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Další barevné kombinace najdete na www.primalex.cz,
kde si můžete také stáhnout tento materiál v elektronické podobě.
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SOUČASNÉ BARVY VYJADŘUJÍ OSOBITOST A HARMONII
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Barevné odstíny prezentované v tomto materiálu jsou realizované technikou ofsetového tisku. Mohou se tedy drobně lišit od skutečného barevného provedení malířských nátěrů nebo barev. Proto se při konečném výběru odstínů orientujte podle vzorníků PPG Color system 1950 NCS odstínů
(zejména pro interiéry), PPG Fasádní barvy a omítky (určený pro exteriér), RAL K7 (pro barvy na kov a dřevo) nebo PRIMALEX „ready mix“ (pro již
namíchané k okamžitému použití v interiéru), které obsahují vzorky skutečných nátěrů a jsou k dispozici v kolorovacích centrech a prodejních místech.
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Rychle se měnící módní trendy se dotýkají každé oblasti našeho života
a významně tak ovlivňují i náš životní styl. Naše soukromí slouží jako oáza
a místo odpočinku s cílem uvolnit se od pracovního vypětí, proto dnešní
barevné řešení interiérů klade stále více důraz na vyjádření vlastní
identity a emocí.
Barvy se vědomě kombinují a užívají tak, aby zdůraznily určité akcenty,
originální designové nápady, nebo neobvyklé umělecké techniky. Stejně
tak vyjadřují směs nálad a rozpoložení, které se rodí z náročného a rychlého způsobu života a možností, které nám život nabízí.
Mnohotvárnost barevných kombinací tak skýtá na straně jedné
spontánnost a uvolnění, kde se přirozeně snoubí pastelové tóny se silnějšími a intenzivnějšími odstíny. Protipólem může být paleta čistých
zklidňujících variací tónované bílé, béžové nebo odstínů kávy navozující
pocit relaxace. Nelze však opomenout ani škálu barev, kterou nás okouzluje sama příroda. Jsou to přirozené, vydatné valéry, které navozují pocity
vyzrálosti i moderní a svěží linie.
Elegantní, jednoduché a decentní – takové jsou trendy roku 2013.
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Islandská
jezera
Přirozená kombinace jemné žluté s vybranou paletou
křehkých šedomodrých odstínů vnese do vašich domovů
atmosféru klidu i vzdáleného dramatu severské krajiny.
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Anglické
jaro
Anglická zelená v dokonalé harmonii s čistými a zářivými
tóny prvních jarních dnů vdechne do vašich zdí svěžest
znovuzrozené přírody.

POLAR BÍLÝ

S 0505 Y30R

S 0510 Y30R

S 0515 Y30R

S 0520 Y30R

ANGLICKÁ ZELEŇ

S 0530 G40Y

S 0520 G40Y

S 0510 G40Y

S 2002 R50B

S 1502 R50B

S 1002 R50B

S 0502 R50B

Tip:
Pro podklad stěn s reliéfní úpravou je možné použít výrobek Primalex Plastik (struktura
vytvořena pomocí zubatého hladítka). Finální
barevný efekt je pak dosažen, při podetření
podkladu bílou omyvatelnou barvou, aplikací
zelené a technikou vymývání houbou.

Flamenco
Olé! Inspirativní i provokující vášnivé Flamenco
s lehkým odstínem zelenkavé obohacené
o krémovou a bílou hru roztančených krajek.

FORTISSIMO BÍLÝ

FLAMENCO

S 1070 R10B

S 1060 R10B

S 1050 R10B

S 1005 Y30R

S 2010 Y30R

S 3010 Y30R

S 4010 Y30R

S 1010 B90G

S 0530 B90G

S 1030 B90G

S 2040 B90G

Sluneční
kámen
Rafinovanost zlatavých tónů západu slunce a ocelově
modré oblohy nad rozpáleným kamenným pobřežím
tvoří elegantní vysoce reprezentativní barevnou skladbu.

S 1000 N

S 1500 N

S 2000 N

S 2500 N

POLAR BÍLÝ
S 1060 Y10R

S 6020 R70B *

S 1050 Y10R

S 4020 R70B

S 1040 Y10R

S 3020 R70B

S 1030 Y10R

S 2020 R70B

Tip:
* Pro barevné řešení
zárubní použijte tónovanou syntetickou
bázi Primalex (lesk,
pololesk) nebo Primalex Jednovrstvou barvu 2v1, jež jsou určené
pro úpravu povrchů
z kovu a dřeva.

Lasturový
třpyt
Hladivé odlesky lasturové perleti vybarvují bílou do
jemných odstínů a mění vaši koupelnu v průzračnou
svatyni klidu a relaxace.

FORTISSIMO BÍLÝ

S 0603 Y80R

S 1005 Y80R

S 1505 Y80R

S 2005 Y80R

S 0502 R50B

S 1002 R50B

S 1502 R50B

S 2005 R50B

S 2030 Y50R

S 3030 Y50R

S 4030 Y50R

S 5030 Y50R

Večerní
canyon
Zemité odstíny oranžové, hnědé a kouřově béžové
odhalené vytrvalou silou času v ohromující scénérii
vtisknou vašemu interiéru charakter dlouhověkosti
a jistoty.

S 3060 Y50R

S 2060 Y50R

S 1060 Y50R

S 0560 Y50R

S 2030 Y40R

S 1030 Y40R

S 0530 Y40R

S 1020 Y40R

S 3010 Y40R

S 2010 Y40R

S 1510 Y40R

S 1005 Y40R

S 1505 Y40R

S 1005 Y40R

S 0603 Y40R

S 0502 Y50R

Amareto
Uklidňující souhra hřejivých odstínů hnědé
v nezaměnitelných tónech mandlové a mocca nabízí
ideální kombinaci pro místa vašeho odpočinku
a sladkého snění.

S 6030 Y40R

S 5030 Y40R

S 4030 Y40R

S 3030 Y40R

S 5030 Y30R

S 4030 Y30R

S 3030 Y30R

S 2030 Y30R

ARABSKÁ MOCCA

S 1005 Y50R

S 0804 Y50R

S 0502 Y50R

S 3020 Y70R

S 2020 Y70R

S 1020 Y70R

S 0520 Y70R

Světla a stíny
Babylonu
Variace decentních odstínů šedé, zelenošedé a modravé
odlehčené jemně zlatavým tónem žluté dokáže ještě více
umocnit osobité řešení architektury vašeho domu.
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P903
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P751

P891

P892

P893

P894

P521

P522

P523

P524

Tip:
Pro realizaci barevného řešení fasád používejte kvalitní fasádní barvy nebo omítky zn. Primalex v provedení akrylát, silikon nebo silikát
s garancí vysoké světlostálosti odstínů.

Faunova
symfonie
Delikátní a zároveň barevně bohaté tóny zelené kořeněné
špetkou bílé elegance vytváří vznešenou a přirozenou
atmosféru pro jakoukoliv příležitost.

S 7010 G90Y

S 6010 G90Y

S 5010 G90Y

S 4010 G90Y

ITALSKÁ OLIVA

S 1040 G90Y

S 0540 G90Y

S 0530 G90Y

LIPOVÁ ZELEŇ

S 0530 G60Y

S 0520 G60Y

S 0510 G60Y

S 1005 G90Y

S 0804 G90Y

S 0505 G90Y

S 0502 Y

Ledové
mojito
Čerstvá limetkově zelená barva s ledovými odstíny modré
působí neotřele, láká a inspiruje.

S 4050 R80B

S 3050 R80B

S 2050 R80B

S 1550 R80B

S 0565 G50Y

S 0560 G50Y

S 0550 G50Y

S 0540 G50Y

S 0520 R90B

S 0515 R90B

S 0510 R90B

S 0505 R90B

S 1000 N

S 1500 N

S 2000 N

S 2500 N

Tip:
Doplňkovou dekoraci pruhů na
stěně lze dosáhnout pomocí samolepicích šablon nebo precizní
„písmomalířskou“ technikou.

Ovocný
koktejl
Nekonečně osvěžující barvy čerstvého ovoce - radostné
a zářivé tóny oranžové, žluté a zelené se harmonicky
spojují do veselého koktejlu plného života.

S 0560 Y30R

S 0560 Y
JAZZ

POLAR BÍLÝ

S 0550 Y30R

S 0540 Y30R

S 0530 Y30R

S 0550 Y

S 0540 Y

S 0530 Y

S 0560 G50Y

S 0550 G50Y

S 0540 G50Y

Tři hlavní řady výrobků zn. PRIMALEX v různých kvalitách nabízejí komplexní portfolio pro
jakékoliv požadavky barevného či bílého řešení vašich interiérů.

Současná ucelená skupina vysoce kvalitních produktů pro řešení fasád vhodně
ně doplňuje
sortimentní nabídku a posiluje pozici lídra zn. PRIMALEX na českém trhu v nátěrových
těrových hm
hmotách.
motách.

Pro výběr konkrétních odstínů využívejte barevné škály ze vzorníků PPG Colour Systém 1950 NCS odstínů (tónované
v kolorovacích automatech) nebo Primalex „ready mix“ (pro již namíchané k okamžitému použití)

Pro výběr konkrétních odstínů se zárukou světlostálosti využívejte barevné škály ze vzorníku
u
PPG Fasádní barvy a omítky (odstíny tónované v kolorovacích automatech)

OMÍTKA

BÍLÁ/BÁZE

SILIKON
SSpeciální
pe ál í materiály
iál na bázi
bá silikonové
é emulze
l splňující
lň jí í nejvyšší
jvyššší nároky
kla
ě, ssnížené
nížené
kladené v exteriérech zejména díky jejich vysoké hydrofobitě,
špi
špinivosti a samočistitelnosti

Skupina nejodolnějších interiérových nátěrů zn. Primalex nabízející nejen
standardně očekávané parametry - omyvatelnost, ale i výjimečné vlastnosti čistitelnosti.

SILIKÁT
Á
Unikátní
řešení pro sanační omítky, hi
historické
U
n
i ké objekty
bj k i renovaci
ovaci sstarých
tarých
mi
ního skl
k a vytváří
minerálních nátěrů, které díky pojivu na bázi draselného vodního
skla
do
dokonale paropropustné a velice odolné povrchy

Je
k úroveň
ú
ň
Jeden z nejprodávanějších produktů na českém trhu nabízející vysokou
kv
kvality a léty osvědčenou jednoduchou aplikaci.
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Á
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n u cenu
Nejpopulárnější
stabilně
kvalitou
s dlouhodobou
dlou
dl
ouh
ou
hodo
hod
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dobo
dob
bou osvědčeností
bou
osvě
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vědč
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ostí
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stí a sspolehlivostí
pollehl
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hliv
ivos
ostí
tí.
Detailní info o jednotlivých produktech naleznete v aktuálním Primalex Katalogu výrobků nebo na www.primalex.cz

Nejvíce
N
e
žádaná
žád á a používaná
ží
řada omítek
í k a bá
bázíí poskytující
k jí í široké
š
spe
spektrum aplikačních možností, garantující odolné povrchy
s dlouhodobou
d
životností
Primalex Omítky jsou certifikovány v systému ETICS (Zateplovací systémy) a současně testovány s omítkovými základy OZ1; OZ6
OZ a OZ8

