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Projekt 5

Kształtowanie barwne fasad

Wskazówka: wszystkie tynki KRAUTOL można mieszać maszynowo
przy użyciu systemu mieszania kolorów KRAUTOL Color.
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KSZTAŁTOWANIE BARWNE FASAD

Fasada nie musi być pomalowana na biało – można ją także wykończyć
w innym kolorze. Dzięki temu dom uzyska indywidualny charakter. Wybrane
odcienie kolorystyczne powinny być przy tym harmonijnie dopasowane
do domu i jego otoczenia. W przypadku domu wolno stojącego można
na przykład nawiązać do kolorystyki dachówki lub podmurówki. Z kolei
wykańczając dom szeregowy lub bliźniak, trzeba uwzględnić fasady
sąsiednich posesji. W tym celu konieczne jest sięgnięcie po dopasowaną
kolorystykę.
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Akcent kolorystyczny

Stosując akcenty kolorystyczne, można
optycznie wpływać na architekturę.
Wybrane kolorystyczne obszary fasady,
zaakcentowane wykusze, sekcje ścian
lub obszary wejściowe nadają fasadzie
dodatkowy wyraz i charakter.

Kombinacje kolorów

Łatwe i bezpieczne jest zastosowanie
kombinacji ton w ton. Polega ona na
łączeniu jasnych i ciemnych odcieni
danego koloru. Umożliwia to uzyskanie
harmonijnego połączenia.

barwne

fasady/

Przy wyborze koloru podmurówki
istotne są dwa aspekty: funkcja i wygląd
Podmurówka to fundament, który
może się łatwo zabrudzić. I dlatego
podmurówka jest z reguły malowana na
ciemniejszy kolor niż fasada.

WSKAZÓWKA

W trakcie stosowania zalecanych produktów należy przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji dotyczących produktu,
obróbki i bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach produktów i w naszych kartach danych technicznych (dostępnych w
naszej witrynie internetowej www.krautol.de).
Nasze propozycje są standardowymi rozwiązaniami do różnych zastosowań. Odwołujemy się w nich do naszego bogatego
doświadczenia w produkcji farb. W przypadku szczególnych warunków w obiekcie zalecamy zamówienie specjalistycznego doradztwa.
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Aby uzyskać udaną, równomierną kolorystykę, należy zastosować grunt pod tynk
w odcieniu kolorystycznym tynku.
Wszystkie produkty systemowe w witrynie www.krautol.de

Dodatkowe informacje i projekty można znaleźć tutaj!

Kształtowanie
podmurówki

