηθεί μια
πιο σκούρα εκδοχή του
αρχικού χρώματος.

Οι τόνοι δημιουργούνται
με την προσθήκη
μαύρου και λευκού σε
ένα χρώμα και είναι πιο
απαλοί στην όψη σε
σύγκριση με ένα καθαρό
χρώμα.

Ένας συνδυασμός που ενσωματώνει
δύο ή περισσότερα χρώματα που
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο στον
χρωματικό κύκλο.
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

TRENDS

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ
Κ ΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ ΜΑ Σ
Το χρώμα δεν είναι θέμα μόνο οπτικής αντίληψης ή συμβολικής
σημασίας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο: το χρώμα είναι η
αίσθηση που διεγείρει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και έχει ισχυρή
ψυχολογική επίδραση σε όλους μας, καθώς επηρεάζει ή και
καθορίζει τον τρόπο σκέψης μας, τα συναισθήματά μας, αλλά και
τη συμπεριφορά μας. Οι περισσότεροι από εμάς παραδέχονται
πως αρκετα συχνά μία απόχρωση μάς κάνει να αισθανόμαστε
κάτι χωρίς ποτέ πραγματικά να το αντιλαμβανόμαστε.
Πραγματικά, ένα έντονο χρώμα έχει την ικανότητα να μας
διεγείρει το ενδιαφέρον και την προσοχή, ενώ ένα άλλο που δεν
είναι (το ίδιο) έντονο, έχει χαλαρωτική επίδραση επάνω μας.
Άλλη μία παράμετρος που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας
είναι και οι πολιτισμικές παραλλαγές που επηρεάζουν το πώς

αντιλαμβανόμαστε το χρώμα και τα στερεότυπα που έχουμε
δημιουργήσει γύρω από αυτό. Για παράδειγμα, το μπλε χρώμα
είναι συνδεδεμένο με τα αγόρια και το ροζ με τα κορίτσια.

Το κόκκινο χρώμα: Το κόκκινο στον χρωματικό κύκλο έχει το
μεγαλύτερο μήκος κύματος, τραβώντας την προσοχή μας και
αναγκάζοντάς μας να το προσέξουμε. Οι θετικές ιδιότητες
του κόκκινου είναι η ζεστασιά, η ενέργεια και ο αυθόρμητος
ενθουσιασμός που μας προκαλεί. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε
ότι το κόκκινο χρώμα πυροδοτεί μία αίσθηση πείνας, γι΄αυτό
και το κόκκινο χρώμα το συναντάμε αρκετά συχνά σε χώρους
όπως: εστιατόρια και μπαρ, αλλά και στους χώρους του σπιτιού
μας - συνήθως στην τραπεζαρία.

Όταν μελετάμε τα χρώματα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
για έναν χώρο, η επιτυχία ή η αποτυχία του εγχειρήματός μας
δεν εξαρτάται από οποιοδήποτε μεμονωμένο χρώμα, αλλά από
την τονική σχέση που έχουν τα χρώματα που επιλέξαμε μεταξύ
τους. Γι’αυτό και ο ασφαλέστερος τρόπος για ένα επιτυχημένο
και αρμονικό τελικό αποτέλεσμα είναι να αφουγκραστείτε την
αυθόρμητη αντίδρασή σας στον συνδυασμό αποχρώσεων που
επιλέξατε. Εάν -για παράδειγμα- οι αποχρώσεις ταιριάζουν
τονικά, θα αισθανθείτε χαλαρά και άνετα με τον χώρο σας. Αν όχι,
θα αισθανθείτε αβολα.

To πορτοκαλί χρώμα: Το πορτοκαλί χρώμα είναι αποτέλεσμα
της μίξης του κόκκινου χρώματος (που εκφράζει
ενεργητικότητα και δύναμη) και του κίτρινου (που εκφράζει
χαρά, κέφι και ενθουσιασμό), γι΄αυτό και το πορτοκαλί χρώμα
θεωρείται ένα ενθουσιώδες και ιδιαίτερα χαρούμενο χρώμα,
το οποίο είναι ταυτόχρονα ζεστό και φιλικό. Για τον λόγο αυτό,
το πορτοκαλί χρώμα συνήθως θα το συναντήσετε σε παιδικά
δωμάτια, αλλά και στο σαλόνι μία κατοικίας, καθώς θεωρείται
ότι ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις φιλικές
συζητήσεις.

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΑ
ΨΥΧΡΆ, ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΔΈΤΕΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ.
Τα ψυχρά χρώματα είναι γνωστά για τη δημιουργία ήρεμων και
αρμονικών συναισθημάτων. Στην κατηγορία αυτή ανηκουν:
Το μπλε χρώμα: Το πλέον αγαπημένο και δημοφιλές χρώμα. Το
σκούρο και έντονο μπλε μάς διεγείρει πνευματικά, βοηθώντας
μας να εστιάσουμε και να ενισχύσουμε την αυτοσυγκέντρωσή
μας. Αντιθέτως το γαλάζιο μάς χαλαρώνει πνευματικά και
γι’αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον σε υπνοδωμάτια. Το
τιρκουάζ θεωρείται ιδιαίτερα αναζωογονητικό, γι΄αυτό και πολύ
συχνά θα δείτε τιρκουάζ αποχρώσεις σε μπάνια.
Το πράσινο χρωμα: Το πράσινο βρίσκεται στη μέση του
χρωματικού φάσματος, και επομένως πρόκειται για ένα
εξαιρετικά χαλαρωτικό χρώμα για το ανθρώπινο μάτι, άρρηκτα
συνδεδεμένο με την ισορροπία και την αρμονία στη ζωή
μας. Οι ψυχολογικές επιδράσεις του πράσινου επάνω μας
ποικίλουν ανάλογα με την έντασή του. Πολύ συχνά για έναν
χώρο όπως το σαλόνι μας ή την τραπεζαρία μας επιλέγουμε
λαδί αποχρώσεις. Ο λόγος είναι απλός: γιατί αφενός μεν
συνδυάζονται εξαιρετικά με τις γήινες αποχρώσεις, αλλά και με
τις περισσότερες αποχρώσεις (ξύλινων) επίπλων.
Το μωβ χρώμα: Στο χρωματικό φάσμα, το μωβ είναι το
αποτέλεσμα της δύναμης και την ενέργειας του κόκκινου
χρώματος με τη σοφία του μπλε χρώματος, γι΄αυτό και το μωβ
χρώμα το συνδέουμε με την πνευματικότητα και την περίσκεψη.
Συναντάται σε χώρους όπως γραφεία ή προσωπικούς χώρους
ή ακόμα και αίθουσες γιόγκα, καθώς θεωρείται το χρώμα της
περισυλλογής και της αναζήτησης μίας ανώτερης αλήθειας.
Τέλος, οι αποχρώσεις της λεβάντας είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς
στις χώρες της Β. Ευρώπης, καθώς θεωρείται ότι ενθαρρύνουν
την πνευματική περισυλλογή με φιλικότητα και προσβασιμότητα
σε έναν χώρο.
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Τα ζεστά χρώματα διεγείρουν την ενέργεια και τη διάθεσή μας.
Στην κατηγορία αυτή συναντάμε:

Το κίτρινο χρώμα: Είναι γνωστό ως το «χρώμα της ευτυχίας».
Έχει σχετικά μεγάλο μήκος κύματος στον χρωματικό κύκλο
και γι΄αυτόν το λόγο είναι συναισθηματικά διεγερτικό,
ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας.
Και το να νιώθουμε σίγουροι για τον εαυτό μας, μας κάνει
με την σειρά του, να νιώθουμε χαρούμενοι και αισιόδοξοι.
Συνδυάζεται εξαιρετικά με τις γκρι αποχρώσεις σε έντονους
και εξεζητημένους συνδυασμούς.

Τα ουδέτερα χρώματα έχουν το πλεονέκτημα να συνδυάζονται
εύκολα και αρμονικά με άλλα χρώματα, αναδεικνύοντας
τα όμορφα χαρακτηριστικά των χρωμάτων αυτών.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το γκρι, που καθώς είναι
ένα χρώμα που δεν τραβάει τη προσοχή επάνω του, επιτρέπει
σε πιο ζωηρά χρώματα (που συνδυάζονται με το γκρι) να
αναδειχθούν.
Το γκρι χρώμα: Θεωρείται απροσδιόριστο και μας επιτρέπει
να αποστασιοποιηθούμε από τους άλλους. Γι΄αυτό και γκρι
αποχρώσεις θα συναντήσετε σε χώρους μιας κατοικίας που
είναι σχεδιασμένοι για απομόνωση και περισυλλογή, όπως ένα
γραφείο.
Το καφέ χρώμα: Ο κατ’εξοχήν εκφραστής των γήινων
αποχρώσεων, το καφέ χρώμα, συνδυάζει την άνεση με τη
ζεστασιά, κάνοντάς μας να νιώθουμε ήσυχοι και ασφαλείς. Στις
κατοικίες, οι καφέ αποχρώσεις (σε όλες τις τονικότητές τους)
είναι συνυφασμένες με ένα αίσθημα γοητείας και φινέτσας,
καθώς συνδυάζονται αρμονικά με το ξύλο και το δέρμα.
Το μαύρο χρώμα: Ο ορισμός του εκλεπτυσμένου και του
μυστηριώδους, το μαύρο χρώμα είναι διαχρονικό, καθώς
αποπνέει κομψότητα και τόλμη.
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

TRENDS

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΞΗ:
Σ ΥΝΔΥΑ ΣΜΟΙ
ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Οι μονοχρωματικοί συνδυασμοί
είναι αβίαστα εκλεπτυσμένοι,
και παρόλα αυτά παραπλανητικά
απλοί για να τους πετύχει κανείς.
Εδώ, μια τριάδα χρωμάτων σκούρου
προς ανοιχτού γαλαζοπράσινου
συνδυάζεται αρμονικά για να
χρησιμοποιηθεί σε μια κλασσική
κουζίνα. Τα ντουλάπια στην πιο
σκοτεινή απόχρωση αναδεικνύονται
με τους τοίχους και τα πλακάκια σε
ενδιάμεσους και ανοιχτούς τόνους.

Micropolis
0472

Indulgence
0483

ΤΡΙΑ ΔΙΚΟΙ
Ένας τριαδικός συνδυασμός
μπορεί να είναι μια τολμηρή
επιλογή, ιδανική για παιδικά
δωμάτια και υπνοδωμάτια. Αυτή
η ζωηρή ομάδα βουτυρένιου
κίτρινου, παιδικού ροζ και
κλασικού μπλε αναδεικνύει
τον τρόπο με τον οποίο τα
διαφορετικά επίπεδα χροιών,
σκιών και κορεσμού καθιστούν
έναν χώρο χαρούμενο και
συναρπαστικό.

Raindance
0474

Perky Yellow
0926

Rosie Posie
1195

ΑΝΑ ΛΟΓΙΚΟΙ

Σ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ένα δίδυμο συμπληρωματικών
χρωμάτων είναι μία κλασική
επιλογή εσωτερικής διακόσμησης.
Για ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα,
δοκιμάστε πιο ήπιες παστέλ
νότες. Σε αυτό το υπνοδωμάτιο
ο συνδυασμός απαλού φυσικού
πράσινου με ένα σχετικά γλυκό
ροζ δημιουργεί μια χαλαρωτική
ισορροπία χρωμάτων.

Quiet Pink
0084

Florida Waters
0599

Η αδιάλειπτη ροή μιας αναλογικής
ομάδας την καθιστά μια υπέροχη
επιλογή για ξεκούραστους
χώρους. Αυτή η τριάδα συνδυάζει
τόνους από έντονο δαμασκηνί
έως “κανελλένιο” ροζ χρώμα
προσφέροντας ζεστασιά σε
ένα σαλόνι. Ένας αναλογικός
συνδυασμός βασίζεται σε απλές
διακοσμητικές γραμμές και έπιπλα
σε παρόμοιες αποχρώσεις.

Belladonna’s Leaf
0743

Eleanor Ann
1229

Purple Stiletto
1173

Cinnapink
0087

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

TRENDS

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΞΗ:
ΑΝΑ ΛΟΓΙΕΣ
Η 60/30/10 αναλογία είναι ένας απλός κανόνας στη διακόσμηση.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να δημιουργήσετε ισορροπία και να
δώσετε αναλογική βαρύτητα ανάμεσα στα χρώματα.

Κ ΑΝΟΝΑ Σ 60/3 0/ 10

60%

Η υπεροχή του παιχνιδιάρικου κοραλλί σε μεσαίο τόνο
συμπληρώνεται με απαλά διακοσμητικά σε γκρι με μπλε
τόνους και 10% απόχρωση ανοιχτού ζεστού ροζ.

Ένα γκρι σκούρου τόνου αποτελεί το 60% αυτής της μοντέρνας
διακόσμησης με ένα ψυχρό λευκό για ενίσχυση της έντασης
και μια δόση μεσαίου ανθρακί για έμφαση.

60% - Pale Terra
1058

60% - Dolphin Dream
0521

30% - Cool Elegance
0517

10% -Pink Satin
1057

30% - Jet Gray
0548

10% - Prismatic Pearl
0025

30%
10%

60% του κυρίαρχου χρώματος του χώρου
30% του δευτερεύοντος χρώματος στον χώρο
10% του έντονου χρώματος στον χώρο

Ένα μπλε μαρέν είναι το χαρακτηριστικό αυτού του δωματίου, ένα
ψυχρό γκρι σε ενδιάμεσο τόνο στο 30% εξισορροπεί την ώρα που μια
δόση φυσικού λευκού προσδίδει μια φρέσκια νότα σε χαλιά και έπιπλα.

Ένα ζεστό ουδέτερο είναι το 60% της δεσπόζουσας επιφάνειας,
με τον τοίχο σε θερμό μπεζ, ενώ προστίθεται μια εντύπωση
τερακότας μέσω διακοσμητικών στοιχείων και κλινοσκεπασμάτων.

60% - Ocean Spray
0662

60% - White Lightning 30% - Coconut Macaroon 10% - Sunny Horizon
0187
0138
1018

30% - Old Grey Mare
0545

10% - Moth Mist
0356

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΠΟΙΟ ΛΕΥΚΟ;

TRENDS

ΠΟΙΟ

Λ Ε Υ ΚΟ ;
Οι αποχρώσεις του λευκού μπορούν να προσφέρουν
τόση προσωπικότητα στον χώρο σας όσο η πιο τολμηρή
απόχρωση. Αλλά ποιο λευκό ταιριάζει με το στυλ σας;

Sublime
0412

Twill
0014

ΚΟ Μ ΨΟ S C A N D I
Για να αντιπαραθέσετε το ψυχρό ανοιχτό
με τη φιλόξενη και ευχάριστη διάθεση του
σκανδιναβικού Hygge, επιλέξτε ζεστά αλλά
καθαρά λευκά χρώματα με βουτυρένια, κίτρινα
στοιχεία.
Mineral Water
0272

Ice Dream
0032

Bannister White
0028

Δ Ι Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ή ΚΟ Μ ΨΌΤ ΗΤΑ
Little Dove
0006

Ο συνδυασμός δροσιάς και ζεστασιάς σε γκριπράσινα λευκά χρώματα είναι το μυστικό για αυτό
το διακριτικό και κομψό αποτέλεσμα. Προσθέστε
ευκρίνεια με σκούρους τόνους στη διακόσμηση.

ΦΥΣΙΚΟ BOHO
Εάν αγαπάτε τα
πρωινά χουζουρέματα
και ένα κρεβάτι
διακοσμημένο με
ζεστά ριχτάρια
και φυσικά λινά
σεντόνια, τα ιδανικά
χρώματα λευκού
που σας ταιριάζουν
είναι τα ζεστά με
ισορροπημένα
στοιχεία σε κόκκινο
και κίτρινο χρώμα.

Melting Glacier
0600

White Shoulders
1265

Κ ΑΘΑ ΡΑ & Ψ Υ Χ ΡΑ
Το μινιμαλιστικό στυλ ικανοποιείται με ψυχρές χροιές: ως
εναλλακτική λύση σε ένα λαμπερό λευκό, δοκιμάστε ένα
ελαφρύ στοιχείο σε γκρι-μπλε χρώμα και απαλύνετέ το
ύφος με λεπτομέρειες φυσικού ξύλου.
Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΠΟΙΟ ΛΕΥΚΟ;

TRENDS

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΖΕΣΤΑΣΙΑ
Ζεστά ριχτάρια,
διακοσμητικά και
χρηστικά αντικείμενα
από φυσικά υλικά
ζεσταίνουν τη
λευκότητα του χώρου.

Numero Uno
0439

ΕΞΥΠΝΕΣ
ΕΝΤΑΣΕΙΣ

Το λευκό χρώμα φωτίζει ακόμα
περισσότερο ηλιόλουστους
χώρους, δίχως να κλέβει κάτι
από το γενικότερο στυλ και
ύφος. Γι’ αυτό άλλωστε το λευκό
είναι το χρώμα της ισορροπίας.

Hint of Vanilla
0001

Nilla Vanilla
0003
18

Μεταλλικά και
φυσικά στοχεία σε
έντονα χρώματα
δημιουργούν ένα
παιχνίδι με το
φως που κάνει
τον χώρο σας
μοναδικό.

Mystic Fog
0019

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΦΥΣΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ

TRENDS

Φυσική
Ζεστασιά
Φωτογραφία © H&M Home

Όταν επιθυμείτε χαλαρωτική
άνεση στο σπίτι σας, αναζητήστε
έμπνευση στην πιο ζεστή
πλευρά της φύσης.

Έμπνευση
Επικρατεί μια γαλήνη στα υλικά και στα χρώματα που προέρχονται από
τον φυσικό κόσμο. Εμπνευσμένη από τη ζεστή πέτρα και τον πηλό, από τα
ξερά χόρτα και το φυσικό ξύλο, αυτή η διάθεση μάς οδήγησε στην παλέτα
εύκολων ουδέτερων χρωμάτων και ενός ζεστού γήινου κόκκινου και ροζ,
ενισχύοντας όλα αυτά με χειροποίητα διακοσμητικά και λιτή επίπλωση.

Zen Retreat
0535

Remaining Embers
0053

In The Hills
0561

Whale Bone
0203

Veldrift
0164

Prophetess
0079

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΦΥΣΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ

TRENDS

Παίξτε με το φως και τις σκιές και
δημιουργήστε ένα δωμάτιο σε καφέ
και γκρι αποχρώσεις. Αυτοί οι απαλοί
ουδέτεροι τόνοι είναι ιδανικοί για την
ανάδειξη όμορφων διακοσμητικών.

Ελάτε μέσα...
ΗΡΕΜΙΑ & ΥΠΝΟΣ
Τα απαλότερα στοιχεία της παλέτας είναι
ιδανικά για χώρους όπου χρειαζόμαστε
ξεκούραση και χαλάρωση. Για το ιδανικό
υπνοδωμάτιο για το παιδί σας, ένα πολύ
απαλό ζεστό ουδέτερο χρώμα όπως
το Whale Bone θα ηρεμήσει και θα
καθησυχάσει και τους δυο σας.

Whale Bone
0203

Σ ΤΑ Ρ ΟΖ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

Με την αίσθηση χουχουλιάσματος που
προσδίδει το απαλό ροζ σάς παροτρύνει
να χαλαρώσετε μετά από μια δύσκολη
μέρα. Μια καλή επιλογή για ζεστές
γωνίες: προσθέστε φυτά με πλούσιο
φύλλωμα σε κομψά κασπώ.

Camel Train
0163

Chintz
0573

“

Συμπληρώστε την
εμφάνιση με φυσικό ξύλο,
ζεστά υφάσματα και
μοναδικά χειροποίητα
διακοσμητικά στοιχεία.

Φωτογραφία © Ferm Living.

Δημιουργήστε μια
χαρακτηριστική γωνιά με
φυτά και κασπώ.

Coconut Macaroon
0138

Vitex Eco
Κορυφαίας ποιότητας αντιμικροβιακό και οικολογικό ματ
πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση.

Porcelain Rose
1094

aΜείωση κατά 99,99% των βακτηρίων που
έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες
aΑνώτερη κατηγορία Α+ για την ποιότητα
αέρα εσωτερικών χώρων

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Bάφουμε και στηρίζουμε το...

aΑσυναγώνιστη απόδοση και καλυπτικότητα
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ΦΥΣΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ

TRENDS

Ψ Υ Χ ΡΑ & ΖΕ Σ ΤΑ
Ανακαλύψτε τη δυνατότητα των συνδυασμών
ψυχρού γκρι και ζεστού κόκκινου. Ένα
βαθύ γκρι δημιουργεί άνετη διάθεση
στο υπνοδωμάτιο με την προσθήκη
λιτής επίπλωσης σε ζεστές αποχρώσεις
τερακότας. Ένα κομψό σαλόνι ενισχύεται με
έναν συνδυασμό τοίχων σε χρώμα σταχτί με
αποχρώσεις του κόκκινου της σκουριάς και
διακόσμησης σε βελούδινο γκρι ανθρακί.

Best of the Bunch
1068

Greystoke
0575

Κ ΑΦΕ Σ & Κ ΡΕ Μ Α
Δημιουργήστε βάθος και χωρίστε τις περιοχές
σε ανοιχτούς χώρους παίζοντας με έναν κλασικό
καφέ και κρεμ συνδυασμό. Η προσθήκη διακριτικών
μαύρων τόνων σε ένα μίγμα φυσικού ξύλου και
υφασμάτων δημιουργεί μια μοντέρνα εντύπωση.

Rand Moon
0532

Japonica
0983

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Shark Fin
0574

Hideaway
0137

aMέγιστη ευκολία στον καθαρισμό
κοινών οικιακών λεκέδων

Vitex with Teflon

TM

Κορυφαίας αντοχής ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία
προστασίας της επιφάνειας TeflonTM για εσωτερική χρήση.

aAντίσταση στην εναπόθεση
σκόνης, κάπνας και άλλων ρύπων
aEξαιρετική απόδοση και
καλυπτικότητα
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ΔΡΟΣΕΡΗ ΓΑΛΗΝΗ

TRENDS

Tropical Twist
0403

Dark River
0494

ΔΡΟΣΕΡΗ
ΓΑ ΛΗΝΗ

Star Mist
0630

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Ζούμε σε μια εποχή
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών όπου
μερικές φορές φαίνεται
αδύνατο να μπορούμε
να επιβραδύνουμε
και να απολαύσουμε
τη στιγμή. Σε αυτήν
την ενότητα σάς
ενθαρρύνουμε να
βρείτε ένα ήσυχο μέρος
για να ηρεμήσετε το
μυαλό, το σώμα και
το πνεύμα σας με
μια παλέτα μεσαίων,
“σκονισμένων” φυσικών
τόνων, σχεδιασμένων
να σας ανακουφίσουν
και να σας προσφέρουν
γαλήνη.

Cantera
0343

Σε έναν κόσμο που κινείται με ολοένα και
πιο γρήγορους ρυθμούς, ήρθε η στιγμή να
αφιερώσετε λίγο χρόνο, να αγκαλιάσετε τη
γαλήνη και απλώς να αναπνεύσετε.

Photo: Taylor Simpson

Plateau
0704

26

Clytemnestra
1307
Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΔΡΟΣΕΡΗ ΓΑΛΗΝΗ

TRENDS

Α Π Α Λ Η ΣΚ Ι Α ΣΗ
Μια γκρι πινελιά απαλύνει τον χαρακτήρα ενός χρώματος
και δημιουργεί αποχρώσεις για χαλάρωση στο σπίτι και
στις αίθουσες αναμονής σε επαγγελματικούς χώρους
όπου είναι αναγκαία η αίσθηση γαλήνης. Δοκιμάστε
αυτούς τους μεσαίους μπλε και πράσινους τόνους για
έναν ιδανικό χώρο ηρεμίας.

Δημιουργήστε έναν ήρεμο χώρο
ύπνου.

ΕΛΑΤΕ ΜΕΣΑ...
North Beach Blue
0485

Caramel Cloud
0245

Δημιουργήστε
χώρους
χαλάρωσης
και ηρεμίας
με μια παλέτα
διακριτικά
“σκονισμένων”
φυσικών
αποχρώσεων.

Chicago Skyline
0631

Ocean Frigate
0555

Φωτογραφία: © Wayfair

ΚΟ Ι Μ ΗΘ Ε Ι Τ Ε ΗΣ Υ ΧΟ Ι

Lemon Appeal
0798

Water Droplet
0503

“

Η φύση έχει μια
θετική επίδραση
στην υγεία μας,
γεμίστε τον χώρο
γύρω σας με φυτά
εσωτερικού χώρου για
να αποκτήσετε μια
αίσθηση ευεξίας.

Cape Hope
0496

Cool Elegance
0517

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΔΡΟΣΕΡΗ ΓΑΛΗΝΗ

TRENDS

ΔΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε ΤΟ
Π ΡΑ ΣΙ Ν Ο
Μεταφέρετε την ύπαιθρο στον
εσωτερικό χώρο με μια διπλή
δόση πράσινου. Δημιουργήστε
ένα πανέμορφο σκηνικό με φυτά
εσωτερικού χώρου και με τοίχους
από πλούσιους τόνους σε σκούρες
αποχρώσεις. Η φύση και η ευεξία
είναι οι ιδανικές πηγές έμπνευσης
για καφετέριες, κουζίνες και
χώρους εστίασης.

Η ΡΕ Μ Α Φ ΩΤΑ
Ενώ τα “σκονισμένα” χρώματα είναι από τη φύση
τους χαλαρωτικά, ένα κρεμ λευκό είναι η ιδανική
επιλογή για ένα υπνοδωμάτιο ή μπάνιο όπου
μπορείτε να ξεκουραστείτε.

Cute Pixie
0711

Highway
0394

Old Grey Mare
0545

Φωτογραφία: Kylie Fitts

Turkish Tower
0579

“

Συνδέστε τους χώρους
διαβίωσης με την
ύπαιθρο με μια παλέτα
από πλούσια φυσικά
πράσινα χρώματα.

Senior Moment
0159

Moth Wing
0183

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

TRENDS

Έμπνευση

Berry Patch
1152

Πληθωρική
Πολυτέλεια

Ενώ μερικές φορές ισχύει η
αρχή «ουκ εν τω πολλώ το
ευ», ένα στυλ διακόσμησης
που αναπτύσσεται αφορά
τη φαντασία και τις τάσεις
φυγής. Υπάρχει λοιπόν
κάτι καλύτερο από έναν
κόσμο πολυτέλειας και
απόλαυσης; Με μια παλέτα
χρωμάτων εμπνευσμένη
από πολύτιμους λίθους και
μέταλλα, θεατρικά βελούδα
και πομπώδη φλοράλ, η
αίγλη είναι στο επίκεντρο
αυτού του στυλ.

Εμπνευστείτε από την αίγλη των
πολύτιμων μετάλλων και λίθων,
του μεθυστικού φλοράλ και του
πολυτελούς βελούδου.

Buffed Plum
1317

Φωτογραφία © Joe Browns

Gold Metal
0998

Α Π ΟΛ ΑΥ Σ Τ Ι ΚΟ
Δ Ι Α ΣΚ Ε Δ Α Σ Τ Ι ΚΟ
Minuette
1128

Queen of the Night
0655

32

Atmosphere
0689

C H&M HOME

Φωτογραφία: Eddie Howell

Χ ΡΥ Σ Α Φ ΩΤΑ
Ο φωτισμός διαδραματίζει ουσιαστικό
ρόλο στη δημιουργία διάθεσης.
Μεταφέρετε τη χρυσή λάμψη σε ένα
δωμάτιο με επιχρυσωμένη διακόσμηση
και κομψά επιτραπέζια σκεύη σε απαλό
χρυσό χρώμα.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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TRENDS

Φωτογραφία: © John Lewis

ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Eλάτε
Μέσα...

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ
Οι σκούρες αποχρώσεις
της παλέτας δημιουργούν
μια πλούσια και
εντυπωσιακή διάθεση,
αλλά παίζουν και σε
απαλά γκρι, όπως το
Calamities που είναι
εξίσου απολαυστικό.
Προσθέστε απαλές
πινελιές του Gold Digger
στα υφάσματα και τα
διακοσμητικά.

ΕΝΑ Λ ΑΜΠΕΡΟ
Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Calamities
1315

Χρησιμοποιήστε
αυτές τις μοναδικές
αποχρώσεις στους
τοίχους και στις
ταπετσαρίες και
δημιουργήστε αντιθέσεις
χρησιμοποιώντας απλά
σκούρα υφάσματα.

Gold Digger
0877

ΦΛΟ ΡΑ Λ Ε Υ Χ Α ΡΙΣ Τ ΗΣΗ
Μια υπερμεγέθης φλοράλ τοιχογραφία
δημιουργεί μια θεαματική αίσθηση
σε ένα καθιστικό. Εξισορροπήστε την
επίδραση με ένα σκούρο χρώμα στο
κάτω μέρος του τοίχου. Λατρεύουμε
αυτό το χρώμα του κρασιού.

“

Day Spa
0634

Σκορπίστε μια παλέτα
με έντονα χρώματα
χρησιμοποιώντας
διαφορετικές υφές και
προσθέτοντας διακριτικά
γεωμετρικά στοιχεία.

Noble Honor
1166

Sunset Serenade
1236
Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

“

Οι έξυπνοι συνδυασμοί
χρωμάτων ενισχύουν αυτή
τη διάθεση πολυτέλειας.

TRENDS

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΕΛΙΈΣ
Αγκαλιάστε την
παιχνιδιάρικη πλευρά
σας και διακοσμήστε με
συνδυασμό σκούρων
ψυχρών αποχρώσεων,
ζεστού ροζ, λευκού
και χρυσού με εξωτικά
διακοσμητικά κομμάτια
εμπνευσμένα από τη
φύση.

Star of Morning
0089

Αυτές οι αποχρώσεις είναι ιδανικές
για όμορφα πολυτελή ξενοδοχεία και
εστιατόρια. Μεταφέρετε την εμφάνιση
στο δικό σας σπίτι με τοίχους σε απαλή
απόχρωση και πολλά μαλακά έπιπλα από
βελούδο και μετάξι.

Φωτογραφία © AUDENZA

Λ Α Μ Ψ Η Ξ Ε Ν ΟΔΟΧ Ε Ι ΟΥ

Genevieve
1274

Blue Period
0690

HELIOS
520
Vitex Metallico

Royal Velvet
1306
Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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aΈτοιμο σε τρεις αποχρώσεις

Vitex Metallico

Υδατοδιαλυτό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να προσδίδει
εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

(Pandora - ασημί, Helios - χρυσό
και Selene - χάλκινο)
aΧρωματίζεται σε 30 αποχρώσεις
του χρωματολογίου
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ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ

Φωτογραφία: Κολάζ φωτογραφιών © Colour Hive

Φωτογραφία: Κολάζ φωτογραφιών © Colour Hive

TRENDS

ΤΟΛΜΗΣΤΕ
ΕΝΤΟΝΑ
Επιστρέψτε
στα βασικά
χρώματα και
ανακαλύψτε
τη χαρά του
παιχνιδιού!
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Φωτογραφία: Κολάζ φωτογραφιών © Colour Hive

ΕΜΠΝΕ ΥΣΗ
Κόκκινο, μπλε και κίτρινο είναι τα βασικά χρώματα και η βασική τάση για
το 2020-2021. Γνωρίζουμε όμως, ότι χρειάζεται λίγη αυτοπεποίθηση για να
πειραματιστείτε με αυτά στη διακόσμηση. Έχοντας αυτό υπόψη, προσθέσαμε
στοιχεία ενός εύκολου και ουδέτερου γκρι, για να δημιουργήσουμε μια έντονη
παλέτα με την οποία θα θέλατε να παίζετε τώρα.

Blue Highlight
0613

Epimethius
0660

Arizona Stone
0697

Buttered Popcorn
0843

Desired Dawn
1314

Mullen Pink
1101

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ

TRENDS

“

Επιλέξτε ένα ζεστό ουδέτερο
χρώμα για ένα εκλεπτυσμένο
φόντο για έπιπλα και
έργα τέχνης σε τολμηρές
αποχρώσεις.

Μ Ο Ν Α Δ Ι ΚΟ Σ Τ Ι Γ Μ Ι ΟΤ Υ Π Ο
Απαλύνετε τη διάθεση με ουδέτερη
διακόσμηση. Ένα τολμηρό μπλε με γκρι
επιστρώσεις είναι ένας χαλαρωτικός
συνδυασμός για τα υπνοδωμάτια, την ώρα
που οι καφετέριες και οι χώροι εστίασης είναι
φρέσκοι και ενθαρρύνουν την κοινωνικότητα
με ένα ηλιόλουστο κίτρινο και ανοιχτό ξύλο.
Sauterne
0126

Endless Possibilities
1081

Altar of Heaven
1264

Awakening
0560

Sweet Baby Rose
1067

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Octavius
0522
Fall in Season
0179

ΕΛΑΤΕ
ΜΕΣΑ

Sunny Mood
0822

Χρησιμοποιήστε εύκολα
ουδέτερα χρώματα και φυσικό
ξύλο στις πιο τολμηρές
αποχρώσεις και ανακαλύψτε
την προσαρμοστικότητα της
παλέτας Τολμήστε Έντονα.

aΑσυναγώνιστο
σε απόδοση και
καλυπτικότητα.

Vitex Classic
Κορυφαίας ποιότητας ματ πλαστικό χρώμα
για εσωτερική χρήση

aΕξαιρετική
λευκότητα και
αντοχή στο συχνό
πλύσιμο
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ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ

TRENDS

Κ Α Ν Τ Ε ΤΟ
Δ Ι Α ΣΚ Ε Δ Α Σ Τ Ι ΚΟ
Δημιουργήστε έναν
παιχνιδιάρικο χώρο για
τα παιδιά. Τα παιδιά
λατρεύουν τα φωτεινά
χρώματα και μια καλή
συμβουλή για άμεση
και εύκολη ανανέωση
είναι ο καθορισμός
μιας μόνο “έντονης”
περιοχής. Μπορείτε να
γίνεται δημιουργικοί
ζωγραφίζοντας
χαριτωμένα σχέδια.

ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΩΜΑ
Εξερευνήστε μια μοναδική βασική
απόχρωση ξεκινώντας από έναν
καναπέ σε τολμηρό κόκκινο χρώμα.
Βάψτε τους τοίχους σε ένα απαλό
καθαρό ροζ και διακοσμήστε με
ζεστές λευκές πινελιές. Η κουζίνα
αποτελεί το ιδανικό μέρος για να
πειραματιστείτε με το χρώμα.

Aquadazzle
0718

Chuckles
1089
Soufflé
0139

Frozen Blue
0606
aΚατηγορία Α+ στην ποιότητα αέρα
εσωτερικών χώρων
aΕνισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη

Aquavit PU Eco
Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Κορυφαίας ποιότητας αντιμικροβιακή και οικολογική
ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης για ξύλινες επιφάνειες

αντοχή στην εξωτερική χρήση
aΜε πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση
σκληρότητας και ελαστικότητας
aMε αντιβακτηριακή δράση
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ΖΟΥΜΕ ΕΞΩ

TRENDS

White Kitten
0022

Ζούμε Έξω!

Coconut Macaroon
0138

Bedtime Story
1009

Το χρώμα στην
Αρχιτεκτονική είναι μία
διαχρονική και κυρίαρχη
αξία. Το χρώμα στους
εξωτερικούς τοίχους
αναδεικνύει τη γεωμετρία
των κτιρίων και προσδιορίζει
την ταυτότητά τους.
Διχρωμίες, μονοχρωμίες,
μοντέρνα και νεοκλασσική
χρωματική παλέτα
αναδεικνύουν υπέροχα τους
χώρους σας.

Kathleen’s Garden
0464

Empower
1095

Σύγχρονη Παλέτα
April Love
1061

Σύγχρονη χρωματική παλέτα από έντονες χρωματικές αντιθέσεις με αποχρώσεις του κόκκινου
έως την αφαιρετική διάθεση των off - whites, η σύγχρονη παλέτα σάς δίνει απεριόριστες επιλογές
για να εκφράσετε το δικό σας εξεζητημένο ή μινιμαλιστικό στυλ.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΖΟΥΜΕ ΕΞΩ

TRENDS

Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΏΧΡΑΣ
Με ιστορία αιώνων, ανήκοντας στα Πολυγνώτεια χρώματα, οι αποχρώσεις της ώχρας δίνουν μία
νεοκλασσική ομορφιά στα κτίρια. Κίτρινες, ροζ και κόκκινες ώχρες, μεταφέρουν τη ζεστασιά της
γης και τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος στις προσόψεις των κτιρίων.

Η ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΎ
Το λευκό είναι το κυρίαρχο χρώμα της ελληνικής νησιωτικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, που όμως έχει και πολλές σύγχρονες
εφαρμογές. Το λευκό, λόγω της σύνδεσής του με τον ασβέστη, φαίνεται ότι “πλένει” τα κτίρια δείχνοντάς τα πιο λαμπερά και
καθαρά, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια. Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική μπορείτε να επιλέξετε το λευκό για την
ανάδειξη λιτών και καλλίμορφων κτιρίων.

Blooming Perfect
0062

Tea Cookie
1002

Floating Island
0320

Dove White
0018
aMAX αντίσταση στο λέρωμα των
προσόψεων και στην UV ακτινοβολία
aMAX σταθερότητα αποχρώσεων

Acrylan MAX
Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Πολύ υψηλών αντοχών Nano - ακρυλικό χρώμα
Τριυβριδικής (TRIBRID) Νανοτεχνολογίας για εξωτερική χρήση

aMAX αδιαβροχοποίηση
και “αναπνοή” του τοίχου
aMAX πρόσφυση και
αντοχή στο χρόνο
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ΖΟΥΜΕ ΕΞΩ

TRENDS

...και
για ξύλο
και για
μέταλλο

ΚΥΚΛΑΔΊΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ
Η κυκλαδίτικη χρωματική παλέτα δημιουργεί έναν συνδυασμό απλής ομορφιάς και φανταστικής περιπέτειας για να
περπατήσετε και να θαυμάσετε.

Acapulco Dive
0639

Golden Glow
0814

Παίξτε με το
χρώμα σε πόρτες,
παράθυρα και
κάγκελα και
αναδείξτε την
εικόνα των
εξωτερικών χώρων
δινόντάς τους μία
νεά ταυτότητα.

“

Δημιουργήστε ένα
χαρούμενο και χρωματιστό
καλωσόρισμα στην
οικογένεια και στους
επισκέπτες σας.

Κ Λ Α Σ ΣΙ Κ Ή ΚΟ Μ ΨΌΤ ΗΤΑ
Φωτεινά πράσινα και θερμά κόκκινα
δημιουργούν ένα δυναμικό καλωσόρισμα
με άποψη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Tingle
0732

Siren
1117

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΖΟΥΜΕ ΕΞΩ

TRENDS

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΈΣ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ
ΤΌΛΜΗΣΕ ΚΑΙ
ΚΈΡΔΙΣΕ ΤΙΣ
ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Το ξύλο είναι ζεστό υλικό με
μια ιδιαίτερη αίσθηση στην
αφή και την όραση. Τόσο
στην κλασσική όσο και στη
σύγχρονη αρχιτεκτονική, έχει
μεγάλη αισθητική αξία, γιατί
είναι διαθέσιμο σε ατέλειωτους
συνδυασμούς χρωμάτων και
σχεδίων.

Οι έντονες αποχρώσεις
καθορίζουν τον τρόπο
που αντιλαμβάνεται ένας
παρατηρητής τον χώρο.
Τα έντονα θερμά χρώματα
(όπως κόκκινο και κίτρινο)
φέρνουν τα αντικείμενα πιο
κοντά κάνοντας έτσι τον
χώρο να φαίνεται πιο μικρός
και πιο φιλικός. Αντίθετα,
τα έντονα ψυχρά χρώματα
(όπως μωβ, πράσινο και
μπλε) απομακρύνουν τα
αντικείμενα και δίνουν την
αίσθηση του μεγαλύτερου
χώρου που αποπνέει μία
διακριτική καθαρότητα.

Καστανιά/Chestnut
2407

ΠΡΟΣΤΑΤΈΨΤΕ ΜΕ ΧΡΏΜΑ!
Αναδείξτε και φροντίστε τις ξύλινες
επιφάνειες επιλέγοντας από τη χρωματική
παλέτα των βερνικιών εμποτισμού ξύλου
που διατηρούν τη φυσική απόχρωση ή
αλλάζουν χρωματικό τόνο.

Baby Vegetable
0753

Party Time
1109

Mella Yella
0805

Tικ/Teak
2404

Dancing Sea
0641
aΜοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη
aΓια φυσικό αποτέλεσμα

αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική

HEAVY METAL SILICON
Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών

αναδεικνύοντας τα νερά

επιφάνεια

και την υφή του ξύλου

aΓυαλάδα και αποχρώσεις αμετάβλητες στον χρόνο, στις καιρικές

aΠροστατεύει από την

συνθήκες και στην UV ακτινοβολία
aΧρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Diaxyl Plus
Βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολυουρεθάνης.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ηλιακή ακτινοβολία
με φίλτρα UV
aΕξωτερική και
εσωτερική χρήση
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ΜΑΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ

Nox Table Lamp from Astep
Φωτογραφία © Nest 2019

ΔΥΟ ΤΟΝΟΙ

Είτε διαθέτετε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο,
είτε μόνο λίγες ώρες, μπορείτε να ανανεώσετε
τον χώρο σας χρησιμοποιώντας έναν από
αυτούς τους τρόπους.

Μια απλή καρέκλα γίνεται αμέσως
έργο τέχνης. Τρίψτε, ξεσκονίστε
και περάστε με βελατούρα την
επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε
ελαφρά και πάλι. Εφαρμόστε
δύο στρώσεις ριπολίνης και όταν
στεγνώσουν, αφαιρέστε την ταινία.
Εφαρμόστε και πάλι την ταινία
στο σημείο που τελειώνει η αρχική
απόχρωση και επαναλάβετε με τη
δεύτερη απόχρωση.

Starfish
1047

Sizzling Hot
0045

Επιλέγοντας την ίδια απόχρωση σε τοίχο,
έπιπλα και ντουλάπια, ένα μικρό μπάνιο
ή κουζίνα δείχνει μεγαλύτερο γιατί
υπάρχει μία αίσθηση συνοχής στον χώρο.
Ζεστές και γήινες αποχρώσεις δίνουν
μία φιλόξενη λάμψη μεταμορφώνοντας
το δωμάτιο σε αγαπημένο χώρο
ηρεμίας, για στιγμές χαλάρωσης από την
καθημερινότητα.

Ocean Spray
0662

Rand Moon
0532

Αυτή η μοντέρνα τάση σε ένα
σκαμπό ή κομοδίνο μπορεί να
γίνει δική σας σε μια στιγμή.
Προετοιμάστε τρίβοντας και
ξεσκονίζοντας τις επιφάνειες.
Εφαρμόστε μια λωρίδα ταινίας
γύρω από κάθε πόδι πριν την
εφαρμογή της βελατούρας. Όταν
στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά και
ξεσκονίστε πάλι. Ολοκληρώστε
με δύο στρώσεις ματ, σατινέ ή
γυαλιστερής ριπολίνης.

Silent Sea
0515

Οι σκούρες ξύλινες επιφάνειες
είναι μια ολοένα και αυξανόμενη
τάση της εσωτερικής διακόσμησης.
Επομένως, γιατί να μη δώσετε έναν
ξεχωριστό χαρακτήρα στις πόρτες
σας αυτό το Σαββατοκύριακο;
Αφαιρέστε τα χερούλια, τρίψτε
και ξεσκονίστε την επιφάνεια.
Εφαρμόστε μια στρώση
βελατούρα και όταν στεγνώσει,
τρίψτε ελαφρά. Βάψτε με δύο
στρώσεις ριπολίνη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑQUAVIT ECO & VELATURA ECO ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1

Velatura Eco

Κορυφαίας ποιότητας αντιμικροβιακή
και οικολογική ριπολίνη νερού
πολυουρεθάνης για ξύλινες επιφάνειες:

aΆριστη πρόσφυση

aΚατηγορία Α+ στην ποιότητα αέρα

aΓια εσωτερική και εξωτερική χρήση
το τελικό φινίρισμα
aΔοκιμάστε την σε ξύλο, γυαλί, σκληρό
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Aquavit PU Eco

Λευκό οικολογικό αστάρι
πολλαπλών χρήσεων
νερού

aΚαλύπτει και γεμίζει βελτιστοποιώντας

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

2

PVC, αλουμίνιο και μεταλλικές
επιφάνειες!

εσωτερικών χώρων
aΕνισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη
αντοχή στην εξωτερική χρήση
aΜε πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση
σκληρότητας και ελαστικότητας
aMε αντιβακτηριακή δράση
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ΜΑΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΔΙΠΛΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ

Αυτές οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις
είναι ένα δημιουργικό τρικ για έναν λευκό
τοίχο σε ένα γραφείο ή σε ένα δωμάτιο
ψυχαγωγίας. Χρησιμοποιώντας ταινία
απομονώστε την περιοχή που θέλετε να
μεταμορφώσετε. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο
τοίχος είναι καθαρός και ξεσκονισμένος,
εφαρμόστε μία στρώση ασταριού και
μία στρώση του πλαστικού χρώματος
αναμένοντας να στεγνώσει κάθε στρώση
πριν την εφαρμογή της επόμενης.

Fresh Scent
0837

Wind Blown
0586

Skinny Dip
0156

I’m a Local
0863

Κατά τις δεκαετίες ‘60 – ‘70 βλέπαμε
πολύ συχνά διχρωμίες στους τοίχους. Η
μόδα σε όλα τα θέματα κάνει κύκλους
και επανέρχεται με μικρές αλλαγές, αλλά
με ίδια φιλοσοφία. Κολλήστε την ταινία
όπως επιθυμείτε, οριζόντια, κάθετα,
πλάγια, λίγο κάτω από την οροφή και
χαρίστε στον χώρο νέα προοπτική.
Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα τα
διακοσμητικά στοιχεία και υφάσματα
πρέπει να είναι σε παρόμοια απόχρωση
με την απόχρωση τοίχου που τα
πλαισιώνει.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Herare White
0215

Polished Cotton
0629

Οριοθετώντας γεωμετρικά
σχήματα και χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον δύο αποχρώσεις,
αλλάζει εύκολα και ριζικά η όψη
ενός χώρου, ακόμα και με το
βάψιμο ενός μόνο τοίχου. Είναι
ένας πολύ απλός τρόπος για να
προσθέσουμε ιδιαίτερο χαρακτήρα
σε δωμάτια που δεν υπάρχουν πολλά
έπιπλα και έντονη διακόσμηση,
όπως σε υπνοδωμάτια. Απλά και
μόνο ταιριάζοντας τις αποχρώσεις
του τοίχου με κάποιες διακοσμητικές
λεπτομέρειες ή υφάσματα του χώρου
το αποτέλεσμα μάς αποζημιώνει.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Pale Quartz
0362

Lioness
0864

Υπάρχουν κάποια πράγματα που
πάντα μας κάνουν να ονειρευόμαστε
και να ελπίζουμε. Το ουράνιο τόξο
συμβολίζει την ομορφιά, την αρμονία
και τη δημιουργία, αλλά κυρίως το
θετικό μήνυμα, ότι όλα τώρα πέρασαν
όσο μεγάλη κι αν ήταν η καταιγίδα.
Εκτός από ιδανική επιλογή για ένα
παιδικό δωμάτιο, τα ουράνια τόξα
είναι διαχρονικά, αγαπιούνται από
όλους και είναι η τέλεια διακοσμητική
προσθήκη για κάθε χώρο. Το
ανομοιόμορφο βάψιμο δίνει ένα
ανάλαφρο στυλ με boho διάθεση
στον χώρο σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ PRECOLOR/BLANCO ECO + VITEX CLASSIC ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

1

Blanco Eco

Λευκό αστάρι
νερού για
μόνωση λεκέδων
aΚαλύπτει
αποτελεσματικά
κάπνα, κιτρινίλες,
λεκέδες
aΤο απόλυτο εργαλείο
για καθαρές επιφάνειες

1

Pre Color

Αστάρι που χρωματίζεται
για μέγιστη καλυπτικότητα
σε δύσκολες αποχρώσεις
aΜειώνει των αριθμό των
επιστρώσεων του τελικού χρώματος
aΙδανικό για δύσκολες αποχρώσεις
(όπως κίτρινες, μπλε και κόκκινες)
aΓρήγορα και απλά με 1 «χέρι»
Precolor + 1 «χέρι» Vitex Classic
makeover!
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2

Vitex Classic

Buffed Plum
1317

Calliope
0044

Κορυφαίας
ποιότητας ματ
πλαστικό χρώμα:
aΓια εσωτερική χρήση
aΑσυναγώνιστο σε απόδοση
και καλυπτικότητα

Overlook
1319

aΜε μέγιστη αντοχή
στο συχνό πλύσιμο
aΜε τέλειο ματ φινίρισμα

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ ΛΥ Σ Ε Ι Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Acrylan

Acrylan Max

HyRoof Hybrid PU
Σύστημα μόνωσης

Το κορυφαίο

Καινοτόμο Νανο–Ακρυλικό

ακρυλικό χρώμα,

ματ χρώμα τριυβριδικής

ταρατσών με

με εξαιρετική

νανοτεχνολογίας για

υβριδικό αστάρι

αντοχή στο συχνό

μέγιστη αντοχή, πρόσφυση,

και οπλισμό.

πλύσιμο και στις

σταθερότητα αποχρώσεων και

Περισσότερο από

καιρικές συνθήκες.

αντίσταση στο λέρωμα.

10 χρόνια προστασία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο Σύστημα Θερμομόνωσης που βελτιώνει την
Ενεργειακή Κλάση του κτιρίου

Vitex με Teflon TM

και μειώνει το κόστος συντήρησης.

Κορυφαίας αντοχής ματ πλαστικό χρώμα με
Λύση VITEXTHERM 3 σε 1:

τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας TeflonTM*.
Μέγιστη αντοχή στην απορρόφηση κοινών οικιακών

ΕΤΑ 15/0148 02423-CPR-9917

Θερμομόνωση

λεκέδων και αντίσταση στην εναπόθεση
σκόνης/κάπνας και άλλων ρύπων (Class 1).

Εξωτερικός σοβάς
Απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων

Vitex Classic
Το κορυφαίο πλαστικό χρώμα, ασυναγώνιστο
σε απόδοση και καλυπτικότητα.
Μέγιστη αντοχή στο πλύσιμο (Class 1).

Κονίαμα GNK 10G

Διογκωμένη πολυστερίνη

Υαλόπλεγμα

Κονίαμα GNK 20W

Αστάρι Granikot

Επίχρισμα Granikot

Vitex Eco
Αντιμικροβιακό και οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα.
Ανώτερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.
Μέγιστη αντοχή στο πλύσιμο (Class 1).

Vitex Metallico
Υδατοδιαλυτό χρώμα με μεταλλικό φινίρισμα
για εντυπωσιακές τεχνοτροπίες.
Εσωτερικής χρήσης.

Aquavit PU Eco

ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ριπολίνη νερού αντιμικροβιακή και οικολογική,
με εξαιρετική λευκότητα. Ανώτερη ποιότητα
αέρα εσωτερικών χώρων. Εξωτερικής
και εσωτερικής χρήσης, ενισχυμένη με
πολυουρεθανικές ρητίνες (PU) και φίλτρα UV.

Πιστοποιήσεις:

ISO 14001

Ολοκληρωμένες λύσεις υγρομόνωσης
με πείρα μεγαλύτερη από 87 έτη.

Verolac

Για υφιστάμενες και νέες κατασκευές

Ντουκόχρωμα υψηλής αντοχής για

(Από τα θεμέλια έως την οροφή).

μεταλλικές και άλλες επιφάνειες.

Heavy Metal Silicon
* Teflon™ is a trademark of THE CHEMOURS COMPANY
FC, LLC used under license by VITEX S.A.

ISO 9001

Diaxyl Plus

Pool Paint

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλής

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου

Εποξειδικό χρώμα πισίνας

αντοχής και σκληρότητας χωρίς την

πολυουρεθανικής βάσης με

δύο συστατικών.

προσθήκη σκληρυντή.

φίλτρα UV, εξωτερικής και

Bitumol
Ασφαλτικό βερνίκι.

COSMOGUM

ASPHALDIEN

GARDEN FF

Ασφαλτική μεμβράνη

Αντιριζική ασφαλτική

με ψηφίδα.

μεμβράνη κήπου.

•

Ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες.

•

Υγρά ασφαλτικά.

Τα προϊόντα επιδοτούνται από το
πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον”.

εσωτερικής χρήσης.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ανακαλύψτε πάνω από 4.500 αποχρώσεις και
χρωματίστε στο Σύστημα Χρωματισμού της
Vitex, το μόνο στην Ελλάδα με 24 χρωστικές
a Για εξαιρετική πιστότητα και επαναληψιμότητα
a Με απόχρώσεις ειδικά ενισχυμένες για αντοχή

στο χρόνο και στην UV ηλιακή ακτινοβολία
(HD-High Durability)

GLOBAL
COLECTION

Εμπνευσμένη από τις διεθνείς διακοσμητικές τάσεις

RAL
BASED
COLLECTION

Η καταξιωμένη
βεντάλια του
τεχνικού κόσμου

aΣε συνεργασία με τον Color Guild

GLOBAL
EXTERIOR

COLORFULL
COLLECTION

Οι 160 πιο δημοφιλείς
αποχρώσεις εξωτερικών χώρων
στην Ελλάδα και διεθνώς.
aΕνισχυμένες με ειδικές χρωστικές
για εξωτερική χρήση HD-High Durability
aΣε συνεργασία με τον Color Guild

NCS
COLLECTION
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Εμπνευσμένη από τη
χώρα μας

Σε συνεργασία με
τον Σουηδικό Οργανισμό NCS

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΕΝΤΆΛΙΕΣ
VITEX

TRENDS

Απόστολος Βάμβουρας

Jafar Mansuri

Charlota Blunarova

© H&M Home
hm.com

Taylor Simpson

© Ferm Living
cloudberryliving.co.uk

Jafar Mansuri

Element5

Inside Weather

Claus Grunstaudl

© Wayfair
wayfair.co.uk

Creators Collective

© Joe Browns
joebrowns.co.uk

Stefan Tan

Kylie Fitts

Eddie Howell

Modern Affliction

Tevei Renvoye

© H&M HOME
hm.com

© John Lewis
Johnlewis.com

© AUDENZA
audenza.com

Benjamin Voros

MIX Images © Colour Hive
colourhive.com

© Astep
nest.co.uk
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www.vitex.gr
Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία

210.5589.400

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00
ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

customercare@vitex.gr

