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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!
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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

Lioness

0864 – Lioness

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ



Hint of Vanilla
0001

Bunny Cake
0012

Sugar Dust
0011

Barely White
0021

Sheepskin
0566

Soufflé
0139

Cantera
0343

Polished Cotton
0629

Calliope
0044

Plume Grass
0414  

Philosophically Speaking
0578

Overlook
1319

Apple Crisp
0247

Big Fish
0435

Berry Patch
1152

Sizzling Hot
0045

Τα Χρώματα του 2020 αψηφούν τα καθιερωμένα, σπάνε τα όρια και μας 
οδηγούν στην ανακάλυψη νέων τρόπων σύνδεσης, στη συνεχή αναζήτησή 
μας για επαφή. Η αντίθεση μεταξύ της αναπόλησης μας στο παρελθόν και 
της επιθυμίας να εναντιωθούμε σε κάθε τι συνηθισμένο, διαμορφώνει το 
εκλεκτό μείγμα από νοσταλγικούς τόνους και ζωντανές αποχρώσεις που 
αναδύονται γύρω μας.  

To Lioness 0864 - Χρώμα της Χρονιάς 2020 - είναι ο ηγέτης αυτής της 
τάσης, ένα τολμηρό χρώμα που λέει: Προχώρα! ...Βρυχάται; Λίγο! Αυτό το 
χρώμα δε δαγκώνει, αλλά ορθώνεται και λέει με ζεστασιά καλώς ήρθες!

ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020

0864 – Lioness 

Γενναίο, πληθωρικό και δυνατό, 
το Lioness 0864 - Χρώμα της 
Χρονιάς 2020 - από τη βεντάλια 
Vitex Global Collection, αποπνέει 
ανεξαρτησία και ένταση. 

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.


