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2019Η 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!
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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

Into The Stratosphere

0627 – Into The Stratosphere

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ
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Temptress 
1144

Into The Stratosphere 
0627

Yellow Umbrella 
0800

Kung Fu 
0109

Atmosphere 
0689

Deep Space 
0487

Oak Tone 
0217

Ice Flow 
0448

Dark River 
0494

Siren 
1117

Elk Skin 
0565 

Sweet Angelica 
0806

November Storms 
0543

Sugar Dust 
0011

Jack-O-Lantern 
1038

Power Lunch 
0572

Perennial Garden 
0759

Techile 
0533

Η τέχνη εμπνέει αυτή την παλέτα και οδηγεί σε μια απροσδόκητη αρμονία.  Χάρις στην 
αντίθεση του βαθιού November Storms και του γαλήνιου Elk Skin, δημιουργείται ένας 
μοναδικός λαμπερός συνδυασμός.  Ο καλλιτεχνικός συνδυασμός του Temptress και 
του Yellow Umbrella σας αναδεικνύει ως έναν εξαιρετικό διακοσμητή. 

Ο εορτασμός του παρελθόντος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της παλέτας.  Με τη νοσταλγία, 
αλλά και τη δύναμη του μέλλοντος, οι αποχρώσεις Atmosphere και Ιnto the Stratosphere μας 
ωθούν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αγαπάμε το παρελθόν μας με τις κλασσικές αποχρώσεις 
των Sweet Angelica, Kung Fu και Sugar Dust.

Με μία χαρούμενη διάθεση, αυτή η παλέτα είναι η απάντηση στην έντονη ζωή μας. 
Η αναζωογονητική δύναμη  της φύσης απορρέει από τους γαλήνιους ουδέτερους τόνους του 
Deep Space και του Ice Flow, παράλληλα με την καταπράσινη έκρηξη του Perennial Garden.  
Η χαρούμενη λάμψη του Jack-O-Lantern προσδίδει μια ιδιαίτερα πρόσχαρη διάθεση. 

Τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ του ανθρώπου και της μηχανής αποτελούν την έμπνευση αυτής 
της παλέτας. Ουδέτερες αποχρώσεις εμπνευσμένες από μια τεχνολογία που συνεχώς αναζητά 
το νέο αντικατοπτρίζονται στις αποχρώσεις Techile και Dark River, ενώ οι Oak Tone και Power 
Lunch υποδηλώνουν την ανθρωπινη αίσθηση που κρύβεται μέσα της. Η ζωτικότητα και η 
ενέργεια της ομάδας Humanity Within αναδεικνύεται από την παθιασμένη έκρηξη του Siren.

Humanity Within

The Happiness Project

DNA

Craft Luxe
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Βυθισμένοι  σε αυτό το μαγευτικό σκούρο 
μπλε μπορούμε να φανταστούμε ένα ταξίδι 
σε βαθιές θάλασσες και στους ατέλειωτους 
ουρανούς της νύχτας. Αναζωογονητική 
αλλά και μυστηριώδης, αιώνια κομψή, 
αυτή η απόχρωση της νύχτας σίγουρα θα 
μετατρέψει κάθε χώρο σε κάτι το μοναδικό. 

Τα χρώματα για το 2019 αντικατοπτρίζουν τις αντιθέσεις της 

καθημερινότητας, αναδεικνύοντάς τις εδώ με τέσσερις δυναμικές παλέτες. 

Το παρελθόν και το μέλλον ενώνονται στο DNA, ενώ η τέχνη 

και η τεχνολογία συνυφαίνονται με το Craft Luxe και το Humanity Within. 

Ο φυσικός κόσμος βρίσκεται στο επίκεντρο με τις έντονες αποχρώσεις 

του The Happiness Project, δημιουργώντας αντιθέσεις με το πρωτόγνωρο 

βάθος του Χρώματος της Χρονιάς:  Into the Stratosphere.

TreND 
2019

Τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση των αποχρώσεων οφείλονται στις τεχνικές εκτύπωσης, στη γυαλάδα του χρώματος, στο φωτισμό ή στη φύση της βαφόμενης επιφάνειας. 
 Συνιστούμε επίσης δειγματισμό της επιθυμητής απόχρωσης επί της βαφόμενης επιφάνειας.


