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New Day 
KR1397

Snowshow 
KR1191

Greek Island 
KR1712
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Όταν οι παλιές παλέτες ενώνουν τις δυνάμεις τους, «μπαίνουν» 
στο σπίτι και δίνουν καινούργιο αέρα στο απλό ξύλινο τραπέζι. 
Οι fan του ρουστίκ, θα το αγαπήσουν.

Θα χρειαστείτε
● Γυαλόχαρτο ● Πανί ● Αστάρι ● Μπογιά ● Παλιά καδρόνια ή 
παλέτες ● Σφυρί και καρφιά
1 Με ένα υγρό πανί καθαρίστε πολύ καλά τα πόδια του τραπε-
ζιού και τρίψτε με γυαλόχαρτο τα πόδια αλλά και τα καδρόνια 

(ή τις παλέτες). Στη συνέχεια, περάστε τα πόδια με αστάρι και 
αφήστε τα να στεγνώσουν καλά.
2 Βάψτε τα πόδια του ξύλινου τραπεζιού με όποιο χρώμα θέλε-
τε. Εμείς επιλέξαμε το μαύρο. Περάστε τα 2 χέρια.
3 Φροντίστε οι παλέτες που θα επιλέξετε να ταιριάζουν στις 
διαστάσεις του τραπεζιού. «Παίξτε» με τα χρώματα: Επιλέξαμε 
τις αποχρώσεις του μπλε και το έντονο κόκκινο.
4 Αφού στεγνώσουν καλά, Καρφώστε τις στο τραπέζι και είναι 
έτοιμο! 

theITproject
From boring to fabulous 

Έχετε βαρεθεί 
να βλέπετε την 
κουζίνα σας, γιατί 
δε διαφέρει σε 
τίποτα από τα 
συνηθισμένα; 
Αλλάξτε την!

Αν σας αρέσουν τα γραμμικά σχέδια, αυτή η ιδέα θα είναι 
η αγαπημένη σας! Ένα ανοιχτόχρωμο και ένα πιο σκούρο χρώ-
μα δείχνουν υπέροχα σε σχέδιο ζιγκ-ζαγκ.

Θα χρειαστείτε
● Πανί ● Αστάρι ● Μπογιά ● Χάρακα ● Μολύβι
1 Καθαρίστε πολύ καλά με ένα υγρό πανί το τραπέζι, ώστε να 
απομακρυνθεί η σκόνη.

2 Περάστε όλο το τραπέζι με αστάρι. Όταν στεγνώσει καλά 
βάψτε το. Εμείς επιλέξαμε άσπρο χρώμα για την επάνω επιφά-
νεια του τραπεζιού και μαύρο για τα πόδια. 
3 Όταν στεγνώσει εντελώς, χρησιμοποιώντας χάρακα και μο-
λύβι, σημειώστε το σχέδιο ζιγκ-ζαγκ πάνω στο τραπέζι. Το πόσο 
φαρδιές θα είναι οι γραμμές θα το αποφασίσετε εσείς. 
4 Στη συνέχεια, επιλέξτε δύο χρώματα και βάψτε εναλλάξ τις 
γραμμές ζιγκ-ζαγκ. Εμείς επιλέξαμε κίτρινο και μαύρο.
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Ακολουθήστε την Kraft Paints στα social media για περισσότερη
έμπνευση και δημιουργία #colorsofgreece #kraftpaintsgreece 

Καθαρίστε καλά τις προσόψεις, τρίψτε 
τις με ψιλό γυαλόχαρτο και περάστε τις 
με το κατάλληλο -για το χρώμα που θα 
ακολουθήσει- αστάρι.

Τρίψτε ξανά τις ασταρωμένες επιφάνειες 
και απαλλάξτε τις εντελώς από τη σκόνη 
του τριψίματος. Μετά το ενδιάμεσο 
τρίψιμο περάστε ακόμα ένα χέρι.

Πάνω στις στεγνές ματ επιφάνειες 
κολλήστε ανά 5 εκ. αυτοκόλλητες 
χαρτοταινίες οι οποίες έχουν πλάτος 
επίσης 5 εκ.

Πιέστε στις άκρες τις αυτοκόλλητες 
ταινίες με ένα μαλακό ύφασμα για να 
δημιουργηθούν καθαρές, ίσιες ακμές.

Περάστε μετά όλες τις επιφάνειες με 
ριπολίνη νερού. 

Πριν στεγνώσει το βερνίκι, αφαιρέστε τις 
ταινίες προσεκτικά, ώστε να προκύψουν 
καθαρές γραμμές ανάμεσα στις ματ και 
τις γυαλιστερές λωρίδες. 
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ΠρωΙνή δροσΙά

Αν ανήκετε σε αυτούς που 
με δυσκολία (και δυσφορία) 
διακόπτουν την απόλαυση του 
πρωινού ύπνου και χρειάζονται 
αρκετή ώρα μέχρι να ξυπνή-
σουν εντελώς και να μπουν στην 
καθημερινή ρουτίνα, ένα ευχάρι-
στο χρώμα μπορεί να σας βοηθήσει 
να αρχίσετε τη μέρα σας με καλή 
διάθεση: π.χ. το δροσερό πράσινο του 
γλυκολέμονου. 
Όπως ξέρετε τα χρώματα δημιουργούν κάποιους συνειρμούς: 
το κόκκινο με τη φωτιά, το γαλάζιο με τον ουρανό κ.λ.π. Το 
συγκεκριμένο πράσινο, επειδή στη σύνθεσή του υπάρχει πολύ 
κίτρινο, που θεωρείται σαν το πιο φωτεινό και χαρούμενο χρώ-
μα, παραπέμπει απευθείας στη φύση, τα δάση και τα λιβάδια, 
αλλά και εκπέμπει ζωντάνια και χαρά. Και, εκτός των άλλων, θα 
σας εμπνέει και θα σας παροτρύνει να μαγειρεύετε τακτικά με 
φρέσκα βότανα και λαχανικά. 
Το κλου στο βάψιμο αυτό των προσόψεων των ντουλαπιών 
είναι οι λεπτές λωρίδες, εναλλάξ σε ματ και γυαλιστερή εμφά-
νιση.  Κάτι που χαρίζει στις επιφάνειες όμορφα παιχνιδίσματα 
με το φως. 

Stylish Lime 
KR1474

Βάλτε χρώμα στην κουζίνα 
Για τις προσόψεις των ντουλαπιών της κουζίνας είναι ιδανικές οι ριπολίνες νερού. Έχουν μεγάλη καλυπτικότητα, στεγνώ-
νουν γρήγορα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στα χτυπήματα και τις γρατσουνιές, όπως και στα (σχετικά ήπια)  καθα-
ριστικά μέσα. Σε περίπτωση που γενικά το πράσινο δεν είναι το αγαπημένο σας χρώμα, υπάρχουν στη διάθεσή σας και 
πολλές άλλες χρωματικές επιλογές.
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Kraft Master Hydrocontrol: 
Αντιμυκητιακό πλαστικό 
χρώμα υψηλής ποιότη-
τας, με διπλή αντιμου-
χλική δράση. Χάρη στην 
ισοθερµική ιδιότητα και τα 
µικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια 
που περιέχει εξισορροπεί τη 
θερµοκρασία των  τοίχων 
και αποτρέπει την υγρο-
ποίηση συσσωρευµένων 
υδρατµών λόγω διαφοράς 
θερµοκρασίας. 

"
Kraft Wood Aqua: 
Οικολογική ακρυλική 
ριπολίνη πολυουρε-
θάνης κατάλληλη για 
εσωτερικές ξύλινες 
επιφάνειες, όπως 
ντουλάπια, πόρτες, 
παράθυρα, κλπ. Είναι 
πιστοποιημένη από 
το ΑΣΑΟΣ και πληροί 
τα κριτήρια του 
οικολογικού σήματος 
Ecolabel της Ε.Ε.


