Nový design obalů

Klasik color – interiérová tónovaná disperzní otěruvzdorná barva
* moderní pastelové odstíny
ŠEDÝ
KC 0147

béžový
KC 0217

HNĚDÝ
SVĚTLÝ
KC 0267

fialový
KC 0347

* výrazná krycí schopnost a roztíratelnost

* odolnost vůči otěru za sucha
* vynikající paropropustnost
olivový
KC 0537

ZELENÝ
KC 0567

zelený
světlý
KC 0597

* vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Použití
k nátěrům minerálních, sádrových a sanačních omítek, zdiva,
betonových panelů a monolitů, sádrokartonových, sádrovláknitých,
dřevotřískových a dřevovláknitých desek, papírových tapet k tomu
určených, tapet ze skelných vláken apod.
žlutý
sytý
KC 0618

meruňkový
KC 0777

ŽLUTÝ
KC 0628

lososový
KC 0828

žlutooranžový
KC 0637

červený
KC 0847

ORANŽ
pastelový
KC 0747

cihlový
KC 0877
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základní penetrační nátěr
disperzní barva s vysokou kryvostí
tónovací barva

Sytost odstínů lze upravit poměrovým mícháním s bílou interiérovou barvou Klasik.
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válečkem
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PRACOVNY

2.	Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou
zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově
výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích
nátěrů.

Vydatnost
6–10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky
nanesené vrstvy.
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koupelny

Aplikační postup
1.	Napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 0,3 litru vody
na 1 kg barvy, popř. penetračním přípravkem A-GRUND nebo ATGRUND, v případě sádrokartonu a jiných málo nasákavých či extrémně
hladkých podkladů přípravkem UP-GRUND. Pokud je podkladem
nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr
není nutné provádět. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností
se doporučují oškrábat.

* možnost okamžité aplikace tónované barvy

* matný vzhled

modrý
KC 0417

dětské pokoje

1:1

1:2

Dětské pokoje jsou prostory
především velmi univerzální.
Děti v nich mohou trávit téměř
celý den, slouží zároveň jako
herna, ložnice, pracovna. Živé
a teplé barvy děti povzbuzují
a dodávají pocit tepla
a domova.

Koupelna je místem, které
navštěvujeme většinou
pravidelně po celý den.
Ráno se zde „probouzíme“,
v průběhu dne osvěžujeme
a večer naopak relaxujeme
a připravujeme k odpočinku.
Proto bychom měli volit
především takové odstíny,
abychom se zde cítili uvolněně
a příjemně, jako například modré, které asociují vodu a čistotu,
žluté, oranžové.

Výběr odstínu je ovlivněn také
povahou dítěte. Syté, výrazné
až dráždivé odstíny jsou
ideální pro klidnější povahy.
U hyperaktivních dětí jsou
naopak vhodnější jemné odstíny
studenějších barev.

doporučené odstíny
zelený světlý
KC 0597 1:0

Pracovna bývá většinou prostorem tichým, vhodným pro přemýšlení a práci. Ale v závislosti
na činnostech zde provozovaných může být také místem
velmi živým a frekventovaným.
Dle způsobu využití pracovny
volíme převážně odstíny klidné,
nerušivé a vhodné pro soustředění. Ideální jsou neutrální šedé,
hnědé, béžové či uklidňující
modré odstíny. Pokud ale pracovna slouží spíše k „akčním“
činnostem, volíme raději odstíny
živé a povzbuzující.

doporučené odstíny
lososový
KC 0828 1:0

ORANŽ pastelový
KC 0747 1:0

žlutý sytý
KC 0618 1:0

modrý
KC 0417 1:2 s bílou

TÓNOVANÁ INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ
OTĚRUVZDORNÁ BARVA
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základní penetrační nátěr
disperzní barva s vysokou kryvostí
tónovací barva
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vybíráme vhodnou barvu

Obývací pokoje

Červené odstíny

Fialové odstíny

Barva akce, temperamentu
a vášně. Napomáhá trávení,
dodává sílu a energii.

Fialová je barvou relaxace,
působí tajemně a elegantně.
Je ideální do klidových
a odpočinkových prostor.

lososový
KC 0828

červený
KC 0847

Hnědé odstíny

Zelené odstíny

Zemité odstíny evokují pocit
domova, klidu, bezpečí.

Zelená je barvou harmonie
a rovnováhy. Má uklidňující
účinky na oči, pozitivní vliv
duši a kreativitu myšlení.

béžový
KC 0217

HNĚDÝ SVĚTLÝ
KC 0267

cihlový
KC 0877

Šedé odstíny

Barva světla, rozzáří mysl
i interiér. Povzbuzuje,
rozveseluje, stimuluje mysl
a podporuje myšlení.

Moderní univerzální barva,
velmi dobře se kombinuje
s výraznými dekoračními
prvky v interiéru.

ŽLUTÝ
KC 0628

žlutooranžový
KC 0637

Oranžové odstíny
Barva slunce, která
dodává optimismus, pocit
radosti, tepla a bohatství.
ORANŽ pastelový meruňkový
KC 0747
KC 0777

Modrá je barvou uklidňující,
podporující koncentraci.
Symbolizuje oblohu, vodu,
vzduch. Pastelově modré
pokoje navozují pocit
svěžesti, lehkosti.

modrý
KC 0417

Jídelny

fialový
KC 0347

olivový
KC 0537

ZELENÝ
KC 0567

ŠEDÝ
KC 0147

color simulator

Modré odstíny

kuchyně

zelený světlý
KC 0597

Žluté odstíny

žlutý sytý
KC 0618

ložnice

Nemůžete se rozhodnout pro barevné kombinace malování vašeho
interiéru nebo fasády? Rozhodování vám ulehčí počítačový program
nabízející širokou škálu odstínů pro simulaci vzhledu interiérů
a fasád. Program je uživatelsky velice jednoduchý a spolehlivě
vám pomůže s výběrem moderních barevných
kombinací.
Program COLOR SIMULATOR
naleznete na internetových
stránkách www.het.cz.

Obývací pokoj bývá v domácnosti
místem, kde obvykle trávíme
většinu volného času. Jde zpravidla o dominantní část celého
bytu či domu.
Slouží současně k aktivním činnostem i k odpočinku a relaxaci. Proto bychom zde měli
volit především barvy teplé,
které navozují příjemnou domácí
atmosféru. Vhodné jsou odstíny
žluté, oranžové, hnědé nebo
červené; jsou elegantní, vzbuzují příjemné pocity a komfort,
dodávají energii.

doporučené odstíny
béžový
KC 0217 1:0

Ložnice je klidným a intimním
místem sloužícím především pro
odpočinek, spánek a relaxaci.
Proto je v těchto prostorách
důležité vytvořit příjemnou
a uklidňující atmosféru pomocí
jemných, většinou studených
odstínů.

Kuchyň bývá „srdcem“ většiny
domácností. Život zde pulsuje
od brzkého rána do pozdních
večerních hodin. Při přípravě
jídel a nápojů se zde pravidelně potkává celá rodina.
Moderní kuchyň může být
také ozdobou interiéru.

Jídelna je společenským
místem určeným pro rodinné
setkávání a posezení při jídle.
Jasné a teplé barvy jsou pro
jídelny ideální. Povzbuzují
náladu i chuť k jídlu, vytváří
atmosféru pro příjemnou
konverzaci u stolu.

Vhodnými barvami bývají odstíny bílé, fialové, béžové, modré,
zelené či hnědé. Pro harmonické prostředí je ideální barvu
stěn sladit s ostatními doplňky
interiéru, např. s nábytkem či
ložním povlečením.

Proto volíme především teplé
barvy, které podporují kulinářské aktivity a dobrou náladu,
případně barvy elegantní,
abychom zdůraznili exkluzivní
vzhled nové kuchyně.

Studené barvy, jako např.
odstíny modré a její varianty,
naopak aktivitu tlumí a mají
negativní vliv na chuť k jídlu
a trávení.
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