
Χρωµατικές Αρµονίες & Αντιθέσεις



MARMOLINE. Από το 1998.
Πάνω από 20 Χρόνια Ποιότητα, Αξιοπιστία και ∆ιάρκεια Ζωής.

Η MARMOLINE είναι µία αµιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται για πάνω από

20 χρόνια στο χώρο των οικοδοµικών υλικών.

Ξεκίνησε το 1998 και στη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών τα προϊόντα MARMOLINE 

συµµετείχαν στη δόµηση µεγάλων κτιρίων σε όλη την Ελλάδα.

Τα κτίρια:

• Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

• Νέο Μουσείο Ακρόπολης

• Στάδιο Tae Kwon Do

• Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο

• Μέγαρο Μουσικής

• Grand Resort Lagonissi

• Athens Hilton  

είναι µόνο λίγα και ενδεικτικά από τα κτίρια στα οποία εφαρµόστηκαν τα προηγµένα

οικοδοµικά υλικά MARMOLINE την τελευταία εικοσαετία.

Παράλληλα µέσα σε αυτήν την εικοσαετία δηµιουργήσαµε εγκαταστάσεις τελευταίας 

τεχνολογίας, διπλασιάσαµε τον αριθµό των ανθρώπων µας, επενδύσαµε στη διαρκή 

εκπαίδευσή τους και γνώση, αφουγκραστήκαµε τους πελάτες µας και ανανεώσαµε το

σήµα µας και την εταιρική µας ταυτότητα. 

Το γεγονός ότι στην MARMOLINE κατέχουµε πρώτη ύλη εξαιρετικής ποιότητας, για την 

παραγωγή χρωµάτων, έκανε ακόµη πιο επιτακτική την απόφαση να προσφέρουµε µία σειρά 

χρωµάτων υψηλού επιπέδου.

Έτσι εµπλουτίσαµε τη γκάµα των προϊόντων µας µε νέες σειρές κατάλληλες για την

ανακαίνιση, τη διακόσµηση και τη µόνωση του κτίριου και είµαστε σήµερα σε θέση να σας 

παρουσιάσουµε την νέα σειρά χρωµάτων Décor.



Décor: Χρώµατα / Τεχνοτροπίες / ∆ιακοσµητικά Επιχρίσµατα
Η νέα σειρά Décor είναι µία πλήρης σειρά σύγχρονων προτάσεων διακοσµητικών υλικών φινιρίσµατος, 

τεχνοτροπιών καθώς και χρωµάτων συνοδευµένων από τα απαραίτητα υλικά προετοιµασίας και προστασίας. 

Κάθε µοντέρνα ιδέα και κάθε παραδοσιακή πρακτική µπορεί να γίνει εύκολα πραγµατικότητα µε τα προϊόντα 

Décor. 

Τα χρώµατα Décor της MARMOLINE, χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική τους καλυπτικότητα, τη λαµπερή τους 

λευκότητα και τις µοντέρνες αποχρώσεις τους, ενώ οι τεχνοτροπίες Décor έχουν πληθώρα διαφορετικών 

εφαρµογών µε στόχο να προσδώσουν ένα ιδιαίτερο ύφος και να αναδείξουν κάθε χώρο στον οποίο εφαρµό-

ζονται.

Χρωµατικές Αρµονίες και Αντιθέσεις
Συνυπάρχουν και οµορφαίνουν τη ζωή µας



Η MARMOLINE σας παρουσιάζει
τη νέα σειρά χρωµάτων και ειδικών προϊόντων τεχνοτροπίας Décor.

Χρώµατα & Επιχρίσµατα
Εξωτερικού Χώρου

Χρώµατα
Εσωτερικού Χώρου

Ριπολίνες
Λαδοµπογιές νερού και διαλύτου

• Flying Colours Exterior
∆ιαπνέον ακρυλικό χρώµα µε εξαιρετικές αντοχές
• Uni Paint Acryl
∆ιαπνέον ακρυλικό τσιµεντόχρωµα
• Super Paint
Ελαστοµερές µονωτικό χρώµα µεγάλης αντοχής
• SVR
Ρητινούχο παστώδες επίχρισµα
• SVR Silicone
Σιλικονούχο παστώδες επίχρισµα
• SVR Granite Look
Ρητινούχο παστώδες επίχρισµα µε όψη γρανίτη

• Flying Colours Interior
Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώµα µε άριστη καλυπτικότητα
• Uni Paint
Επαγγελµατικό πλαστικό χρώµα για εξαιρετική εφαρµογή

• L΄Aqua Paint
Άοσµο βερνικόχρωµα νερού νέας τεχνολογίας
• MetalWood
Βερνικόχρωµα διαλύτη µε αντισκωριακές ιδιότητες



• MST 11
Μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού
• L΄Aqua Primer
Άοσµο αστάρι νερού σύγχρονης τεχνολογίας
• Rust Off
Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι
• Velvet Primer
Αστάρι νερού για βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας
• Pro Contact
Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

Υποστρώµατα

Σύστηµα Πατητής
Τσιµεντοκονίας VELVET DECO

• Velvet Deco
• Powder Colour
Φυσική χρωστική
• Velvet Liquid
Ακρυλικό βερνίκι εµποτισµού
• Velvet Liquid S
Σατινέ βερνίκι πατητής
• Velvet Liquid P.U.
Πολυουρεθανικό προστατευτικό
βερνίκι φινιρίσµατος
• Velvet Wax
Κερί αδιαβροχοποίησης & προστασίαςΣτόκοι

Ειδικά Προϊόντα Τεχνοτροπίας
• Stucco Bianco
Ακρυλικός στόκος σπάτουλας
• Stucco Veneziano
Ειδικός στόκος παλαιωµένου σβησµένου ασβέστη
• Byzantino
Παραδοσιακό εξελιγµένο χρώµα ασβέστη
• Anti Graffiti
Προστατευτικό γαλάκτωµα εύκολου καθαρισµού
• Stucco Paste
Ακρυλικός στόκος σε πάστα



A4 - f

A24 - f

Flying Colours Interior
Πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας για τους χώρους που αγαπάµε.

Η ένταση στο χρώµα δίνει προσωπικότητα στο δικό σας χώρο 
Και τότε και τα όνειρα αποκτούν χρώµα



ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ
C15 - bC15 - d

B7 - f

Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.



Τολµήστε το διαφορετικό και θα
ανταµειφθείτε µε υπέροχους συνδυασµούς

A2 - e

D34 - f

A26 - e

A21 - f

Uni Paint
Άριστη καλυπτικότητα, λεία επιφάνεια, βελούδινη υφή.
Απλώνει εξαιρετικά, δίνει το κλασσικό µατ, σίγουρο αποτέλεσµα.



Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ

D35 - e

C36 - a

C36 - c

D18 - a

D43



A30 - eB30 - d

D30 - cA35 - e

A1 - dA38 - b

C19 - bD14 - b

Ζωηρές αποχρώσεις για
µικρούς, ζωηρούς κατοίκους

L΄Aqua Paint _ L΄Aqua Primer
Άοσµα χρώµατα, νέας τεχνολογίας. 



Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

ΠΑΙ∆ΙΚΟ
∆ΩΜΑΤΙΟ

A21 - eC36 - b

A19 - f A19 - e A19 - c



A13 - d A10 - f HC1 - a HC1 - dA10 - b

Φτιαγµένα από τους ειδικούς για
τις ανάγκες των εξωτερικών χώρων

Flying Colours Exterior
Για να συνεχίσει το σπίτι σας να αναπνέει κανονικά. 

Uni Paint Acryl
Ακρυλικό τσιµεντόχρωµα, δυνατό σε κάθε πρόκληση.



Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ

A8 - c

A8 - f

D13 - c

D12 - e

D9

D10

B35 - b

Super Paint
Ελαστοµερές και µονωτικό. 3 σε 1.
Βάφει, µονώνει και προστατεύει.



Metalwood
Βερνίκι MetalWood
Φτιαγµένο για να δώσει χρώµα και ταυτόχρονα να προστατεύσει.

Rust Off
Αντισκωριακό Αστάρι Rust Off
Στεγνώνει γρήγορα και δίνει διάρκεια ζωής στην επιφάνεια.

D9 - d

D17 - e

A25 - f

B6 - cA33 - e



Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

& ΞΥΛΙΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

D34 - e

D35 - b D35 - d

D31 - b



D22 - b

D24 - e

OW10 - b

C16 - b

Σύστηµα Πατητής Τσιµεντοκονίας
Velvet Deco από τη MARMOLINE
Μοντέρνα υλικά νέας τεχνολογίας για παραδοσιακές ανακαινίσεις και πολύ µοντέρνες κατασκευές.

Μέσα ή έξω, δάπεδο ή τοίχο, µπάνιο ή κουζίνα
Ανακαίνιση τώρα



Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ

ΠΑΤΗΤΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

D30 - d

D34 - a



A16 - f A28 - f

Byzantino
Το ασβεστόχρωµα που ξέρουµε από παλιά στα νησιά µας, τώρα εξελιγµένο κάτω από
µια νέα µατιά. Επεξεργασµένος, σβησµένος ασβέστης για τέλειες τεχνικές τεχνοτροπίας.
Χρωµατίστε τον µε 2-3 διαφορετικές αποχρώσεις και δηµιουργήστε ένα διαφορετικό
καλλιτεχνικό αποτέλεσµα κάθε φορά.

D38 - c

Νέα υλικά, νέες ιδέες,
νέα εικόνα



Το Byzantino και το Stucco Veneziano µπορούν να πάρουν χρώµα είτε από τις φυσικές χρωστικές Powder Colour, ή από την παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours” σε επιλεγµένους κωδικούς.

Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ

B5 - e C12 - d OW8 - bC21 - d

Stucco Veneziano
Υψηλής ποιότητας στούκο βενετσιάνο, για χώρους υψηλής αισθητικής,
προσωπικές δηµιουργίες και καλλιτεχνικές ανησυχίες.

D9 - e



Τεχνοτροπίες

Τεχνική «Βουρτσίσµατος»
1. Απλώνουµε µε ρολό το πρώτο χέρι σε Byzantino σε σκούρα απόχρωση της 
επιλογής µας.
2. Συνεχίζουµε στο δεύτερο χέρι µε την ίδια σκούρα απόχρωση, αλλά αυτή τη φορά 
χρησιµοποιούµε σκληρή βούρτσα.
3. Για το τρίτο χέρι χρησιµοποιούµε Byzantino σε απόχρωση ένα τόνο πιο ανοιχτή και 
το απλώνουµε πάλι µε σκληρή βούρτσα.

Τεχνική «Σύννεφα»
1. Απλώνουµε µε ρολό το πρώτο χέρι σε Byzantino σε σκούρα 
απόχρωση της επιλογής µας.
2. Για το δεύτερο χέρι χρησιµοποιούµε υγρό, στιµµένο σφουγγάρι. 
Παίρνουµε δύο αποχρώσεις Byzantino, την ίδια σκούρα από το 
πρώτο χέρι και µία πιο ανοιχτόχρωµη και εφαρµόζουµε τα δύο 
χρώµατα ταυτόχρονα µε κυκλικές κινήσεις.

Τεχνική «Ξύλο»
1. Απλώνουµε µε ρολό το πρώτο χέρι σε Byzantino σε ανοιχτή απόχρωση της επιλογής µας.
2. Για το δεύτερο χέρι, και πάλι µε το ρολό, απλώνουµε Byzantino σε σκούρα απόχρωση.
3. Πριν στεγνώσει τελείως βουρτσίζουµε την επιφάνεια µε σκληρή βούρτσα, για να µας 
δώσει τα νερά του ξύλου.  

Τεχνική «∆ιάστηµα»
1. Απλώνουµε µε ρολό το πρώτο χέρι σε Byzantino σε σκούρα απόχρωση της επιλογής µας.
2. Για το δεύτερο χέρι χρησιµοποιούµε υγρό, στιµµένο σφουγγάρι. Παίρνουµε δύο αποχρώ-
σεις Byzantino, την ίδια σκούρα από το πρώτο χέρι και µία πιο ανοιχτόχρωµη και εφαρµό-
ζουµε τα δύο χρώµατα ταυτόχρονα µε κυκλικές κινήσεις.
3. Τέλος δηµιουργούµε τις πιτσιλιές µε άλλη απόχρωση ανοιχτή. Για να πετύχει το αποτέλε-
σµα µε τις πιτσιλιές προτείνεται µεγαλύτερη αραίωση του χρώµατος από ό,τι συνήθως. 
Πιτσιλάµε είτε µε το πινέλο, είτε µε σκληρή βούρτσα. 



Το Byzantino και το Stucco Veneziano µπορούν να πάρουν χρώµα είτε από τις φυσικές χρωστικές Powder Colour, ή από την παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours” σε επιλεγµένους κωδικούς.

Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ
ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ

Τεχνική «Stucco»
1. Απλώνουµε µε σπάτουλα και ελαφρές πιέσεις το Stucco 
Veneziano σε ολόκληρη την επιφάνεια. 
2. Επαναλαµβάνουµε για το δεύτερο χέρι.
3. Στο τρίτο χέρι δουλεύουµε µε την ίδια σπάτουλα και την ίδια 
απόχρωση, αλλά πιέζουµε τη σπάτουλα αρκετά δυνατά πάνω στην 
επιφάνεια για να πετύχουµε το αποτέλεσµα της στίλβωσης.

Τεχνική «Ombre»
1. Χρησιµοποιούµε φαρδύ πινέλο 2,5in έως 3in περίπου. Περνάµε σε όλη την επιφάνεια µία 
στρώση Byzantino σε λευκή ή ανοιχτή απόχρωση της επιλογής µας.
2. Κατόπιν δουλεύουµε από κάτω προς τα πάνω. Με το ίδιο πινέλο και δηµιουργώντας 
σταυρωτές πινελιές απλώνουµε την πολύ σκούρα απόχρωση καλύπτοντας περίπου το 1/3 του 
ύψους της επιφάνειας. 
3. Συνεχίζουµε στην επόµενη απόχρωση πριν στεγνώσει η προηγούµενη. Βουτάµε το ίδιο 
πινέλο στην πιο ανοιχτή απόχρωση και σταυρωτά πάλι, αναµιγνύοντας το χρώµα πάνω στην 
επιφάνειά µας, προχωράµε προς τα πάνω έως ότου καλύψουµε ακόµη 1/3 από το ύψος της 
επιφάνειας. 
4. Για να κάνουµε πιο απαλή τη µετάβαση από χρώµα σε χρώµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
νωπό σφουγγάρι, πριν στεγνώσουν οι αποχρώσεις.
5. Αφήνουµε το επάνω µέρος της επιφάνειας στην αρχική απόχρωση που περάσαµε.

Τεχνική «Μαρµαρογραφία»
1. Απλώνουµε µε σπάτουλα και ελαφρές πιέσεις το Stucco Veneziano
σε ολόκληρη την επιφάνεια, σε λευκό χρώµα. 
2. Επαναλαµβάνουµε για το δεύτερο χέρι.
3. Με ένα πολύ λεπτό πινέλο σε σκούρα απόχρωση της επιλογής µας, ζωγραφίζουµε
τα νερά του µαρµάρου. Μετά βουτάµε νωπό σφουγγάρι στις δύο αποχρώσεις, σκούρα
και ανοιχτή και δηµιουργούµε δίπλα στα νερά το εφέ του σύννεφου.
4. Αφού στεγνώσει, παίρνουµε τη σπάτουλα και περνάµε µια πολύ πολύ λεπτή στρώση 
λευκού για να επιτύχουµε τη στίλβωση.



SVR
Το διαµάντι στα εξωτερικά επιχρίσµατα.
Σειρά Παστώδους Σοβά SVR. Σε 4 κοκκοµετρίες – υφές και ακόµη
δύο παραλλαγές: Granite Look και Silicone. Υλικό δυνατό, ελαστικό, καθαρό.

SVR 1mm SVR 1,5mm SVR 2mm SVR 3mm

Για εξωτερική θερµοµόνωση και
για κάθε αντιρηγµατική προστασία,
το τέλειο φινίρισµα, η απόλυτη προστασία



Οι τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ χρωµατολογίου και βαφόµενων επιφανειών οφείλονται στη φύση των βαφόµενων επιφανειών, στην εκτύπωση, καθώς και σε διάφορες άλλες αιτίες.

Για την οριστική επιλογή παρακαλούµε αναφερθείτε και στην παλέτα “MARMOLINE DÉCOR One Thousand Colours”.

ΥΛΙΚΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ
D12 - e D28 - eOW11 - c



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

2. Οι πόρτες µπορούν να κάνουν τη διαφορά.
∆είτε τις πόρτες του σπιτιού σας σαν µια ξύλινη επένδυση στο χώρο σας. Αν έχει 
ταµπλάδες και διάφορα επίπεδα τότε µπορείτε να της δώσετε 3 διαφορετικούς τόνους 
της ίδιας απόχρωσης. Συνήθως ξεχωρίζουν περισσότερο όταν είναι πιο σκούρες ή 
διαφορετικές τελείως από τους τοίχους. Μπορούν να γίνουν γυαλιστερές ή σατινέ ή 
βερνικωµένες. Όπως και να τις φτιάξετε οι βαµµένες πόρτες ορίζουν το πέρασµα από 
µία ζώνη του σπιτιού σε άλλη και µας βοηθάνε να οδηγηθούµε µέσα στο σπίτι και σε 
διαφορετικά χρωµατικά περιβάλλοντα.

1. Επιτρέψτε στο φυσικό φως του ήλιου να σας βοηθήσει να αποφασίσετε.

3. ∆ιαλέγοντας το σωστό χρώµα.
Μία από τις δυσκολότερες αποστολές της διακόσµησης είναι η επιλογή του σωστού 
χρώµατος. Οι φωτιστικές πηγές επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα. Ο καλύτερος τρόπος 
να αποφύγετε λάθη που θα σας κοστίσουν και σε χρήµατα και σε χρόνο και σε διάθεση, 
είναι να φτιάξετε δείγµατα. Και πάλι θα πρέπει να παρατηρήσετε την αποδοση του 
χρώµατος εφόσον στεγνώσει και σε διαφορετικούς φωτισµούς, δηλ ηµέρα, νύχτα, 
τεχνητός φωτισµός κ.λπ. Μία απλή, εύκολη µέθοδος που χρησιµοποιούν οι διακοσµητές 
πολλές φορές είναι το βάψιµο του εσωτερικού ενός ξύλινου αποθηκευτικού χώρου ή 
ενός κουτιού παπουτσιών. Αυτό σας βοηθάει να προβλέψετε πώς ένα χρώµα αλλάζει µε 
τα διαφορετικά είδη φωτός που δέχεται στην διάρκεια της ηµέρας.

4. Σκεφτείτε τι χρώµατα σας αρέσει να φοράτε.
Ακόµη κι αν πιστεύετε ότι δεν είστε καθόλου καλοί στην επιλογή χρωµάτων, όλοι µας 
τελικά κάνουµε επιλογές και σε σχέδια και σε χρώµατα κάθε µέρα, είτε όταν ντυνόµαστε 
το πρωί, είτε όταν σερβίρουµε ένα ωραίο γεύµα. Γι’αυτό σταθείτε και σκεφτείτε τι 
χρώµατα σας αρέσει να φοράτε. Τα χρώµατα που σας κάνουν να αισθάνεστε ωραία 
είναι και αυτά που όταν τα βάλετε στο χώρο ζωής σας θα σας δώσουν τη µεγαλύτερη 
χαρά. Σκεφτείτε τη διακόσµηση µε διαφορετικούς τρόπους και η επιλογή των χρωµάτων 
θα γίνει µια πολύ ευκολότερη υπόθεση.



5. Αποφασίστε και περιγράψετε για κάθε δωµάτιο το χρώµα του.
Από τη στιγµή που έχετε διαλέξει το βασικό χρώµα σε κάθε χώρο, περιγράψτε το µε 
λόγια. Έτσι θα αποκτήσει µια εικόνα στη φαντασία σας. Από τη στιγµή που το έχετε 
φανταστεί θα διαλέξετε τα χρώµατα που αγαπάτε για να το διακοσµήσετε. Θα 
συνδυάσετε τα αγαπηµένα σας χρώµατα που διαλέξατε µε 2-3 άλλες συµπληρωµα-
τικές αποχρώσεις και έτοιµη η παλέτα των χρωµάτων που θα βάψει το χώρο σας.

6. Αποφασίστε την ένταση του χρώµατος.
Η λειτουργία ενός χώρου συνήθως υπαγορεύει το βάθος του χρώµατος που θα έπρεπε 
να χρησιµοποιήσετε. Για παράδειγµα ένα δωµάτιο που το χρησιµοποιείτε ως γραφείο 
µόνο το βράδυ, µπορεί να πάρει µια πολύ πιο σκούρα απόχρωση. ‘Οταν δεν έχουµε 
φυσικό φωτισµό µπορούµε να κάνουµε δυνατές επιλογές σε αποχρώσεις.

7. ∆ιακριτικές παραλλαγές χρώµατος.
Ενας αποτελεσµατικός τρόπος να ενοποιήσουµε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία ενός χώρου 
είναι µε διακριτικές παραλλαγές χρώµατος. Αυτό µας δίνει την ευκαιρια να διακρίνουµε 
καλύτερα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου και να απολαύσουµε ένα αρµονικό 
αποτέλεσµα. Αν για παράδειγµα πάρουµε τη σελίδα µιας βεντάλιας, τοποθετούµε τις 
ανοιχτές αποχρώσεις στις µεγάλες επιφάνειες και όσο µικραίνουν οι επιφάνειες που θα 
βάψουµε τόσο κατεβαίνουµε παρακάτω στις σκουρότερες αποχρώσεις της σελίδας.

8. Μην φοβάστε τα σκούρα χρώµατα.
Τα σκούρα χρώµατα δίνουν προσωπικότητα στο χώρο. Παίζουν µε τις σκιές και µε έναν 
έντεχνο τρόπο “θολώνουν” τα όρια ενός χώρου και δηµιουργούν ένα αίσθηµα απείρου.

9. Η µουσική πηγή έµπνευσης για ιδανικές αρµονίες και αντιθέσεις.
Πολλοί διακοσµητές συγκρίνουν την ενορχήστρωση ενός µουσικού κοµµατιού µε τις 
χρωµατικές αρµονίες που θέλουν να δώσουν. Όπως ένα µουσικό κοµµάτι συχνά 
βασίζεται σε παραλλαγές του ίδιου θέµατος, έτσι και τα χρώµατα µπορούν µε απαλές και 
δυνατές επιλογές να προσδώσουν ενδιαφέρον και νέες ιδέες στο τελικό αποτέλεσµα 
χωρίς να θυσιαστεί η ωραία ενιαία εικόνα. Για παράδειγµα επιλέξτε την πιο ουδέτερη 
χρωµατική παλέτα για ένα χώρο σαλονιού και “ξυπνήστε” την µε έντονες χρωµατικές 
αντιθέσεις (κίτρινο, ροζ, λαχανί) σε διακοσµητικά αντικείµενα.



Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΟ: Φως, Πίστη, Καλοσύνη, Αρχή, Νέο, Καθαριότητα, Αγνότητα, Σεµνότητα, Αλήθεια, Νοηµοσύνη, Επιστήµη, Ακρίβεια

ΚΙΤΡΙΝΟ: Ήλιος, Ωριµότητα, Ζεστασιά, Σαφήνεια, Νόµος, Αισοδοξία, Ευαισθησία, Πολυτέλεια, Φρεσκάδα, Καλοσύνη, Αλλαγή

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Χαρά, Αποδοτικότητα, Ζωντάνια, ∆ιασκέδαση, Εξωστρέφεια, Ενθουσιασµός, Αφθονία, Ενέργεια, ∆ραστηριότητα

ΜΑΤΖΕΝΤΑ: Ιδεαλισµός, Ευγνωµοσύνη, ∆έσµευση, Τάξη, Συµπάθεια

ΚΟΚΚΙΝΟ: Ζωτικότητα, Ενέργεια, ∆υναµισµός, Αυθόρµητο, Πάθος, Πειρασµός, Επανάσταση, Εκκεντρικότητα, ∆ραστηριοποίηση

ΜΩΒ: Μυστήριο, Μαγεία, Αυτοκρατορικό, Πρωτότυπο, Πίστη, Υπερβολή, Μοναδικότητα, Οµορφιά

ΜΠΛΕ: Ευφυία, Φαντασία, Συµπάθεια, Εµπιστοσύνη, Φιλικότητα, Αξιοπιστία, Αναψυχή, Αρµονία, Ηρεµία, Άπειρο, Ελπίδα

ΠΡΑΣΙΝΟ: Σθένος, Φρεσκάδα, Επιµονή, Φύση, Ηρεµία, Γενναιοδωρία, Υγεία, Εµπιστοσύνη, Αναγέννηση, Πληρότητα

ΓΚΡΙ: Ουδετερότητα, Αντανακλαστικότητα, Σοβαρότητα, Απλότητα, Ετοιµότητα, Αντικειµενικότητα

ΜΑΥΡΟ: Αντίσταση, Αδιαπέραστο, Λειτουργικότητα, Βάθος, Άγνωστο



Το Χρώµα Είναι Ζωή...
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