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ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ FUTURA 2010-2013

Η δημοφιλής συλλογή αρχιτεκτονικών χρωμάτων Futura της AkzoNobel, επανακυκλοφορεί ανανεωμένη με 50 χρώ-

ματα ειδικών εφέ, μεταλλικά, sable κλπ. υπερανθεκτικής τεχνολογίας. Η συλλογή Futura αποτελεί, παγκο-

σμίως, πηγή έμπνευσης για τους αρχιτέκτονες για περισσότερα από δώδεκα χρόνια.  Σχεδιασμένα για να προσδίδουν

μια ανθρωποκεντρική, καλαίσθητη πτυχή στις σύγχρονες κατασκευές, τα χρώματα της νέας συλλογής αιχμαλωτίζουν το

κλίμα της επερχόμενης πενταετίας, κατά την οποία η αναζήτηση της φύσης θα αντικαταστήσει τον έντονο καταναλωτι-

σμό ως τάση της εποχής. Η συλλογή αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες απαρτίζεται

από τη δική της παλέττα χρωμάτων.

Η νέα συλλογή Futura 2010-2013 έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την PeclersParis, τη διεθνή εταιρεία-σύμβουλο

σε θέματα αισθητικής και καινοτομίας. Αυτή η συνεργασία με την ομάδα Analogue της AkzoNobel έχει παίξει απο-

φασιστικό ρόλο στην διαχρονική επιτυχία της συλλογής, συνδυάζοντας την πολυετή γνώση της Pecler για τις τάσεις

στον κόσμο της μόδας, της τέχνης και του design, με την εξειδίκευση της AkzoNobel στη δημιουργία πουδρών βαφής

αλουμινίου άρτιας αισθητικής και τεχνολογικής καινοτομίας.  Η ανανέωση της συλλογής Futura κάθε τρία χρόνια με

αποχρώσεις που συμβαδίζουν με τις τάσεις της εποχής είναι αυτό που οδηγεί τους αρχιτέκτονες και τους ειδικούς να εμ-

πνέονται απο αυτή, ξανά και ξανά. 

Metamorphosis
Στην πρώτη ενότητα, Metamorphosis, περιλαμβάνονται απο-

χρώσεις που παραπέμπουν σε ρυθμούς εξέλιξης και προόδου. Το

σύνολο των αποχρώσεων χαρακτηρίζεται από μία έντονη αντί-

θεση καθώς αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο ελαφρά ιριδίζον

λευκό και το φουτουριστικό μαύρο περιλαμβάνοντας χρώματα

είτε με αμμοβολυμμένη είτε λείας επιφάνειας με σατινέ γυαλάδα. 

Green Attraction
Στην δεύτερη ενότητα Green Attraction, περιλαμβάνονται αποχρώσεις εμπνευ-

σμένες  από τη φύση και την οικολογία. Καθημερινά η οικολογική μας συνείδηση

ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο. Μία τέτοια τάση δεν θα μπορούσε να αφή-

σει ανεπηρέαστη και τον χώρο των χρωμάτων. Εμπνεόμενοι λοιπόν από το περι-

βάλλον και τη φύση και επιθυμώντας να ανταποκριθούμε στις νέες στάσεις

απέναντι στο περιβάλλον, η AkzoNobel δημιούργησε την ενότητα Green Attrac-

tion. Οι αποχρώσεις της αποσκοπούν στην εξάλλειψη του διαχωρισμού των εξω-

τερικών και εσωτερικών χώρων, μεταφέροντας τα χρώματα της φύσης στο

εσωτερικό ενός κτιρίου, προσδίδοντας έτσι μία ιδιαίτερα σύγχρονη εμφάνιση. 

Color Fiction
Η τρίτη ενότητα Color Fiction, περιλαμβάνει αποχρώσεις που

παραπέμπουν στην νέα γενιά των μέσων και του διαδικτύου.

Είναι μια αναζήτηση για φωτεινή και εντυπωσιακή εμφάνιση που

προσθέτει μια αίσθηση αναζωογόνησης, αισιοδοξίας και χαράς

στην καθημερινότητά μας. Πρόκειται για μία αντιφατική σειρά

χρωμάτων καθώς συνδιάζει παστέλ αποχρώσεις με έντονους τό-

νους του μπλε.  

Neo Elementary
Οι αποχρώσεις της τέταρτης ενότητας, Neo Elementary, παρα-

πέμπουν έντονα στον μινιμαλισμό και τον διαχρονικό σχεδιασμό,

ο συνδιασμός των οποίων με τη διαχρονική γοητεία της άμμου,

της πέτρας και του ξύλου αναπτύσσουν μια αισθητική που μπορεί

να χαρακτηρισθεί ενίοτε συντηρητική και άλλες φορές ως ριζο-

σπαστική. Η σειρά Neo Elementary περιλαμβάνει προϊόντα σε

απαλούς, ουδέτερους τόνους με λεία ματ και γυαλιστερή επιφά-

νεια ή αμμοβολημένη (sable) υφή. 

Survival World
Η πέμπτη και τελευταία θεματική ενότητα, το Survival World,

παραπέμπει στην αισθητική του βιομηχανικού design και έλκει

την έμπνευσή του από εικόνες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Το

οξειδωμένο μαύρο, τα χρυσά και χάλκινα εφέ δημιουργούν μια

παλέτα αποχρώσεων με μορφή που εναλλάσσεται από ακατέργα-

στη σε εκλεπτυσμένη. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να δώσει

την αίσθηση του πεπαλαιωμένου, για το λόγο αυτό η πλειοψηφία

των αποχρώσεων της ενότητας έχουν αμμοβολημένη υφή.  

Όλα τα χρώματα της νέας συλλογής Futura 2010 - 2013 ανή-

κουν στη σειρά των υπερανθεκτικών πουδρών Interpon D2525. Η

σειρά Interpon D 2525 αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1991 και

είναι πιστοποιημένη με Qualicoat Class 2 και GSB Master και ανταπο-

κρίνεται στις προδιαγραφές των προτύπων AAMA2604-05 και BS ΕΝ

12206. Ενώ τα περισσότερα χρώματα πούδρας, που χρησιμοποιούν-

ται για τη βαφή του αλουμινίου, έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρί-

νονται στη διάρκειας ενός έτους δοκιμασία αντοχής στις αντίξοες

καιρικές συνθήκες της Νοτίου Φλόριντα (Florida test), τα υπερανθε-

κτικά χρώματα της σειράς Interpon D2525 περνούν μία ακόμη δυ-

σκολότερη δοκιμασία διάρκειας πέντε ετών στις ίδιες αντίξοες

συνθήκες! 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή Fu-

tura 2010-2013 και σχετικό κατάλογο μπορείτε να προμη-

θευτείτε επικοινωνώντας με την κα. Σωτηρία Λιακατά στα

τηλέφωνα 210-8160160 και 210-8160164 ή στέλνοντας

email στη διεύθυνση Sotiria.liakata@akzonobel.com


