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ΗρεΜο ΚλασσιΚο
Οι κλασσικές ρίγες εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς στην 
μόδα. Tο ίδιο και στην διακόσμηση σε μια ποικιλία απο-
χρώσεων. Εδώ χρησιμοποιήσαμε απαλούς τόνους για να 
δημιουργήσουμε ένα ήρεμο και χαλαρωτικό σχέδιο. 
Σημειώστε με μολύβι την μέση του τοίχου και βάψτε το επά-
νω μέρος με μια απαλή απόχρωση του μπλε. Όταν στέγνω-
σει σχεδιάστε οριζόντιες γραμμές σε απόσταση 10 εκ. η μια 
από την άλλη, από την γραμμή του διαχωρισμού μέχρι το 
σοβατεπί. Στη συνέχεια βάψτε τις λωρίδες γκρι αφήνοντας 
ενδοιάμεσα λευκά κενά.

Chioni
KR1099

Orange Sunrise
KR1348

Bagira Panther
KR2720

Wall stripes
Είναι βέβαιο ότι δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για να μεταμορφώσετε 

έναν τοίχο. Εμπνευστείτε, λοιπόν, από τη μόδα, που φέτος προστάζει 
ρίγες, και αλλάξτε θέα… εντός!

ρετρο διαδροΜοι
Ένα χολ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε χώρο σκοτεινό και 
βαρετό. Στην πραγματικότητα, όμως, τα χολ ενδείκνυνται 
για εντυπωσιακά σχέδια, ιδίως αν αποτελούν την πρώτη 
εικόνα του σπιτιού. Μία τέτοια τολμηρή πρόταση είναι να 
βάψετε το πάνω μισό του τοίχου σε ένα έντονο χρώμα (εδώ 
πορτοκαλί) και στο υπόλοιπο μισό να σχηματίσετε οριζόντι-
ες λωρίδες ζιγκ-ζαγκ σε άσπρο-μαύρο. Αν, πάντως, εφαρμό-
σετε ένα τόσο δυνατό μοτίβο, αφήστε εντελώς απλούς τους 
υπόλοιπους τοίχους στον χώρο. 

Southwest Sky
KR1659

Brushed Steel
KR2675
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τολΜΗρΗ γραΜΜΗ
Πώς μπορείτε να κάνετε περισσότερο 
αποδεκτό ένα τόσο γυναικείο χρώμα 
σαν το φούξια; Συνδυάστε το με μεγά-
λες επιφάνειες μαύρου. Για να πετύχετε 
μία τέτοια απλή, αλλά ιδιαίτερη διακό-
σμηση, πρώτα οριοθετήστε με ταινία 
μασκαρίσματος τις λωρίδες του φούξια 
(εδώ πλάτος 3 εκ. για την πάνω ρίγα και 
15 εκ. για την κάτω, με ένα κενό 2,5 εκ. 
ανάμεσά τους). Έπειτα, βάψτε τον υπό-
λοιπο τοίχο μαύρο και, αφού στεγνώ-
σει, βάψτε τις ροζ λωρίδες. 

Fossil Grey 
KR 2711

Punch Of Pink
KR1864

το νεο ροζ
Συχνά τα νεαρά κορίτσια θέλουν ροζ 
υπνοδωμάτια. Κανένα πρόβλημα! 
Ωστόσο, για να αποφύγετε την υπερ-
βολή και να δημιουργήσετε μία πιο 
μοντέρνα εκδοχή, χρησιμοποιήστε ορι-
ζόντιες ρίγες έντονου ροζ στο πρώτο 
μισό του τοίχου και κάθετες παλ σομόν 
ρίγες στο υπόλοιπο μισό όπως εδώ. Πώς 
γίνεται; Πρώτα βάψτε τον τοίχο λευκό 
και, αφού στεγνώσει, μοιράστε τον στη 
μέση με μια οριζόντια γραμμή από μο-
λύβι. Έπειτα, πάλι με το μολύβι, σχεδιά-
στε κάθετες γραμμές, σε απόσταση 10 
εκ. τη μία από την άλλη, από τη γραμμή 
του διαχωρισμού μέχρι το ταβάνι και 
αντίστοιχα οριζόντιες γραμμές (πάλι 
με κενά 10 εκ.) μέχρι το σοβατεπί. Στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια αυτοκόλλητης 
ταινίας μασκαρίσματος βάψτε τις φαρ-
διές λωρίδες στα ανάλογα χρώματα, 
αφήνοντας λευκά κενά.

Summer Secret
KR1301

Valentine Rose
KR1865
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ζωΗρεσ τασεισ
Τα τολμηρά χρώματα στην τραπεζαρία τονώνουν 
τη διάθεση για συζήτηση και επικοινωνία. Μπο-
ρείτε, λοιπόν, στον τοίχο πίσω από το τραπέζι σας 
να κάνετε το εξής: Χωρίστε τον οριζοντίως σε 3 
μέρη και βάψτε κάθε λωρίδα με ένα διαφορετικό, 
έντονο χρώμα, το οποίο θα κάνει και αντίθεση με 
τα υπόλοιπα. Αν δεν σας ενθουσιάζει η ιδέα να 

χρησιμοποιήσετε τόσο ζωηρά χρώματα σε έναν 
χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 3 τόνους 
του ίδιου χρώματος, διπλασιάζοντας την ένταση 
στη μία λωρίδα και μειώνοντάς τη στο μισό στην 
άλλη λωρίδα. Εναλλακτικά, βρείτε ένα αγαπημέ-
νο σας ύφασμα μέσα στον χώρο και αξιοποιήστε 
3 χρώματα από αυτό σαν αφετηρία για τις λωρί-
δες στον τοίχο. 

New Day
KR1397

Beverly Hills Bliss
KR1509

σοφιστιΚε αποψΗ
Έμπνευση για αυτή την ιδέα στον χώρο του 
γραφείου στάθηκε ένα σύνολο από καλοκαι-
ρινή πασαρέλα στου εξωτερικού! Φέρτε το, 
λοιπόν, στα μέτρα σας. 
Σε λευκό τοίχο, σχηματίστε οριζόντιες ρίγες, 
περίπου από το μέσον του και πάνω ως εξής: 
πλάτος 5 εκ. πράσινο, 10 εκ. μπλε, πάλι 5 εκ. 

πράσινο, 5 εκ. λευκό κενό, επανάληψη των 
3 λωρίδων πράσινο-μπλε, 15 εκ. λευκό κενό 
κι έπειτα πάλι 2 σετ των 3 λωρίδων με ένα 
λευκό κενό 5 εκ. ανάμεσά τους. 
Η διακόσμηση ολοκληρώνεται, βάφοντας 
κόκκινο το σοβατεπί και τοποθετώντας 
στον τοίχο ένα κόκκινο ρολόι, που δένει το 
σύνολο. 

Santorini Rich
KR1690

Garland Green
KR1536

Arriba
KR1270

Ακολουθήστε την Kraft Paints στα social media για περισσότερη
έμπνευση και δημιουργία #colorsofgreece #kraftpaintsgreece 


