
Η Vitex και ο Color Guild 
Ένας διεθνής κόσμος αποχρώσεων

Ο Color Guild είναι ο μεγαλύτερος Διεθνής 
Οργανισμός ανεξαρτήτων κατασκευαστών
χρωμάτων, με 55 εταιρείες - μέλη σε όλο τον 
κόσμο, που προβλέπει και επηρεάζει τις τάσεις 
των αποχρώσεων των προϊόντων χρωμάτων 
για επαγγελματίες, σχεδιαστές, εμπόρους και 
καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Vitex είναι επίσημος εταίρος (Partner) του
Διεθνούς Οργανισμού Color Guild. 

Οι εξειδικευμένοι Color Guild Colorists,
καταγράφουν τη χρήση και προβλέπουν τις 
πραγματικές διεθνείς τάσεις των αποχρώσεων
12 – 18 μήνες πριν την εμφάνιση τους στις διεθνείς 
αγορές!

Δείτε τις 1.320 αποχρώσεις της νέας
βεντάλιας Vitex Global Collection στα 

χρωματοπωλεία ή αναζητήστε τις, με τον 
κωδικό ή το όνομα τους, στο www.vitex.gr
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ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



Sparrow 
0554

Cocoa Nib 
0260

Fireplace Mantel 
0569

Urban Charm 
0337

Εικόνες από το διάστημα δείχνουν την ομορφιά της γης σε μπλε και 
πράσινο, χρώματα που είναι μόνιμα στις μνήμες όλων μας και θυμίζουν 
ηλιόλουστες ημέρες, θάλασσες και πλούσια δάση. Αποχρώσεις που 
εκφράζουν ηρεμία, δροσιά και χαλάρωση.

Απαλά χρώματα που αποτελούν το φόντο σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις. 
Δημιουργούν βάθος, ανακλούν το φώς και είναι ιδανικές για ανοικτούς 
χώρους αλλά και χώρους που χρειάζονται περισσότερο φως.

Η “Nomadic Travels” απόχρωση 
ενσαρκώνει την ουσία μιας
δροσιστικά ουδέτερης απόχρωσης.
Η χροιά της είναι αρκετά ισχυρή για 
να γίνει αντιληπτή σε έναν τοίχο, αλλά 
την ίδια στιγμή, αρκετά λεπτή για να 
συνδυαστεί αρμονικά με πολύχρωμα 
αντικείμενα διακόσμησης του 
μοντέρνου σύγχρονου κτιρίου.

Αυτά τα γήινα χρώματα αποτελούν τη βάση για το χρωματισμό σε ένα 
χώρο. Είναι απαραίτητες αποχρώσεις που αναδεικνύονται μοναδικά σε 
τοίχους, αξεσουάρ και έπιπλα. Συνδυάστε τις με τις αποχρώσεις “Out of 
this World” για να δώσετε πιο δραματική και εκλεπτυσμένη αίσθηση.

New Foliage 
0400

In the Blue 
0504

Marseilles 
0525

Lush Meadow 
0434

Simple Serenity
0614

Pale Loden 
0440

Δημοφιλή χρώματα με ιδιαίτερες 
αποχρώσεις, απαλά και εξελιγμένα. 
Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε 
σε ένα ευρύ φάσμα χώρων, 
από μοντέρνα διαμερίσματα, 
επαγγελματικούς χώρους όπως
και σε σπίτια στην εξοχή.

Down to Earth

Meadows and Marines Groundwork

Mother Earth

Best of the Bunch 
1068

Φωτεινές, τολμηρές, βαθιές και μυστηριώδεις, προσθέτουν 
διάσταση σε όλους τους χώρους σας, σε μεγάλες και μικρές 
επιφάνειες.

Thunderstorm 
0514

Paradise City 
0486

Gold Sparkle 
0389

Out of this World

Τα χρώματα που δίνουν πνοή για το 2017 είναι πιο απαλά 
και πιο χαλαρά, δημιουργούν μια αίσθηση χαλάρωσης και 
περισυλλογής. Η απόχρωση της χρονιάς είναι η “Nomadic 
Travels” από τη βεντάλια Vitex Global Collection. Είναι 
μια πραγματικά ουδέτερη απόχρωση. Μπορεί να δώσει την 
αίσθηση της ζεστασιάς στον ήλιο αλλά και της δροσιάς στη 
σκιά, καθιστώντας την ιδανική ώστε να συνδυαστεί με όλα 
τα άλλα χρώματα στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους 
σας.

Harrow Gate 
0230

Place of Dust 
0539

Nomadic Travels 
0524

Chintz 
0573
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