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Χρωματικές προτάσεις για μια όμορφη ζωή!

Μία ομάδα επαγγελματιών της ΧΡΩΤΕΧ σε συνεργασία με την Καταγά Αργυρώ, Architect & 

Interior Designer, μελέτησαν και μετά από πλήρη έρευνα σας παρουσιάζουν τις χρωματικές 

παλέτες των σύγχρονων τάσεων. Διαμορφώθηκαν με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών και 

εμπλουτίστηκαν με ιδέες και φροντίδα για το σπίτι σας.

Εξερευνώντας τις τάσεις διακόσμησης που κυριαρχούν στο σήμερα καθώς και άλλους βιω-

ματικούς παράγοντες που πρωταγωνιστούν στις ζωές όλων μας, διαπιστώνουμε πως έχουμε ανά-

γκη για μία πιο απλή, ήσυχη και μινιμαλιστική ζωή.

Κόντρα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας, επιζητούμε την ηρεμία και τη χαλά-

ρωση δημιουργώντας χώρους τύπου “κουκούλι”, χρησιμοποιώντας απαλά και παστέλ χρώματα.

Η ανακουφιστική παρουσία του πράσινου είναι απαραίτητη και μας φέρνει πιο κοντά στη φύση 

και τα πλούσια σε ψυχική υγεία δώρα της.

Ταυτόχρονα, διανύοντας δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς, αντιληφθήκαμε πως θέλουμε να 

είμαστε δημιουργικοί και παραγωγικοί μέσα στο χώρο μας κι αυτό επιτυγχάνεται φέρνοντας σ' αυτόν 

το φως, την αισιοδοξία και τη λαχτάρα για το καινούριο. 

Βασιζόμενοι σε εντυπωσιακούς συνδυασμούς έντονων αποχρώσεων, αντλούμε τη δύναμη και 

την πεποίθηση πως είμαστε ξεχωριστοί και με ιδιαίτερη προσωπικότητα.

Στις παλέτες μας, κυρίαρχο ρόλο έχουν και τα χρώματα της γης σε συνδυασμό με τα χρώματα της 

θάλασσας, που έχουν τη δύναμη να μας ταξιδέψουν και παράλληλα να μας σταθεροποιήσουν, να 

μας κάνουν να αισθανθούμε άνετα και μοναδικά.
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Συνδυάζοντας γαλανές και μωβ παστέλ αποχρώσεις  

προσφέρουμε στο χώρο μας την απαραίτητη αρμονία 

και ειρήνη. 

Οι παστέλ αποχρώσεις θεωρούνται κατευναστικές και 

εκφράζουν την ειλικρίνεια και τη χαλάρωση. 

GG-845

GS-698

GG-847
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Μια σκούρα μωβ 

απόχρωση συνδυασμένη 

με λευκά και μπεζ 

δημιουργεί αντιθέσεις 

για θετική ώθηση. 

Οι πιο ανοιχτές 

αποχρώσεις 

ενεργοποιούν 

τη φαντασία και 

ενισχύουν 

τις διαισθητικές 

ικανότητες. 

GG-852

GS-488GG-861
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Γκρι-μπλε τόνοι με ροζ απαλές αποχρώσεις 

συνδυάζονται μεταξύ τους υπέροχα, χαρίζοντας 

κομψότητα και γλυκιά ατμόσφαιρα.

Επιλέγοντας απαλές αποχρώσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους

χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς που θα μας βοηθήσουν να βρούμε λίγο χρόνο

για τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας.

Η γαλήνη κι η καλοσύνη είναι δύο λέξεις που αποπνέουν αυτά τα χρώματα

και χαρίζουν μια γλυκιά ζεστασιά.

GS-732 GG-834

GS-664 GΒ-382

GG-781
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Γη & Ύδωρ
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GS-532 GS-680GS-667

Οι αποχρώσεις του μπλε σε συνδυασμό με γήινες πινελιές αποπνέουν μία άνεση και χαλάρωση και 

δημιουργούν έναν φιλόξενο και ζεστό χώρο. Το χρώμα της θάλασσας παρομοιάζεται με 

την έκφραση της ψυχής του ανθρώπου. Μπορεί να συγκεντρώσει πολλές όμορφες αντιθέσεις και 

να γίνει ένας απέραντος ωκεανός συναισθημάτων.
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GB-363

GG-776

GS-517
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GS-541

GG-755

GB-366GS-659

GS-494

GG-831

Οι ζεστές αποχρώσεις 

της γης δημιουργούν χώρους 

σταθερότητας και άνεσης. 

Συνδυάζοντας τη γήινη 

παλέτα χρωμάτων με 

τις ευεργετικές ιδιότητες του 

μπλε, το αποτέλεσμα 

μας συναρπάζει. 

Οι προτεινόμενες παλέτες 

είναι μία σειρά ζεστών 

αποχρώσεων που 

μας παρασύρει σε μία 

ατμόσφαιρα αίγλης, 

βοηθώντας τη σκέψη μας 

να είναι καθαρή και γεμάτη 

αισιοδοξία.
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Είναι αδύνατον να αντισταθούμε στα χρώματα 

της μητέρας γης, διότι αυτά αντιπροσωπεύουν 

το περιβάλλον στο οποίο γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε. 

Ο συνδυασμός αυτών των αποχρώσεων είναι αρμονικός 

και δεν δημιουργεί συναισθήματα έντασης και 

νευρικότητας. Επιπρόσθετα, δεν δημιουργεί υπερβολές 

και είναι διαχρονικός.

Το κάδρο της Γης…

GS-511GS-630GG-778
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Μετά από μία έντονη καθημερινότητα χρειαζόμαστε 

μια ήσυχη γωνιά και να ηρεμήσουμε το σώμα μας 

και το πνεύμα μας. 

Δημιουργώντας τέτοιους συνδυασμούς αφήνουμε πίσω το άγχος της ημέρας, 

ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ομορφιά της φύσης.

GB-224

GB-162

GS-625

GG-804

GS-601

N315Ηλιόσπορος
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GS-624GB-192 GG-798 GS-623

Η παρουσία των φυσικών χρωμάτων 

στο χώρο μας δημιουργούν ένα 

σκηνικό ευεξίας και άνεσης. 

Συνδυάζοντάς τα με φυτά εσωτερικού 

χώρου επιτυγχάνουμε αρμονία 

και σύνδεση με τη μητέρα φύση.

16



Δεν είναι η πρώτη φορά που το πράσινο μπορεί 

να κυριαρχήσει σε έναν χώρο κι αυτό γιατί προσδίδει  

μια αίσθηση ηρεμίας και παράλληλα μία πινελιά 

φρεσκάδας. Φέρνοντας στο χώρο μας τα χρώματα 

της φύσης γαληνεύουμε και ανανεωνόμαστε!

GS-603

GB-160

GS-565

GS-568

GS-582
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GS-552

GB-400

GB-279

GB-219

GB-451

GB-314

GB-407
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GS-524

GB-140

GB-477

GB-380

GB-446

GB-315

GB-184

GB-387

GB-107

Εκρήξεις χρώματος
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GB-107 GB-387

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ...

Επιλέγοντας ένα έντονο μπλε χρώμα στον τοίχο 

μπορούμε να ενισχύσουμε την ενέργεια μας και 

τη δράση μας και παράλληλα να αναζωογονηθούμε 

μέσα από αυτό προσθέτοντας ροζ πινελιές 

που εμπνέουν και μεταδίδουν θετικά συναισθήματα.

GB-380 GB-446

Τολμηροί συνδυασμοί όπως 

το κόκκινο και το μπλε 

δημιουργούν χώρους 

με προσωπικότητα και 

συμβολίζουν τη δύναμη, 

την ένταση και τη συγκίνηση.
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GS-552GB-400 GB-279

Με  μία πρώτη ματιά ο παραπάνω συνδυασμός μπορεί 

να φαίνεται αρκετά τολμηρός όμως είναι πρωτότυπος και χαρίζει 

φωτεινότητα και αντίθεση. Είναι μία μοντέρνα προσέγγιση 

που ανανεώνει και δημιουργεί χαρούμενες εντυπώσεις. 

GB-457

GS-524

Αναδεικνύουμε

τους ψυχρούς τόνους

με χρωματικές νότες

δύναμης και φιλοδοξίας.
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GB-219

GB-407

Τολμηρές χρωματικές παλέτες όπως οι παραπάνω συνδυασμοί είναι αρκετά διασκεδαστικές και ζωηρές ώστε 

να ενθουσιάζουν τον κάτοικο του σπιτιού και να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα χαράς κι ευτυχίας. 

Το κίτρινο ως χρώμα εκφράζει μία ευθυμία και θετικότητα και σε συνδυασμό με τη φαντασία και το μυστήριο 

του μωβ μπορεί να δώσει μία άκρως ανανεωτική διάθεση.  

GB-184

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑ...

GB-315

Πράσινο με πορτοκαλί,

ένας συνδυασμός που προκαλεί 

ζεστασιά και μαγνητίζει 

τη προσοχή μας.
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Το playroom μας δίνει την ευκαιρία να επιλέξουμε χαρούμενα χρώματα για να δημιουργήσουμε ένα παιχνιδιάρικο 

χώρο που θα χαροποιήσει τους μικρούς μας φίλους. Η επιλογή ενός ζωηρού στυλ για τον συγκεκριμένο χώρο τον 

μεταμορφώνει σε ένα καταφύγιο ξεγνοιασιάς. Το αποτέλεσμα εμπνέει και γεμίζει ενέργεια και θετικότητα τα παιδιά 

αλλά και τους γονείς. 

GB-314

GB-451

ΛΑΤΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗN 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ…
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΦΩΝ

Μετακίνηση επίπλων από τοίχους και κάλυψή τους, στρώσιμο δαπέδου, αφαίρεση 
διακόπτες / πρίζες / πόμολα ή κάλυψη με χαρτοταινία, προστασία με χαρτοταινία σε 
σοβατεπί και γύψινα.

Αφαιρείτε σαθρά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη βοήθεια σπάτουλας. Στοκάρετε 
αυτά τα σημεία καθώς και τυχόν τρύπες ή άλλες ατέλειες. Τρίβετε, καθαρίζετε την 
επιφάνεια από τη σκόνη και ασταρώνετε τοπικά. 

Για επαναβαφή σε γυαλιστερή και λεία επιφάνεια, να προηγηθεί τρίψιμο για αγρίεμα 
του υποστρώματος.

Σε νέες ή άβαφες επιφάνειες, ασταρώνετε με το κατάλληλο αστάρι.

Αραιώστε το χρώμα με νερό ή το συνιστώμενο διαλυτικό στην προτεινόμενη αναλογία 
και αναδεύστε καλά.

Σε τοίχους, ξεκινήστε «κοψίματα» με το πινέλο από τα σημεία που δεν φτάνει το ρολό. 

Αδειάστε λίγο χρώμα στο σκαφάκι, βρέξτε ελαφρά το ρολό, βουτήξτε το στο χρώμα 
και στραγγίξετε το στη σχάρα μέχρι να απορροφηθεί ομοιόμορφα.

Εφαρμόστε ομοιόμορφα το χρώμα και, πριν στεγνώσει, επιστρέψτε για να σουμάρετε. 

Βουτήξτε πάλι το ρολό στο χρώμα και επαναλάβετε για την υπόλοιπη επιφάνεια.

Σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με εσοχές, γωνίες, πηχάκια, βάφετε με πινέλο και 
δεν χρειάζεται το σκαφάκι. Βουτάτε το πινέλο απευθείας στο δοχείο στραγγίζοντας την 
περίσσεια χρώματος στο στεφάνι του δοχείου.

Για την εφαρμογή δεύτερης στρώσης, συμβουλευτείτε το δοχείο για το χρόνο. Μην 
εφαρμόζεται το δεύτερο χέρι εάν δεν έχει στεγνώσει το πρώτο.

Προετοιμασία 
χώρου2
Προεργασία
επιφανειών3

Βαφή

4

Επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν και υπολογίστε την ποσότητα χρώματος 
που θα χρειαστείτε. Προς διευκόλυνσή σας, αξιοποιήστε το «Εργαλείο 
Υπολογισμού Χρώματος» στην ιστοσελίδα της Χρωτέχ
 http://www.chrotex.gr/el/paint-calculator

Οργάνωση

1

Προμηθευτείτε τα κατάλληλα εργαλεία βαφής. 

Συμβουλές: 

1. Εάν πρόκειται να βάψετε ολόκληρο το δωμάτιο η βαφή ξεκινάει από τα ταβάνια και γύψινα. Στη συνέχεια 
βάφονται οι τοίχοι και στο τέλος ντουλάπες, πόρτες, παράθυρα και καλοριφέρ.

2. Εάν βάφετε πλαστικά χρώματα αραιώστε μόνον την ποσότητα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 

3. Εάν βάφετε βερνικοχρώματα, με την ολοκλήρωση της εργασίας καθαρίστε το καπάκι των δοχείων, κλείστε 
καλά τα κουτί και αποθηκεύστε ανάποδα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Χρωματικά tips: 

1. Όσο μεγαλύτερη επιφάνεια, τόσο πιο έντονη θα φαίνεται τελικά η απόχρωση.

2. Απαλές και ουδέτερες αποχρώσεις και συνδυασμοί μικρών αντιθέσεων κάνουν τους εσωτερικούς χώρους να 
δείχνουν μεγαλύτεροι. Σκούρες αποχρώσεις και συνδυασμοί με έντονες αντιθέσεις έχουν αντίθετο αποτέλεσμα.

3. Χρησιμοποιήστε την πιο σκούρα απόχρωση σε μικρότερη ποσότητα.

4. Τα ζεστά χρώματα (όπως κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο) ζωντανεύουν ένα χώρο και φέρνουν τις επιφάνειες 
πιο κοντά.

Συμβουλή: Για καινούριες ή άβαφες επιφάνειες θα πρέπει να υπολογίσετε και ποσότητα για αστάρια. 
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Η ΧΡΩΤΕΧ βρίσκεται δίπλα σας για να σας βοηθήσει σε κάθε βήμα για την ανανέωση των χώρων σας. 

Περιηγηθείτε στο νέο μας site και βρείτε ιδέες για αποχρώσεις, πληροφορίες για προϊόντα 
καθώς και για τα σημεία πώλησης αυτών.

Αναζητήστε τις βεντάλιες αποχρώσεων της ΧΡΩΤΕΧ σε συνεργαζόμενα χρωματοπωλεία για μεγαλύτερη ποικιλία 
αποχρώσεων.

Βρείτε μας στο για περισσότερες δημιουργικές ιδέες και νέες τάσεις. 

Καλέστε μας στη Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης (801 11 52300) για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία 
χρειάζεστε. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, θα «χαρεί» να σας εξυπηρετήσει.

www.chrotex.gr 

facebook.com/My chrotex 

Η ΧΡΩΤΕΧ δίπλα σας…

Οδηγός χρωμάτων  

Color guide

Color guide

Για τις αποχρώσεις του παρόντος εντύπου έχει εφαρμοστεί 
καινοτόμος μέθοδος ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή 
ταύτιση με τις πραγματικές αποχρώσεις. Είναι όμως πιθανόν 
να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις λόγω της φύση των διαφορετικών 
προϊόντων και των επιφανειών προς βαφή και του φωτισμού.
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