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Η Vitex σε αποκλειστική συνεργασία με τον Color Guild σας παρουσιάζει το TRENDS, τον απόλυτο οδηγό διακόσμησης για 

το χρώμα. Στις επόμενες σελίδες θα περιηγηθείτε σε ένα σύγχρονο πολύχρωμο κόσμο που δημιούργησαν για εσάς

 σε συνεργασία οι ειδικοί του χρώματος του Color Guild και της Vitex, με ξεχωριστές επιλογές από 

τις 1.320 προτάσεις της βεντάλιας Global Collection.

Ο οργανισμός Color Guild είναι ο μεγαλύτερος Διεθνής Οργανισμός ανεξάρτητων παραγωγών χρωμάτων, 

με 55 εταιρείες-μέλη σε όλο τον κόσμο, που προβλέπει και επηρεάζει τις τάσεις των χρωμάτων. Η διεθνής εξειδίκευση 

και η εμπειρία 45 ετών του οργανισμού τον έχει καθιερώσει ως τη Διεθνή Άυθεντία στις Άποχρώσεις και στα Χρώματα - 

The Global Paint & Color Authority. Στρατηγικοί του συνεργάτες είναι κάποιοι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς 

στον χώρο της Άρχιτεκτονικής διεθνώς.

H Vitex στηρίζει ενεργά το Ελληνικό Ινστιτούτο Άρχιτεκτονικής (ΕΙΆ) ως επίσημος χορηγός υλικών. Σκοπός του ΕΙΆ είναι 

η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας, με τη δραστηριοποίησή του σε όλους τους τομείς που μπορούν να προσελκύσουν  

το ενδιαφέρον του κοινού και να προωθήσουν την αρχιτεκτονική δημιουργία στην Ελλάδα. 

ΠΟΛΥΧΡΏΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΕΣ

Η παρούσα έκδοση αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της VITEX A.E. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή 
ή αλλοίωση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά ή τμηματικά, καθώς και η εκμετάλλευση της παρούσας έκδοσης με 

οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της παραπάνω δικαιούχου εταιρείας.
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ΚΆΛΏΣΟΡΙΣΆΤΕ ΣΤΟ 

TRENDS
Το χρώμα έχει τη δύναμη να εμπνέει μια συναισθηματική αντίδραση σε κάθε έναν από εμάς. Άπό τη φυσική ηρεμία που εντοπίζουμε 

στις αποχρώσεις των αγαπημένων μας τοπίων, στη νοσταλγία μιας ανάμνησης ενός χρώματος από την παιδική μας ηλικία, δεν είναι 

περίεργο ότι βάφουμε τους χώρους μας για να εκφραστούμε. Η διακόσμηση του σπιτιού ή μιας επιχείρησης είναι ο πιο ευέλικτος και 

οικονομικός τρόπος για να εμπνεύσει κανείς μια διάθεση και να υποδηλώσει μια “αίσθηση χώρου”. Τελικά, πρόκειται για τη δημιουργία 

ενός καμβά ώστε να αναδειχθεί το προσωπικό μας στυλ.

Με το TRENDS, θα σας δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διακοσμήσετε επιτυχώς με χρώμα. Άπό την κατανόηση του 

τρόπου χρήσης της θεωρίας του χρώματος για υπέροχους συνδυασμούς αποχρώσεων, μέχρι την έμπνευση, αναδεικνύοντας τις νέες 

τάσεις μαζί με συμβουλές για διακόσμηση.

TRENDS
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 Περιεχόμενα

NO PLACE  
LIKE HOME

H φαντασία  
μας οδηγεί σελ. 38σελ. 32 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ σελ. 44
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ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ σελ. 14

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ  
ΜΑΣ ΚΑΦΕ σελ. 16
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σελ. 46 σελ. 48

ΜΑΓΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΖούμε έξω σελ. 50
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TRENDS 

1219 – Desireé

ΌΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΌΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | 2022

Διαχρονικό και κατευναστικό το
Desireé 1219, αποπνέει ηρεμία,
αισιοδοξία και πολυτέλεια. Είναι το 
καλύτερο ξεκίνημα ενός μέλλοντος 
δημιουργικότητας και αναγέννησης.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της εκτύπωσης.  
Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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TRENDS 

0107 – Prosperity

ΌΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΌΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | 2023

Βαθιά και σκονισμένη απόχρωση του 
ροζ, το Prosperity προσδίδει μια γήινη 
αίσθηση ευημερίας και προσφέρει  
στιγμές ηρεμίας και ρομαντισμού!
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Η ΘΕΏΡΙΆ ΤΏΝ ΧΡΏΜΆΤΏΝ
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Η ΘΕΏΡΙΆ ΤΏΝ ΧΡΏΜΆΤΏΝ

Ό ΧΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΚΥΚΛΌΣ

Ο χρωματικός κύκλος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη 
διακόσμηση. Χρησιμοποιήστε τον για να δημιουργήσετε συνδυασμούς                                   

των αγαπημένων σας χρωμάτων.

ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα χρώματα που 
βρίσκονται δίπλα από 

το μπλε, το πράσινο 
και το βιολετί είναι 

ψυχρά. Δεδομένου του 
συσχετισμού τους με τη 

θάλασσα, τον ουρανό 
και την ασφάλεια που 

προσφέρουν οι φυλλωσιές 
των δέντρων, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν 
ιδανικά σε δωμάτια 

στα οποία πρέπει να 
επικρατεί χαλάρωση 
και ηρεμία, όπως τα 

υπνοδωμάτια, τα μπάνια 
και οι χώροι εργασίας. 

Τα ψυχρά χρώματα 
είναι υποχωρητικά 

και δημιουργούν την 
ψευδαίσθηση ότι ωθούν 

τους τοίχους προς τα 
πίσω, κάνοντας έτσι 

ένα μικρό δωμάτιο να 
μοιάζει μεγαλύτερο. 

Χρησιμοποιήστε 
ψυχρά χρώματα σε 

ηλιόλουστα δωμάτια για 
να εξισορροπήσετε την 
επίδραση από το άμεσο 

φως του ήλιου.

ΘΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ο χρωματικός κύκλος 
μπορεί να χωριστεί 
στη μέση, με τα θερμά 
χρώματα από τη μία 
πλευρά και τα ψυχρά 
χρώματα από την 
άλλη. Οι κόκκινες, οι 
κίτρινες και οι πορτοκαλί 
αποχρώσεις συνδέονται 
γενικά με τη ζεστασιά 
του ήλιου και της φωτιάς 
και ζεσταίνουν με φυσικό 
τρόπο ένα δωμάτιο. Άυτά 
τα χρώματα αποτελούν 
μια καλή επιλογή για 
κουζίνες, τραπεζαρίες, 
σαλόνια και παιδικά 
δωμάτια. Τα θερμά 
χρώματα έχουν την 
τάση να δημιουργούν 
την ψευδαίσθηση ότι 
προχωρούν προς τα 
μπροστά και μπορούν 
να κάνουν τα δωμάτια 
να φαίνονται μικρότερα, 
κάτι που τα καθιστά 
ιδανικά για μια 
αίσθηση θαλπωρής σε 
μεγαλύτερους χώρους.

ΑΠΌΧΡΩΣΗ

Η απόχρωση είναι 
απλώς μια εναλλακτική 
λέξη για το χρώμα. 
Είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό που 
διακρίνει μια χρωματική 
οικογένεια από μία 
άλλη.

COLOUR TERMS 

ΧΡΌΙΑ

Η χροιά είναι 
μια παραλλαγή 
οποιουδήποτε χρώματος 
όταν αυτό αναμιχθεί με 
το λευκό και επομένως 
το αποτέλεσμα είναι πιο 
ανοιχτό από το αρχικό 
χρώμα.

ΥΠΌΤΌΝΌΣ

Το διακριτικό 
υποκείμενο χρώμα 
μιας απόχρωσης 
είναι ο υποτόνος 
της. Το λαδί είναι 
πράσινο με κίτρινο 
υποτόνο.
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ΚΌΡΕΣΜΌΣ

Ο κορεσμός αναφέρεται 
στη σχετική ένταση, 
τη φωτεινότητα ή την 
καθαρότητα ενός 
χρώματος σε σχέση 
με το γκρι. Το πιο 
κορεσμένο χρώμα είναι 
πιο έντονο και καθαρό.

ΣΚΙΑ

Είναι το αποτέλεσμα 
της προσθήκης 
μαύρου σε 
οποιοδήποτε χρώμα 
προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια πιο 
σκούρα εκδοχή του 
αρχικού χρώματος.

ΤΌΝΌΣ

Οι τόνοι 
δημιουργούνται 
με την προσθήκη 
μαύρου και λευκού 
σε ένα χρώμα και 
είναι πιο απαλοί 
στην όψη σε 
σύγκριση με ένα 
καθαρό χρώμα.

ΑΝΑΛΌΓΙΚΌΣ

Ένας συνδυασμός που ενσωματώνει 
δύο ή περισσότερα χρώματα που 
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο στον 
χρωματικό κύκλο.

ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΌΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ

Ένας διαιρεμένος συμπληρωματικός 
συνδυασμός είναι ένα χρώμα που 
συνδυάζεται με δύο άλλα χρώματα 
που βρίσκονται στις πλευρές του 
συμπληρωματικού του αρχικού χρώματος.

ΔΙΠΛΌΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ

Ο διπλός συμπληρωματικός συνδυασμός 
παρουσιάζει δύο σετ συμπληρωματικών 
χρωμάτων που βρίσκονται απέναντι στον 
χρωματικό κύκλο.

ΜΌΝΌΧΡΩΜΑΤΙΚΌΣ

Ο απλούστερος συνδυασμός,                
ο μονοχρωματικός, χρησιμοποιεί 
διάφορες χροιές, τόνους και σκιάσεις 
από την ίδια απόχρωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ

Ο συμπληρωματικός συνδυασμός 
χρησιμοποιεί χρώματα που βρίσκονται 
ακριβώς απέναντι ή σχεδόν απέναντι 
στον χρωματικό κύκλο.

ΤΡΙΑΔΙΚΌΣ

Ο τριαδικός συνδυασμός περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε τρία χρώματα βρίσκονται 
σε ίση απόσταση στον χρωματικό 
κύκλο.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΌΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΙ



Η ΘΕΏΡΙΆ ΤΏΝ ΧΡΏΜΆΤΏΝ

Μοντέρνο:
Άναζητάς την ευκολία, την λειτουργικότητα και την ευελιξία
στον προσωπικό σου χώρο. Στους τοίχους θα έχεις συνήθως 
πίνακες με γεωμετρικά σχήματα ή ακόμα και ένα
αγαπημένο αντικείμενο, όπως ένα ποδήλατο, ενώ η γραμμή
των επίπλων σου είναι μοντέρνα και minimal. Λατρεύεις τις
αντιθέσεις και τις σκούρες αποχρώσεις και αδιαφορείς για
οτιδήποτε δεν σε εκφράζει. Ζεις σε γρήγορους ρυθμούς,
αθλείσαι, είσαι δυναμικός, έχεις έντονη παρουσία στα Social
Media και είσαι υπέρμαχος της ανανέωσης και των συχνών
αλλαγών σε ότι αφορά τον προσωπικό σου χώρο.  
Αποχρώσεις που αγαπάς: Ανοιχτές αποχρώσεις του γκρι  
και παστελ, σε συνδυασμό με έντονες σκούρες όπως το  
μαύρο και το μπλε.

Ζen Lover:
Άγαπάς τις παραδόσεις και την αισθητική της Άπω 
Άνατολής. Ο προσωπικός σου χώρος είναι το 
καταφύγιό σου: αποπνέει ηρεμία και αρμονία, 
και ενθαρρύνει την χαλάρωση και την εσωτερική 
περισυλλογή. Τα έπιπλα που επιλέγεις τα διαλέγεις 
αυστηρά για την minimal αισθητική και τον μικρό 
τους όγκο και είναι από φυσικά υλικά (όπως πέτρα, 
μάρμαρο και ξύλο). Συμβουλεύεσαι το Φενγκ Σουι για 
την θέση των διακοσμητικών αντικειμένων και εκτιμάς 
την απλότητα και την κομψότητα.  
Αποχρώσεις που αγαπάς: Όλες τις γήινες, λευκές  
και Off white αποχρώσεις σε συνδυασμό με λαδί  
και απαλές πράσινες πινελιές.

Quiet Peace
0592

Cool Elegance
0517

Clean Air
0783

Luna Moon
0017

Παραδοσιακό:
Εμπνέεσαι από τις διαχρονικές γραμμές του Βρετανικού στυλ,
από το Λονδίνο του 18ου & 19ου αιώνα, με αντικείμενα-
αντίκες όπως πορσελάνες και μεταλλικά κηροπήγια, αλλά
και τα ογκώδη έπιπλα σε σκούρες αποχρώσεις της καρυδιάς
και της κερασιάς. Πιστεύεις στην παράδοση και είσαι λάτρης
οποιουδήποτε αντικειμένου θεωρείς ότι αποτυπώνει το 
ιστορικό παρελθόν στον χώρο. Άπολαμβάνεις τον χώρο και  
τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο, ενώ είσαι λάτρης της τάξης
και της οργάνωσης, γι’ αυτό και δεν θα βρεις εύκολα στον
χώρο σου αντικείμενα σε λάθος θέση. Σαν χαρακτήρας είσαι
αποφασισμένος, τελειομανής και με αγάπη για οτιδήποτε
vintage. Αποχρώσεις που αγαπάς:
Κόκκινο, Σκούρο Καφέ, Πράσινο και Χρυσό.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

Old School
0410

Golden Freesia
0277

INTERIOR DESIGN PER   SONAS
ΕΣΕΝΑ ΠΟΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ;
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Bohemian:
Είσαι καλλιτέχνης στην καρδιά και οπαδός του ρομαντισμού,  
γι’ αυτό και ο χώρος σου αποπνέει ένα έντονα καλλιτεχνικό  
στυλ, που παραπέμπει στο Παρίσι του Μεσοπολέμου. 
Διάσπαρτα έχεις πλήθος από ταξιδιωτικά αναμνηστικά 
και διακοσμητικά αντικείμενα, τα οποία αναδεικνύουν την 
προσωπικότητά σου και σε χαρακτηρίζουν. Τα έπιπλα που 
προτιμάς είναι από φυσικά υλικά όπως, ξύλο ή πέτρα. Καμία 
απόχρωση δεν είναι αρκετά έντονη για εσένα και έχεις πάθος 
με τις τολμηρές αποχρώσεις και συνδυασμούς, όπως σκούρο 
γκρι με φωτεινό κίτρινο! Σου αρέσει να διαβάζεις και αγαπάς 
επίσης τις τέχνες, γι’ αυτό και θεωρείσαι η πιο intellectual 
persona. Αποχρώσεις που αγαπάς: Παστέλ, καφέ και μπεζ 
αποχρώσεις σε συνδυασμούς με πορτοκαλί ή κίτρινα.

Βιομηχανικό:
Επιλέγεις ως προσωπικό σου χώρο -και διακοσμείς 
ανάλογα- χώρους όπως, παλιές αποθήκες ή lofts, 
που εμπεριέχουν στοιχεία όπως: τοίχοι από κόκκινο 
τούβλο ή μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες. Στον χώρο 
σου κυριαρχούν τα δερμάτινα έπιπλα με μεταλλικές 
πινελιές, σε στυλ ρουστίκ και σε συνδυασμό με 
προσεκτικά μελετημένο φωτισμό, με σκοπό τον 
εντυπωσιασμό. Είσαι χαρισματική προσωπικότητα, 
εξωστρεφής και κοινωνική. Παιδί της πόλης! 
Αποχρώσεις που αγαπάς: Ζεστές αποχρώσεις 
του μπεζ, κόκκινου και καφέ σε συνδυασμό με 
αποχρώσεις μετάλλων, όπως ο χαλκός. 

Σκανδιναβικό:
Είσαι οπαδός της απλότητας και του μινιμαλισμού σε 
υπέρμετρο βαθμό! Τα έπιπλά σου είναι αυστηρά ξύλινα, 
σε ανοιχτές αποχρώσεις. Πιστεύεις ακράδαντα στην 
ισορροπία μεταξύ καθημερινότητας και λειτουργικότητας, 
σε ότι αφορά τις επιλογές των διακοσμητικών στοιχείων 
και επίπλων. Yποστηρικτής του Less is More, των ανοιχτών 
χώρων και των καθαρών διακοσμητικών γραμμών. 
Είσαι ευαισθητοποιημένος για την βιωσιμότητα και για 
την προστασία του περιβάλλοντος, γι’αυτό και έχεις 
διακοσμητικά αντικείμενα φιλικά προς το περιβάλλον  
ή/και ανακυκλώσιμα. Αποχρώσεις που αγαπάς: Λευκές 
και off white αποχρώσεις αυστηρά.  

Stony Field
0200

Mossy Shade
0195

Emu
0549

Sun’s Rage
1053

Elusive White
0002

Always Neutral
0559

INTERIOR DESIGN PER   SONAS
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Φανταστείτε πόσο μοναδική μπορεί 
να είναι μια ροζ κρεβατοκάμαρα, 
εμπνευσμένη από τη φύση με την 
προσθήκη συμπληρωματικού πράσινου 
τόνου. Επιλέξτε ένα δυνατό δίδυμο 
αποχρώσεων ανάμεσα σε ένα ελαφρύ  
και ένα κορεσμένο θηλυκό ροζ.  
Δώστε έμφαση με πινελιές από σκούρα 
και ανοιχτόχρωμα πράσινα φυλλώματα 
ολοκληρώνοντας ένα λουλουδένιο  
μοτίβο τοιχογραφίας.

Wood Nymph 
1093

Mother Nature 
0746

Misty Valley 
0785

Baby Blossom 
1076

Ξανασκεφτείτε την επιλογή ενός 
μονοχρωματικού σχήματος ανάμεσα σε 
τρεις αποχρώσεις του φυσικού ζεστού 
πορτοκαλί για χαλαρή μποέμ διάθεση. 
Ξεκινήστε με την ανοιχτόχρωμη απόχρωση 
στο ταβάνι, συνεχίστε βάφοντας τους 
κύριους τοίχους στον μεσαίο τόνο, και 
ολοκληρώστε με το πιο σκούρο χρώμα 
σε έναν χαρακτηριστικό τοίχο ή όπου 
υπάρχουν παράθυρα.

Peace of Mind 
1004

Cheddar Corn 
1001

Ivory Tassel 
0999

ΤΆ ΧΡΏΜΆΤΆ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ:
ΆΝΆΛΟΓΙΕΣ

ΜΟΝΟΧΡΏΜΆΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΆΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟΣ

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Η ΘΕΏΡΙΆ ΤΏΝ ΧΡΏΜΆΤΏΝ



Χρώματα που βρίσκονται το ένα δίπλα 
στο άλλο σε έναν χρωματικό κύκλο 
δημιουργούν μια εύκολη οπτική ροή 
αλλά και ασφαλείς χρωματικές πινελιές. 
Διατηρήστε μια φυσική εικόνα στα 
ντουλάπια της κουζίνας σας μέσω μίας 
απαλής κρέμ απόχρωσης, τους τοίχους 
σε ένα ζεστό κίτρινο και τη νησίδα σε 
μια βαθιά σκιασμένη απόχρωση  
κιτρινο-πράσινου.

Pleasant Hill 
0459

Touch of Sun
0852

Fire Dance 
0799

Τα αρμονικά χρώματα αποτελούν το 
κλειδί για ξεκούραστους χώρους, οπότε 
τι καλύτερο από το να ξεκινήσετε με 
την κρεβατοκάμαρα; Επιλέγοντας ένα 
βαθύ μπλε με μια νότα πράσινου για 
κυρίαρχο χρώμα, μας οδηγεί στο τέλειο 
ουδέτερο συμπληρωματικό του, ένα 
ζεστό κρεμώδες λευκό. Όσον αφορά τα 
αξεσουάρ, προτείνεται η τολμηρή
φυσική ζεστασιά από δέρμα ή/και ξύλο.

Whiskers
0985

Day Spa
0634

ΤΆ ΧΡΏΜΆΤΆ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ:
ΆΝΆΛΟΓΙΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΆΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟΣ

ΆΝΆΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟΣ

13
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Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΌΥ   ΧΡΩΜΑΤΌΣ
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Η ΜΆΓΕΙΆ ΤΟΥ ΧΡΏΜΆΤΟΣ



Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΌΥ   ΧΡΩΜΑΤΌΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΠΡΟΣΚΕΦΆΛΟ

Άνάδειξε 
πραγματικά 
τη δύναμη του 
χρώματος, 
σχεδιάζοντας το 
προσκέφαλο της 
κρεβατοκάμαρας 
με χρώμα. 
Τολμηρή ή μη η 
διχρωμία, το μόνο 
σίγουρο είναι πως 
το αποτέλεσμα θα 
σας ανταμείψει. 

Ζεστές ή ψυχρές 
αποχρώσεις, 
μονοχρωματικές 
ή ευφάνταστα 
πολύχρωμες επιλογές, 
όποια τάση και εάν μας 
εκφράζει, το χρώμα 
δείχνει μαγικό,  
σε κάθε μια ξεχωριστά!

Dancing in the Rain
0644 

Drifting Dream 
1240

Lemon Zest 
0840

Watery Sea
0638

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ  
                   ΜΑΣ ΚΑΦΕ

ΖΕΣΤΆΣΙΆ

Μια καφέ απόχρωση 
με ροδακινί 
διάθεση, μπορεί να 
εναρμονιστεί πλήρως 
σε ένα σαλόνι που 
διαθέτει υλικά όπως 
ξύλο, μέταλλο, 
μάρμαρο κ.α.

ΠΆΙΞΕ ΜΕ ΤΆ ΥΦΆΣΜΆΤΆ

Ένα δωμάτιο βαμμένο σε καφέ - μπεζ απόχρωση 
θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο αν επιλέξετε 
υφάσματα από λινό. 

Pretty Parasol 
1039

Morning Blush 
1083

Sweet Sue 
1003

Liveliness 
0979

Όλες οι αποχρώσεις του καφέ, από τις 
πιο κόκκινες έως τις πιο ψυχρές, είναι 
συνυφασμένες με τις αναμνήσεις μας! 
Θαλπωρή, σταθερότητα, διαχρονικότητα 
είναι μερικά από τα επίθετα που τις 
χαρακτηρίζουν.

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΤΆ ΆΓΆΠΗΜΕΝΆ ΜΆΣ ΚΆΦΕ



Coffee Shop
0151

Hermes
552

Η επιλογή μιας 
καθαρής καφέ 
απόχρωσης θα 
απογειώσει τα 
χρυσά μεταλλικά 
σημεία στον χώρο  
σας, ακόμη και αν  
δεν είναι πολλά!

17
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ΓΗΙΝΗ ΔΙΆΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΆ

Επιλέξτε ανάμεσα σε 
μεσαίους τόνους του 
καφέ για να διακοσμήσετε 
τους πολυσύχναστους 
χώρους του σπιτιού σας, αν 
θέλετε να διατηρήσετε τη 
διαχρονικότητά τους στο 
μέγιστο.

Crowned One 
0238

ΖΕΣΤΟ  
ΗΛΙΟΒΆΣΙΛΕΜΆ

Άπολαύστε 
ένα μοναδικό 

γεύμα στην 
τραπεζαρία σας, 

περιτρυγιρισμένοι 
από τους ζεστούς 

και γαλήνιους 
τόνους του καφέ 

στους τοίχους  
σας την ώρα  

που ο ήλιος δύει.

Sizzling Hot
0045

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

Gargoyle 
0550
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ΤΆ ΆΓΆΠΗΜΕΝΆ ΜΆΣ ΚΆΦΕ



ΓΆΛΗΝΙΆ ΓΗ

Ένα υπνοδωμάτιο 
με λευκές 
και φυσικές 
αποχρώσεις του 
ξύλου θα κρατήσει 
τις ισορροπίες του 
με ένα ουδέτερο 
και γαλήνιο καφέ 
μεσαίου τόνου. 

Dove White 
0018

Country Dweller 
0176

ΣΟΚΟΛΆΤΕΝΙΕΣ ΆΠΟΛΆΥΣΕΙΣ

Τολμήστε ένα έντονο καφέ συνδυασμένο 
με μια παστελ απόχρωση του μπλε ή 

του πράσινου για έναν πραγματικά 
απολαυστικό χώρο.

Starlet 
0094

Miracle Bay 
0471

19
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Απόδραση  
    στη Φύση
Ζήστε το όνειρο της εξοχής με μία παλέτα εμπνευσμένη  
από την φύση, για τους πραγματικά ρομαντικούς

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

ΆΠΟΔΡΆΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

20



ΡΟΜΆΝΤΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

Άγκαλιάστε το ρομαντικό και νοσταλγικό ύφος με
παραδοσιακά λουλουδάτα μοτίβα και vintage
εμπνευσμένα σερβίτσια.

Ένα διάλειμμα από την απαιτητική καθημερινότητα θα μπορούσε να είναι μια απόδραση σε ένα ειδυλλιακό 
μέρος στην εξοχή. Άν η εικόνα μιας εξοχικής κατοικίας με ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα είναι η εικόνα 
σας για τον παράδεισο, εμπνευστείτε από αυτή την χρωματική παλέτα των πράσινων του κήπου, των 
κίτρινων του καλαμποκιού και των γλυκών λουλουδένιων αποχρώσεων.

Έμπνευση

Perennial Garden 
0759

Truffles 
0146

Dollie 
1115

Wicker Basket 
0280

Cat’s Eye Marble 
0906

Wildflower Prairie 
1273

Delicious 
0438
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Επισκεφτείτε την πιο απαλή πλευρά της χρωματικής παλέτας  
για μια ελαφριά πινελιά από τη φύση στο σπίτι σας.

Ελάτε μέσα... 

ΜΆΓΙΚΟ ΞΥΛΟ

Το ξύλο αποτελεί την 
τέλεια επιφάνεια για 
βαφή. Μπορεί να δώσει 
μια νέα πνοή ζωής σε 
εκείνα τα ξεχασμένα 
έπιπλα.

ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η απόδραση σε εξωτερικούς 
χώρους είναι ένα όνειρο για 

ενήλικες και παιδιά.   
Μοτίβα λουλουδιών και φύση 

αποτελούν την τέλεια  
διακοσμητική λεπτομέρεια.

Wicker Basket 
0280

Lemon Poppy
0927

Wildflower Prairie 
1273

Apple Pie 
0162
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ΆΠΟΔΡΆΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ



Επισκεφτείτε την πιο απαλή πλευρά της χρωματικής παλέτας  
για μια ελαφριά πινελιά από τη φύση στο σπίτι σας.

TRENDS

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

Black Licorice
0529

Vegetarian
0430

ΠΡΆΣΙΝΗ ΖΏΗ

Καλωσορίστε την 
ύπαιθρο στην 
κουζίνα σας με 
ένα βαθύ φυσικό 
πράσινο. Μια 
μονoχρωματική 
αντίθεση λευκού 
γρανίτη με μαύρη 
κουζίνα και 
κουφώματα φέρνει 
μια φρέσκια ματιά 
στο παραδοσιακό 
στυλ.
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ΣΚΟΥΡΟΧΡΏΜΆ  
ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΆΤΙΚΆ

Οι πιο σκούρες  
αποχρώσεις οριοθετούν

έναν χώρο και με την χρήση
ενός συμπληρωματικού
συνδυασμού από βαθύ

πράσινο και παστέλ ροζ
εξασφαλίζετε ένα αρμονικό 

αποτέλεσμα.

Delicious
0438

Minuette
1128

Lucky Day
0428

Truffles
0146

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΆΠΟΔΡΆΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ



ΡΟΖ ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Άπό το γραφείο στο 
σπίτι μέχρι τις κουζίνες 

και τις εξωτερικές 
πόρτες, προσθέστε λίγη 

χαρά στο σπίτι σας με 
μια αναζωογονητική

πινελιά ροζ χρώματος.

ΠΡΆΣΙΝΗ ΦΥΣΗ

Το πράσινο στην 
κουζίνα είναι μια 
από τις πιο όμορφες 
επιλογές, σύμφωνα με 
τους ειδικούς. Ελάτε 
ακόμα πιο κοντά στη 
φύση τολμώντας ένα 
ζωηρό και καθαρό 
πράσινο κίτρινου 
τόνου.

Dollie 
1115

TRENDS

Perennial Garden 
0759

Bleached Meadow 
0376
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Άνακαλύψτε την πιο απαλή πλευρά 
του μινιμαλισμού με χαλαρούς 
εσωτερικούς χώρους σε ήρεμα 
ουδέτερα και φλογερά, γήινα κόκκινα.

Καθαρή
ΖΩΗ

26

ΚΆΘΆΡΗ ΖΏΗ



Όταν σκεφτόμαστε απλό και κομψό 
σχεδιασμό, τότε η Σκανδιναβική  

και η Ιαπωνική αισθητική μας  
έρχεται εύκολα στο μυαλό.  

Οι καθαρές γραμμές, τα φυσικά 
υλικά και η παλέτα χρωμάτων  
δημιουργούν την ενσυνείδητη 
διάθεση που πολλοί από εμάς 
αναζητούμε αυτή την περίοδο.

JAPANDI ΣΤΥΛ

Δώστε προτεραιότητα  
στην λειτουργικότητα  
του χώρου σας με 
αξεσουάρ και έπιπλα που 
τηρούν τη μονοχρωματική 
παλέτα.

ΆΠΟΧΡΏΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΓΚΡΙ

Μια επιθυμία για απλότητα και 
ουδετερότητα βλέπει τα χαλαρά και 
καπνιστά γκρι να επιστρέφουν στους 
εσωτερικούς χώρους του σπιτιού.

Έμπνευση

Subway 
0536

Slate Tint 
0520

Sun’s Rage 
1053

Party Time 
1109

Harrow Gate 
0230

Just About White 
0024

Smoky Tone 
0541

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

TRENDS
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Ελάτε ΜΕΣΆ...

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΣΥΝΆΓΕΡΜΟΣ

Μονοχρωματικός και 
κόκκινος συνδυασμός, 
μπορεί να μοιάζει 
τολμηρός, αλλά όλα 
έχουν να κάνουν με την 
αναλογία. Με τη βοήθεια 
κόκκινου τόνου  
στο κάτω μέρος του 
τοίχου, το αποτέλεσμα 
μοιάζει ακόμα πιο ζωντανό, 
δίνοντας χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο δωμάτιο.

Η ΆΠΆΛΟΤΗΤΆ  
ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Το φυσικό ξύλο μαλακώνει 
τον σκληρό τόνο μιας 
σκουρόχρωμης απόχρωσης 
σε ένα φωτεινό υπόλευκο
διάδρομο. 

Party Time 
1109

Mystic Fog 
0019

Subway 
0536

Tin Man 
0547

Just About White 
0024

Midnight Magic 
0508

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΚΆΘΆΡΗ ΖΏΗ



Οι απαλές μονόχρωμες 
αποχρώσεις σε συνδυασμό 
με ένα ζεστό ζωηρό κόκκινο, 
δημιουργούν μια χρωματική τάση 
την οποία είμαστε έτοιμοι να 
υποδεχτούμε στο σπίτι!

Ice Dream 
0032

Movie Star 
1116

TRENDS
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Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.

Venetian Wall 
0544

Always Neutral 
0559

ΕΥΚΟΛΗ ΖΏΗ

Η απαλή, ελαφριά 
διακόσμηση είναι
ιδανικό σκηνικό 
για το μοντέρνο 
μάρμαρο και τα 
έπιπλα ντυμένα 
με βελούδο σε 
συνδυασμό  
με ένα τολμηρό 
γεωμετρικό χαλί. 
Ολοκληρώστε 
την με τοίχους και 
λεπτομέρειες σε 
greige αποχρώση.
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ΚΆΘΆΡΗ ΖΏΗ



ΦΤΙΆΧΝΟΝΤΆΣ 
ΔΙΆΘΕΣΗ

Χρώμα, επιφάνεια και 
φωτισμός είναι το κλειδί 

για τη δημιουργία της 
επιθυμητής αίσθησης σε 

οποιοδήποτε δωμάτιο. 
Μεταλλικά κρεμαστά 

φωτιστικά προσθέτουν 
μια μοντέρνα νότα  

σε κουζίνα με τοίχους  
σε greige απόχρωση  

και έπιπλα σε  
σκονισμένη μπλε.

SCANDI SOCIAL

Δημιουργήστε ένα μοντέρνο Σκανδιναβικό 
χώρο τραπεζαρίας συμπληρώνοντας την 
εμφάνιση με ζεστές ξύλινες επενδύσεις 
και δροσερούς τοίχους σε καταπραϋντικές 
αποχρώσεις του μπλε.

“Κοκκινωπές αποχρώσεις 
του ξύλου προσδίδουν 

οικειότητα σε μία 
μονοχρωματική  

επιλογή.

Slate Tint 
0520

Καστανιά 
2407/2507

Blue Jacket 
0591

Harrow Gate 
0230

TRENDS
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Δημιουργήστε ένα καταφύγιο 
ηρεμίας με αιθέριες και γήινες 
αποχρώσεις.

NO PLACE LIKE

HOME

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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Fair Maiden 
0456

Desired Dawn 
1314

Elizabeth Rose 
1056

Ruby Eye 
0071

Miracle Bay 
0471

Ranch House 
0142

Simmering Ridge 
0050

Το σπίτι έχει γίνει
μια ασφαλής 
φωλιά από τον έξω 
κόσμο, ένα μέρος 
που μέσα του 
νιώθεις ασφάλεια. 
Με φυσικά υλικά 
και χρώματα που 
ρέουν απαλά στον 
χώρο, μπορείτε να 
σχεδιάσετε το δικό 
σας προσωπικό 
καταφύγιο.

SOFTLY SOFTLY

Φανταστείτε ξανά τα γυναικεία μπουντουαρ σε 
πουδρέ ροζ απόχρωση, αρμονικά δεμένη με 
αξεσουαρ από υλικά βγαλμένα από τη φύση.

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΆ

Κλαδιά από αρωματικό 
ευκάλυπτο σε πήλινο 
αγγείο αποτελούν μια
κομψή διακοσμητική 
πινελιά.

Έμπνευση

TRENDS
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Άυτή η παλέτα από απαλά πράσινα και χλωμά μπεζ είναι σχεδιασμένη για να φέρει 
την αίσθηση της ηρεμίας και της ησυχίας σε κάθε σπίτι.

Ε Λ ΆΤΕ ΜΕΣΆ...

ΆΠΆΛΟ 
ΨΙΘΥΡΙΣΜΆ

‘’Ψιθυρίστε’’ 
με απαλές 
αποχρώσεις του 
ροδακινί και του 
γκρι γεμίζοντας 
τους χώρους με 
ηρεμία και  
την επιθυμητή 
ησυχία.

ΛΕΠΤΟ ΆΓΓΙΓΜΆ

Το πρωινό φως του 
ήλιου σε συνδυασμό 

με μια ροδακινί 
απόχρωση στους 
τοίχους είναι ένα 

ονειρικό ταίριασμα.
Συμπληρώστε το 

με διακοσμητικές 
πινελιές σε απαλές 

γκρι αποχρώσεις.

Fair Maiden 
0456

Desired Dawn 
1314

Pink Touch 
1069

Dove’s Wing 
0537

Santo 
0538

Elizabeth Rose 
1056

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

Mια δροσερή μπλε πινελιά 
αποτελεί μία κομψή επιλογή 
για κουζίνες και τους χώρους 
εστίασης.Dream Catcher 

0481

Marble Green 
0454

Miracle Bay 
0471
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“Νιώστε τη θαλπωρή 
του σπιτιού  

με χρώματα που θα 
σας κάνουν να την 

απολαύσετε!

Μαόνι 
2405/2505

Simmering Ridge 
0050

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.
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ΗΣΥΧΗ ΆΝΤΙΘΕΣΗ

Βγάλτε τη φυσική
ζεστασιά του ξύλου
στο σπίτι σας με τη 

βοήθεια της ψυχρής 
αντίθεσης ενός γκρι.

ΣΣΣΣ…ΥΠΝΟΣ

Το καφέ μπορεί να  
μην αποτελεί μια προφανή 

επιλογή για το πρώτο παιδικό 
υπνοδωμάτιο. Όμως, θα κάνει 

το υπνοδωμάτιο να δείχνει 
πιο ξεκούραστο και κομψό 

αγκαλιάζοντας γαλήνια  
την κούνια.

ΦΥΣΙΚΆ ΡΟΖ

Ουδέτερα φωτιστικά 
οροφής μαζί με τοίχους σε 

ροζ τόνους δημιουργούν 
μια φιλόξενη και γεμάτη 

διάθεση κουζίνα. 
Ολοκληρώστε την εμφάνιση 

με βρύσες από ορείχαλκο 
σε vintage ύφος και 

αξεσουάρ από τερακότα.

Ruby Eye 
0071

Rocky Mountain 
0128

Ranch House 
0142

Zen Retreat 
0535

Metro 
0530
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Όνειρευτείτε τις ημέρες και τις νύχτες με μια κιρκαδική 
παλέτα εμπνευσμένη από τα χρώματα του ήλιου που 
ανατέλλει και δύει.

Η φαντασία  
       μάς οδηγεί

Η ΦΆΝΤΆΣΙΆ ΜΆΣ ΟΔΗΓEI

38 Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.



Lusty Orange 
1072

Cinnapink 
0087

Into the 
Stratosphere 
0627

Haystack 
0887

Gold Strand 
0812

Serene Setting 
0622

Bluette 
0616

Όσο ο ύπνος είναι κάτι
που πολλοί από εμάς 
δεν απολαμβάνουμε 
όσο θα θέλαμε, 
μπορούμε ακόμα να 
μετατρέψουμε το σπίτι 
μας σε ένα μέρος 
κατάλληλο για να 
ονειροπολούμε.
Άπό το πρώτο φως 
της ημέρας μέχρι το 
σούρουπο, ανακαλύψτε 
πώς τα χρώματα
που επηρεάζουν το 
πρωινό μας ξύπνημα 
και την ξεκούρασή 
μας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
όμορφα και έξυπνα.

Η ΝΥΧΤΆ 
ΆΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΆ

Φανταστείτε έναν 
χαλαρωτικό χώρο
απαρτιζόμενο 
από τεχνοτροπίες 
στους τοίχους σε 
καθηλωτικές μπλε
και ροζ αποχρώσεις.

ΚΆΛΗΜΕΡΆ!

Το απαλό πρωινό φως του ήλιου
είναι ο τέλειος συνδυασμός με τα
ζεστά κίτρινα κλινοσκεπάσματα 
στην κρεβατοκάμαρα.

Η φαντασία  
       μάς οδηγεί

Έμπνευση
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ΆΠΟ ΤΗΝ ΆΥΓΗ ΣΤΟ 
ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Ξυπνήστε σε ένα υπνοδωμάτιο 
εμπνευσμένο από σκανδιναβική 
διάθεση ανάμεσα σε ένα 
ζεστό και λαμπερό ροζ.

Η ΜΠΛΕ 
ΏΡΆ ΤΟΥ 

ΜΠΆΝΙΟΥ

Άπομακρύνετε 
τις έγνοιες 

δημιουργώντας 
ένα κομψό 
μπάνιο σε 

σκούρο μπλε.  
Οι ζεστοί 

τόνοι που θα 
δημιουργήσουν 

οι χάλκινες 
βρύσες θα 

δώσουν 
ένα φυσικό 

αποτέλεσμα.

Ελάτε  
        μέσα...

Into the Stratosphere 
0627

Haystack 
0887

Lusty Orange 
1072

Η ΦΆΝΤΆΣΙΆ ΜΆΣ ΟΔΗΓEI
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Desireé
1219

Golden Syrup
0881

ΚΟΜΨΟΤΗΤΆ

Ένα σκονισμένο 
λιλά αποτελεί μία 
εντυπωσιακή και 
ταυτόχρονα χαλαρωτική 
απόχρωση, ιδανική 
για κάθε είδους 
εφαρμογή. Τονίστε το 
φυσικό του χαρακτήρα 
με διακόσμηση σε 
ανοιχτόχρωμο ξύλο και 
μονόχρωμα υφάσματα.

41Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.



SKY LIGHT

Άγαπάμε τη φωτεινή 
γαλάζια διάθεση του 
ουρανού σε αυτό το 
μπάνιο με ταπετσαρία 
στους ίδιους τόνους.

“Να έχετε μια τέλεια 
ημέρα με ηλιόλουστο 

πρωινό, γαλανό ουρανό 
και τις πρώτες φωτεινές 
ηλιαχτίδες να λούζουν 

τους χώρους σας

Serene Setting 
0622

Shell Tint 
0023

Η ΦΆΝΤΆΣΙΆ ΜΆΣ ΟΔΗΓEI
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ΠΆΣΤΕΛ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΆ

Όλα έχουν να κάνουν 
με τις τελικές πινελιές 
σε αυτό το όμορφο
υπνοδωμάτιο με έπιπλα
και αξεσουαρ σε 
ουδέτερους παστελ 
τόνους. Ονειρέψου  
με τοίχους βαμμένους 
σε μπεζ απόχρωση  
με χρυσό τόνο. 

COLOUR ME DREAMY

Ντουλάπια κουζίνας σε 
ένα χαρούμενο κίτρινο 
και παιδικό λίκνο σε 
ένα καταπραϋντικό 
γαλάζιο δημιουργούν μια 
ονειρεμένη χρωματική 
διάθεση.

Gold Strand 
0812

Sugar Dust 
0011

TRENDS

Bluette 
0616

Sedona 
0334

Sphere 
0013

Madonna Blue 
0590

43Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.



ΒΙΩΣΙΜΟ  ΤΗΤΆ
ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΆΙΟΤΗΤΆ  
ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ

Όλοι οι χώροι του σπιτιού μπορούν 
να διαμορφωθούν υιοθετώντας 
βιώσιμες πρακτικές. Η επιλογή 
βιώσιμων πλαστικών χρωμάτων 
για τους εσωτερικούς τοίχους, 
διακοσμητικά από φυσικά υλικά  
και φυτά εσωτερικού χώρου, 
αποτελούν βασικά στοιχεία ενός 
όμορφου και υπεύθυνου χώρου.

ΒΙΏΣΙΜΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Συνδυάστε ανοιχτόχρωμες 
και σκουρόχρωμες 

αποχρώσεις και διαμορφώστε 
τον χώρο σας υπό το 

πρίσμα της βιωσιμότητας. 
Επιλέξτε τα χρώματα 

Vitex Care που διαθέτουν 
ECO EPD (περιβαλλοντική 

δήλωση προϊόντος) και 
έχουν αξιολογηθεί για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
στον κύκλο ζωής τους  

(βλ. σελ. 60). 

Just About White 
0024

Natural Whisper 
0383

Pale Green Tea 
0425

Zircon Ice 
0664

Tornado Wind 
0584
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ΒΙΩΣΙΜΟ  ΤΗΤΆ
Οι βιώσιμες τάσεις και πρακτικές  

είναι εφαρμόσιμες σε κάθε γωνιά  

του σπιτιού μας. 
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ΜΠΆΝΙO
ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ.. .

ΙΔΙΆΙΤΕΡΕΣ 
ΠΙΝΕΛΙΕΣ

Μια roll-top 
μπανιέρα είναι 
ένα πολυτελές 
στοιχείο μέσα στο 
μπάνιο, που μπορεί 
να αναδειχθεί 
περισσότερο με 
την προσθήκη ενός 
έντονου χρώματος 
που έρχεται σε 
αντίθεση με τους 
ουδέτερους 
τόνους τοίχων και 
διακόσμησης.

Με γνώμονα το ευ ζην, η εικόνα που έχουμε για το μπάνιο μας αλλάζει. Πέρα από 
ένα μέρος για να φροντίσουμε την υγιεινή μας, το μπάνιο θα πρέπει να είναι και 

ένας χώρος χαλάρωσης. Λευκά διακοσμητικά στοιχεία στο μπάνιο μπορούν  
να κυριαρχήσουν, με έξυπνη χρήση του χρώματος, δημιουργώντας  

έναν χώρο που δεν θα θέλετε να αποχωριστείτε!

Midnight Magic 
0508

Au Natural 
0222
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ΜΠΛΕ BOUTIQUE

Βάψτε τους τοίχους σε βαθύ έντονο 
μπλε για να δημιουργήσετε μια 

χαλαρωτική και συνάμα πολυτελή 
διάθεση. Η προσθήκη γεωμετρικών 

πλακιδίων φέρνουν κοντά το χρώμα 
και το σχέδιο εμπνέοντας και 

δίνοντας επιλογές για τις πετσέτες 
μπάνιου και τα λοιπά αξεσουαρ.

Η ΟΜΟΡΦΙΆ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Υπάρχουν περισσότερες από 
μια επιλογές για να εφαρμόσετε 

χρώμα σε ένα μπάνιο, από ξύλινα 
έπιπλα και διακοσμητικά στοιχεία 

έως ξύλινη επιτοίχια επένδυση 
για τους πιο τολμηρούς. Σε κάθε 

περίπτωση το ξύλο προσδίδει στον 
χώρο μία αίσθηση πολυτέλειας και 

ζεστασιάς.

Marseilles 
0525

Zenith 
0647

Bannister White 
0028

Star-Studded 
0620

TRENDS

Επιλέξτε το  

βιώσιμο Vitex Care Eggshell  
για την ανανέωση του μπάνιου σας, με 

αντιμικροβιακή-αντιμουχλική-υποαλλεργική 

δράση, κορυφαία ποιότητα  

εσωτερικού αέρα και χαμηλή  

περιβαλλοντική επίπτωση  

στον κύκλο ζωής.
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ΚΟΥΖΙΝΆ
ΚΑΙ ΔΗΜΌΥΡΓΙΑ.. .

Ένα μέρος δημιουργικότητας και ευεξίας, η κουζίνα ντυμένη στην κατάλληλη 
απόχρωση μπορεί να απογειώσει τη φαντασία σας στη μαγειρική!

Fresh Cream 
0838

Lemon Drizzle 
0834
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ΤΟΛΜΗΡΆ

Για τους λάτρεις 
του μίνιμαλ, μια 

κουζίνα σε σκούρο 
γκρι ή ακόμη και 

μαύρο, θα τονίσει 
την ύπαρξη ξύλου, 

ενώ θα ενσωματώσει 
αρμονικά τις 

οικιακές ηλεκτρικές 
συσκευές σε 

παρόμοια απόχρωση. 

POP ΔΙΆΘΕΣΗ

Οι έντονες αντιθέσεις στα 
ντουλάπια της κουζίνας, 
καλλιεργούν ένα ευχάριστο 
και γεμάτο όρεξη περιβάλλον 
για μαγειρική. Για κουζίνες με 
δρύινες ξύλινες επιφάνειες, 
επιλέξτε παστέλ μπλε, ροζ ή 
κίτρινα ντουλάπια για ένα τέλειο 
και διαχρονικό αποτέλεσμα. 

November Storms
0543

Elusive White 
0002

Polished Cotton 
0629

Here Comes the Sun 
0034

Πριν την τελική βαφή σε «δύσκολες» 

επιφάνειες όπως μελαμίνη, πλακάκια, MDF, 

αλουμίνιο κ.α., εφαρμόστε το αστάρι πολύ-

πρόσφυσης GRIP 360 Primer για τη μέγιστη 

πρόσφυση και κάλυψη. Χρωματίζεται σε 

χιλιάδες αποχρώσεις ενισχύοντας την κάλυψη 

του τελικού χρώματος. Εφαρμόστε το  

τόσο εσωτερικά όσο και  

εξωτερικά.
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Ζούμε έξω
Η απόφαση μεταξύ κλασσικού και 

βιομηχανικού στυλ για τον κήπο ή τη 

βεράντα είναι δύσκολη για αρκετούς. 

Η urban αισθητική που αποτελεί 

συνδυασμό τους είναι η τέλεια λύση. 

Λιτές γραμμές σε έπιπλα και απαλές 

υφές σε υφάσματα, περιτρυγιρισμένα 

από παστέλ και γήινες αποχρώσεις θα 

εκφράσουν το μοναδικό αυτό στυλ. 

Χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα 

τονίζοντας τις μικρές λεπτομέρειες  

όπως μαξιλάρια, γλάστρες κ.α.
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October Bounty
0252

Ζούμε έξω

Άπαλοί γήινοι τόνοι και αποχρώσεις όπως της άμμου και του ξύλου 
θα δέσουν σίγουρα τη ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα της αστικής 
διακόσμησης. Άφήστε τους ρυθμούς της πόλης να σας κατευθύνουν!

Αστική Παλέτα

Sauterne 
0126

Western Sky 
0910

White Kitten 
0022

Blue Bliss 
0675

Atmosphere 
0689
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ΓΙΆ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΦΆΓΟΥΣ

Τι πιο όμορφο και λειτουργικό 
από μια υπαίθρια βιβλιοθήκη; 
Άπολαύστε την ανάγνωση 
του αγαπημένου σας βιβλίου 
και αφεθείτε στην μαγική 
ατμόσφαιρα του χώρου. Μια 
γωνιά διαμορφωμένη σε 
βιβλιοθήκη, βαμμένη σε μια 
καθαρή μπλε απόχρωση του 
ουρανού θα προσελκύσει 
σίγουρα κι άλλους 
αναγνώστες. 

Blue Bliss 
0675

Atmosphere 
0689
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ΣΚΕΨΟΥ ΡΟΖ

Όχι μόνο μία από τις πιο 
περιζήτητες αποχρώσεις της 
χρονιάς, το παστελ ροζ είναι 

το τέλειο συμπληρωματικό 
χρώμα στα πράσινα της 

φύσης. Η επιλογή του ροζ 
σε εξωτερικούς τοίχους, 
δημιουργεί μια όμορφη 
ατμόσφαιρα με έντονη 

διάθεση κοινωνικοποίησης, 
μεταμορφώνοντας την αυλή 
σας σε μια άνετη απόδραση.

ΚΆΛΏΣΗΡΘΆΤΕ

Ένα από τα αγαπημένα
σημεία για να τολμήσει
κανείς χρωματικά,
είναι οι εξωτερικές
πόρτες. Άπαιτούνται
μόνο λίγες ώρες για να
κάνετε μια πραγματική
μεταμόρφωση του
χώρου σας. Δοκιμάστε
ένα θερμό κόκκινο ή
ένα ζωηρό κίτρινο!

TRENDS

Sauterne 
0126

Andes Ash 
0127

October Bounty
0252

Τικ
2404, 2504

White Kitten 
0022

Western Sky 
0910
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Μια φρέσκια στρώση χρώματος είναι 

ο απλούστερος και πιο οικονομικός 

τρόπος για να μεταμορφώσετε ένα 

δωμάτιο. Μερικές μόνο ώρες αρκούν!

ΜΑΓΙΚΗ  
ΆΝΆΚΆΙΝΙΣΗ

Uninhibited 
0700

Old Grey Mare 
0545
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ΜΆΓΙΚΗ ΆΝΆΚΆΙΝΙΣΗ

Η απόδοση των αποχρώσεων στο παρόν έντυπο μπορεί να εμφανίζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τις πραγματικές, εξαιτίας των περιορισμών της 
εκτύπωσης. Για την ακριβή απόδοση των αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την βεντάλια μας Vitex Global Collection.



ΧΏΡΟΣ ΓΙΆ 
ΔΟΥΛΕΙΆ

Ήρθε η ώρα να βρείτε 
ένα μέρος στο
σπίτι σας που θα σας 
αρέσει να εργάζεστε. 
Η συμβουλή μας για 
να ορίσετε το χώρο 
είναι η οριζόντια τομή 
χρησιμοποιώντας
χρώμα. Προσθέστε 
έπιπλα σε 
ανοιχτόχρωμο ξύλο 
και φυτά εσωτερικού 
χώρου και η δουλειά 
σας έγινε!

ΙΣΤΟΡΙΆ ΆΝΤΙΘΕΣΗΣ

Δεν υπάρχει κανόνας που να αναφέρει 
πως οι εσωτερικές πόρτες και η βάση τους 

πρέπει να είναι βαμμένες σε ουδέτερες 
αποχρώσεις. Επιλέγοντας ένα χρώμα 

αντίθεσης που αντικατοπτρίζει την 
προσωπικότητά σας, θα μεταμορφώσετε 
αμέσως έναν ‘’κουρασμένο’’ διάδρομο. Η 

προσθήκη ενός απαλού μεσαίου μπλε δίνει 
ενδιαφέρον σε έναν φρέσκο   λευκό χώρο.

Indulgence 
0483

Santo  
0538

Bedtime Story 
1009

Soft Blue
0651

Cotton Ball
0007

Mellow Blue
0468

May Sun
0971

ΠΆΙΔΙΚΟ ΠΆΙΧΝΙΔΙ

Με αυτοκόλλητη ταινία, μερικά αρμονικά μεταξύ 
τους χρώματα και ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο 
μπορείτε να κάνετε κάποιον δικό σας, 
πολύ χαρούμενο! 

TRENDS
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Numero Uno 
0439
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ΜΆΓΙΚΗ ΆΝΆΚΆΙΝΙΣΗ



ΆΓΡΙΆ ΥΦΗ

Για τους τολμηρούς σε 
στυλ και υφές, η χρήση 
σοβά προσόψεων τόσο 

για εσωτερικούς όσο 
και για εξωτερικούς 

τοίχους θα απογειώσει 
το βιομηχανικό ύφος 

του χώρου.

Grafiato 
2.5mm

Flat 
0.8mm

Επιλέξτε για τις “άγριες” επιφάνειες 

ανάμεσα σε 7 διαφορετικούς 
συνδυασμούς υφής και κοκκομετρίας 

της σειράς Granikot, διαθέσιμη  

σε 1.320 αποχρώσεις  

της βεντάλιας  
Global Collection! 
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TRENDS

““Στο άπειρο και 
ακόμα παραπέρα!”

Buzz Lightyear
Toy Story
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HyRoof Hybrid PU
Σύστημα

μόνωσης ταρατσών

με υβριδικό αστάρι

και οπλισμό.

Περισσότερο

από 10 χρόνια

προστασία 

Heavy Metal Silicon Varnish
Σιλικονούχο βερνίκι υψηλών 

αντοχών για μακροχρόνια 

προστασία των μεταλλικών 

επιφανειών και  

για “rusty effect”.

Delac
Άκρυλικό διαφανές βερνίκι εμποτισμού πέτρας. 

Άναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της πέτρας και την 

προστατατεύει από υγρασία και λεκέδες.

Grip 360
Άστάρι πολύ-πρόσφυσης νερού 

για αυξημένη αγκύρωση σε 

δύσκολες απορροφητικές  

και μη επιφάνειες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΌΜΌΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο Σύστημα Θερμομόνωσης 

που βελτιώνει την Ενεργειακή Κλάση του 

κτιρίου και μειώνει το κόστος συντήρησης.

Λύση 3 σε 1: Θερμομόνωση - Εξωτερικός 
Σοβάς - Απεριόριστη ποικιλία 

αποχρώσεων! 

ΟΛΟΚΛΗΡΏΜEΝΕΣ ΛYΣΕΙΣ

Vitex Classic
Το κορυφαίο ματ πλαστικό  

χρώμα, ασυναγώνιστο σε 

απόδοση και καλυπτικότητα.

Vitex with Vairo
Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) 

φινίρισμα με Άντιικές και Άντιβακτηριακές 

ιδιότητες για εσωτερική χρήση.

Vitex Care / Vitex Care Eggshell
Best-in-class στην κατηγορία του πλαστικό 

χρώμα με ματ ή ματ βελουτέ (eggshell) 

φινίρισμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για 

κορυφαία προστασία για τις

επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Διαθέτει ECO - EPD

(Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος)
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Diaxyl Plus 
Βερνίκι εμποτισμού ξύλου 

πολυουρεθάνης με 

φίλτρα UV, εξωτερικής και 

εσωτερικής χρήσης.

Aquavit PU Eco
Οικολογική Ριπολίνη Νερού Πολυουρεθάνης

για εσωτερική και εξωτερική χρήση

• Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη  
αντοχή στην εξωτερική χρήση

• Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση  
σκληρότητας και ελαστικότητας

• Κατηγορία Ά+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

Heavy Metal Silicon
Σιλικονούχο 

ντουκόχρωμα 

υψηλής αντοχής 

και σκληρότητας. 

Χρωματίζεται σε 

χιλίαδες αποχρώσεις.

Acrylan Max
Πολύ υψηλών αντοχών

Νανο–Άκρυλικό ματ χρώμα.  

• ΜΆΧ αντοχή και πρόσφυση

• ΜΆΧ αντίσταση στο λέρωµα από βροχή  
και ατµοσφαιρικούς ρύπους

• ΜΆΧ σταθερότητα αποχρώσεων

• ΜΆΧ διαπνοή της επιφάνειας

• Πιστοποιηµένο ψυχρό χρώµα

• Ειδικά ενισχυµένες HD αποχρώσεις 
 για τη µέγιστη αντοχή

 Τα προϊόντα 

επιδοτούνται

από το πρόγραμμα

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ-

ΆΥΤΟΝΟΜΏ”

Pool Paint
Εποξειδικό χρώμα πισίνας 

δύο συστατικών.

Άσφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες και υγρά 

ασφαλτικά για προστασία παλιών και νέων 

κατασκευών, από τα θεμέλια έως την οροφή!  

ΌΛΌΚΛΗΡΩΜEΝΕΣ ΛYΣΕΙΣ 
ΥΓΡΌΜOΝΩΣΗΣ 

ΓΙΆ ΚΆΘΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΆ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
2021
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ΒΕΝΤΆΛΙΕΣ VITEX
Άνακαλύψτε πάνω από 4.500 αποχρώσεις και χρωματίστε στο Σύστημα Χρωματισμού της Vitex,  

το μόνο στην Ελλάδα με 24 χρωστικές

a Για εξαιρετική πιστότητα και επαναληψιμότητα

a Με απόχρώσεις ειδικά σχεδιασμένες για αντοχή στον χρόνο και  

στη UV ηλιακή ακτινοβολία (HD-High Durability)

Global Collection

Εμπνευσμένη από τις σύγχρονες διεθνείς  

διακοσμητικές τάσεις, η βεντάλια  

Vitex Global Collection με περισσότερες από  

1.300 αποχρώσεις έχει δημιουργηθεί σε στρατηγική 

συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  

Color Guild.

Global Exterior

Οι 160 ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις HD (High Durability)  

από ανόργανα χρωστικά της βεντάλιας Global Exterior προσφέρουν: 

• Ενισχυμένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

• Άναλλοίωτες προσόψεις σε βάθος χρόνου

• Μοναδική ακρίβεια στην αναπαραγωγή κάθε απόχρωσης  

μέσω του Vitex Coloring System
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Σελ. 24 © Original Style
originalstyle.com

Σελ. 33 © Claybrook
claybrookstudio.co.uk

Σελ. 35 © Original BTC
originalbtc.com

Σελ. 31 © Original BTC
originalbtc.com 

Σελ. 40 © HAY
hay.dk

Σελ. 47 © Delightfull
delightfull.eu

Σελ. 53 © John Lewis
johnlewis.com

Σελ. 35 © Nest
nest.co.uk

Σελ. 30 © Soho Home
sohohouse.com

Σελ. 40 © Soho Home
sohohouse.com

Σελ. 46 © Jane Churchill  
for Colefax and Fowler
colefax.com

Σελ. 51 © John Lewis
johnlewis.com

Σελ. 21 © Wayfair
wayfair.co.uk

2Bedroom Co
frenchbedroomcompany.co.uk

Σελ. 34 © norsu interiors
norsu.com.au

Σελ. 39 © HAY
hay.dk

Σελ. 42 © Original Style
originalstyle.com

Σελ. 47 © Davey Lighting at 
Original BTC
originalbtc.com

Σελ. 22 © Garden Trading
gardentrading.co.uk

Σελ. 27 © House Doctor
housedoctor.com

Σελ. 35 © John Lewis
johnlewis.com

Σελ. 31 © Nest
nest.co.uk

Σελ. 39 © Bobbi Beck
bobbibeck.com

Σελ. 43 © norsu interiors
norsu.com.au

Σελ. 2&25 © Homesense
homesense.co.uk

Σελ. 22 © ferm LIVING
fermliving.com

Σελ. 28 © Original Style
originalstyle.com
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Τεχνική Υποστήριξη και Επικοινωνία

210.5589.400
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00 - ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

customercare@vitex.gr

www.vitex.gr


