Griul este de obicei definit ca nonculoare. Acest lucru
este parțial adevărat, deoarece - cu ajutorul griului
- putem crea soluții moderne. În paletarul de culori
există nenumărate nuanțe dintre care puteți alege de la tonuri incolore la tonuri ușor colorate.

InterTOP

vopsea colorată, cu aspect mat,
pentru interior
• putere de acoperire excelentă
• se poate colora (vezi paletare „inspiration”
și „selection”)
• aplicabilă în 2 straturi (2 straturi a 140-200 ml/m2)
• ambalată în găleți de 15 litri (150-210 m2/găleată/strat)
respectiv de 5 litri (50-70 m2/găleată/strat)
• se poate aplica cu pensula, cu trafaletul sau se poate
pulveriza

InterTOP

vopsea colorată, de interior

Vopsea în dispersie, mată, destinată utilizării pe pereți
interiori. La stația de pigmentat sunt disponibile
toate culorile din paletarul de culori pentru exterior
„inspiration”; pentru interior se pot prepara / comanda
toate celelalte 477 de culori ale paletarului de culori
„selection”. Starea interioară poate fi redată prin
aceste nuanțe; ne limitează doar imaginația. Obţinem
suprafețe excelente, omogene, în culori strălucitoare,
sunt ușor de aplicat și cu uscare rapidă.

În afară de cele câteva exemple din această broșură,
puteți găsi numeroase idei din care să vă inspirați și
principii de colorare, accesând pagina www.lb-knauf.
ro/selection.
*De obicei, culorile se clasifică pe baza a trei proprietăți majore.
Colorația arată ce culoare este (cum ar fi: albastru, galben, roșu,
etc...). Într-o culoare, putem distinge o serie de alte nuanțe pe
baza luminozității sau saturației (conținut de culoare, vivacitate).
Paletarul „selection” se bazează fundamental pe această logică.

Mai multe detalii:
www.lb-knauf.ro
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InterTOP

vopsea colorată, cu aspect mat,
pentru interior
Cu ajutorul vopselei colorate cu aspect mat, în dispersie
InterTOP, puteți reda orice stare de spirit. Este cunoscut
faptul că proprietățile suprafețelor din jurul nostru - în
special culorile acestora - au un impact foarte mare asupra
dispoziției, stării noastre de bine.
Știm că nuanțele, culorile intense (de exemplu, roșu),
pot stimula circulația sângelui și, prin urmare, sunt
utilizate pentru a crea medii de inspirație, spaţii de
birouri destinate brain-storming-ului și pentru decorarea
spațiilor de divertisment.
De asemenea, folosită pe o zonă mică, culoarea poate fi
un element bun de completare a decorului, intenţionat
aplicată, în sufragerii, living-uri.
Verdele "radiază" prospețime, cu albastrul deschis spațiile
pot fi mărite vizual, iar deschizând nuanța către tavan,
putem reda impresia de mai multă libertate.

Paletarul de culori „selection” cuprinde foarte multe inovații;
toate acestea vor ajuta la alegerea culorii potrivite.
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Restul paletarului de culori oferă o gamă de culori
recomandată pentru a crea o armonie de culori
monocrome. Nuanțele diferite, mai puțin vii și mai deschise
ale unei culori*, se află pe aceeași pagină. În ordinea în care
sunt plasate în cercul cromatic, liniile de culoare sunt:
„EARTH line” – culori pământii, „RUSTY line” – culori
purpurii, „BLUE line” – albastre, „GREEN line” – verzi.
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Paletarul de culori
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Desigur, toate culorile produc efecte măsurabile și mai puțin
măsurabile, dar detectabile; informații despre aceste efecte
veți găsi accesând pagina
www.lb-knauf.ro/selection.
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La începutul paletarului de culori se află nuanțele „CREAM
selection“, care cuprind o selecție a tuturor nuanțelor
deschise, crem. În loc de pereți albi, sau ca o completare în
zona acestora, putem crea o stare de spirit calmă, destinsă.
Cu codul din colțul din dreapta jos al nuanțelor, luând în
considerare principiile corecte ale designului de culoare,
puteți alege din restul paletarului de culori alte nuanțe
complementare.

După grupele de culori, urmează o nouă secțiune,
„INTENSE selection”, unde se vor alege cele mai intense
nuanțe ale diferitelor culori*, în ordinea în care apar în
cercul cromatic. Starea interioară poate fi redată prin
aceste nuanțe; ne limitează doar imaginația. Utilizate pe o
suprafață mai mică sau prin vopsirea unui singur perete, se
pot crea spații moderne și mai îndrăznețe în camerele de
zi, bucătării, sufragerii.

