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Soluţie de sistem de la KRAUTOL

Proiectul 5
Configurare color a faţadelor
Pe lângă stratul alb, faţada poate fi configurată şi color. Acest lucru conferă 
casei o notă individuală. Nuanţele selectate trebuie să se armonizeze cu 
casa şi mediul. Aici se înscriu, spre exemplu, nuanţele olanelor sau ale 
soclului în cazul unei case independente. De asemenea, sunt de luat în 
considerare culorile faţadelor adiacente în cazul caselor cu locuinţe 
înseriate sau al jumătăţilor ca case duplex. Alegerea culorii se va adapta 
în consecinţă.

Indicaţie: toate tencuielile KRAUTOL pot fi amestecate prin mijloace tehnice 
cu sistemul de amestec pentru culori KRAUTOL Color. 

Toate tencuielile 

 KRAUTOL pot fi 

nuanţate color cu 

ajutorul aparatelor.



Inform
aţii suplim

entare şi proiecte găsiţi aici! 
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Configurare color a faţadelor

În cadrul utilizării produselor propuse, vă rugăm să aveţi în vedere indicaţiile noastre suplimentare privind produsele, modul 
de prelucrare şi cele de securitate de pe ambalajul produselor, precum şi normativele tehnice (se pot apela din pagina noastră 
web la www.krautol.de). 
Propunerile noastre sunt soluţii standard pentru diverse cazuri aplicative. Ele se bazează pe ampla noastră experienţă ca 
producător de vopsele. În cazul unor condiţii speciale ale obiectivului, vă recomandăm să apelaţi la un consultant de specialitate.

Combinaţie de culori
Simplă şi sigură este combinaţia 
nuanţă-în-nuanţă. În cazul acesteia, se 
îmbină nuanţele strălucitoare şi cele 
întunecate ale unui ton de culoare. Se 
obţine astfel o armonizare a întregului 
aspect.

Accent coloristic
Arhitectura poate fi influenţată vizual 
prin accentele de culoare. Zonele 
colorate alese ale faţadei, bovindouri 
accentuate, geamurile din perete sau 
zonele de intrare conferă suplimentar 
faţadei expresivitate şi caracter.

Configurare cromatică pentru 
faţadă şi soclu
În cazul faţadei soclului întâlnim două 
aspecte: funcţie şi aspect. Soclul este 
fundaţia şi se murdăreşte uşor. De aceea, 
aplicaţi întotdeauna pe soclu o culoare 
mai închisă decât pe faţadă.

SFAT UTIL
Pentru o imagine cromatică reuşită şi uniformă, coloraţi suportul pentru 
tencuială în nuanţa tencuielii. 
Toate produsele din sistem la www.krautol.de
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