Od 1858 miliony klientów wybrały farby i lakiery
Lechler w sektorach takich jak Przemysł, Motoryzacja,
Dekoracje, Jachting, Architektura wnętrz i meblarstwo
rozróżnionych pięcioma markami produktów.
Po ponad 150 latach około 600 osób koncentruje
swoją umiejętności i pasję na badaniach, rozwoju,
produkcji i marketingu produktów lakierniczych
oraz na prowadzeniu szkoleń dla ich użytkowników.
Europejska Centrala Lechler znajduje sie w Como
z zakładami produkcyjnymi w Como, Seregno
i Foligno oraz czterema oddziałami dystrybucyjnymi
w: Manchester (UK), Grenoble (Francja), Barcelona
(Hiszpania) i Kassel (Niemcy). W Brazyli firma operuje
poprzez ulokowany tam zakład produkcyjny i oddział
handlowy w Paraì (Rio Grande do Sul) oraz oddziały
dystrybucyjne w Rio Negrinho (Santa Catarina),
Ubà (Minas Gerais) i Paulínia (São Paulo).
Produkty Lechler są obecnie dystrybuowane
w ponad 65 krajach na całym świecie.
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Color Design to projekt firmy Lechler, który łączy
postęp technologii chemicznej z ewolucją języka
koloru.
Lechler od 1858
Od ponad 150 lat, promujemy kulturę koloru.
Znamy i rozumiemy jego język oraz neologizmy;
analizujemy trendy i przyszłe scenariusze.
A co najważniejsze mamy własną technologię
aby to wszystko wytworzyć.
Nareszcie idea koloru staje się determinującym
elementem w projektowaniu przestrzeni,
pomieszczeń i obiektów.
...and we won’t stop colouring the world.
Color Design Project firmy Lechler, opracowany
we współpracy z projektantką przemysłową,
specjalistką w dziedzinie CMF (Color, Material,
Finish) Francescą Valan, zapewnia wskazówki,
sugestie i informacje techniczne, aby wybór
koloru był szybszy i łatwiejszy.

Projekty Color Design:
Color Trainer Interni
Color Trainer Esterni
Color Trainer Young Scuole
Color Trainer Young Casa
Color Trainer Nuove Decorazioni
Your life’s colour project!

Color Trend Polineutri
Color Trend Consultant Pastelli
Color Trend Consultant Golden Shades
Color Trend Consultant Classics
Color Trend Consultant Acromatica
Color Design Synergía

Color Trend Habitat Edition 2

Projekty Lechler Color Design: Color Trainer marki
Chrèon dla sektora Decorative, Color Trend Consultant
marki Lechler Tech dla sektora Przemysł oraz Color
Trend Habitat marki IVE dla sektora Habitat.

It’s a Lechler Trade Mark

www.lechler.eu

www.colortrainer.it

Obserwuj nas na Facebook

COLOR TRAINER INTERNI
Techniki, trendy i narzędzia do projektowania
kolorów w Twoim domu

“Jaki kolor powinniśmy wybrać do pokoju dzieci?
Czy w kuchni mamy pomalować sufit?
Czy ten odcień będzie pasował do mebli
w pokoju gościnnym?”
Program Color Trainer Interni odpowiada na
najczęściej zadawane pytania, ułatwiając i przyśpieszając
wybór idealnego koloru do każdego pomieszczenia
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COLOR TRAINER ESTERNI
Budynki w harmonii
z otaczającym je środowiskiem.

Adresowany do architektów, projektantów,
lakierników, firm malarskich i wszystkich osób
związanych z doborem koloru budynków,
bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych
i szeregowych.
Color Trainer Esterni jest przewodnikiem, który
pomaga w prawidłowym decyzji o kolorze fasady
biorąc zawsze pod uwagę indywidualne potrzeby
oraz przepisy prawne.
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COLOR TRAINER YOUNG
SCUOLE
Kolory które pomagają dzieciom
w koncentracji

Pomieszczenia, w których kolory zostały prawidłowo
zaprojektowane mają pozytywny wpływ na jakość
życia, koncentrację oraz dobre samopoczucie
uczniów. Prowadzi to w konsekwencji do osiągania
lepszych wyników w nauce i zwiększonej
wydajności szkoły.
Color Trainer Young Scuole to propozycja
zaadresowana do osób pracujących w administracji
miejskiej, dyrekcji szkół, oraz profesjonalistów,
którzy projektują przestrzeń i wybierają kolory
pomieszczeń w szkołach.
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COLOR TRAINER YOUNG
CASA
Poradnik kolorystyczny do pokoi dziecięcych
oraz pomieszczeń do zabawy

Kolor otoczenia ma duży wpływ na dzieci,
które w zależności od wieku są w stanie
dostrzec kontrasty oraz nasycenia chromatyczne.
Color Trainer Young Casa pomaga rodzicom
wybrać prawidłowe kolory do pomieszczeń,
w których będą przebywać ich dzieci, zapewniając
im tym samym lepszy komfort życia.

13

COLOR TRAINER
NUOVE DECORAZIONI
Nowy sposób urządzania przestrzeni,
która uwalnia twoją kreatywność

Dotychczas jeśli chciałeś pomalować ściany miałeś
tylko jedną możliwość – wybrać pospolity kolor
z ograniczonej oferty gotowych produktów i zlecić
to zadanie profesjonalnemu malarzowi, co często
okazywało się się kosztownym rozwiązaniem.
Color Trainer NOWE DEKORACJE został opracowany
aby zmienić tą sytuację. Dzięki temu programowi
dekorowanie staje się czymś wyjątkowym, osobistym,
wymyślonym i zrealizowanym przez Ciebie - osobie,
która mieszka w tym wnętrzu. Jest to nowy sposób
dający swobodę w dekorowaniu wnętrz wg własnych
preferencji.
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COLOR TREND CONSULTANT
Nowe trendy i efekty
dla produktów przemysłowych

Dobrze dobrany kolor jet kluczem do sukcesu, może
zwiększyć wartość przedmiotu i sprawić, że stanie
się on jeszcze bardziej atrakcyjny oraz będzie silnie
odziaływał na nasze emocje.
Color Trend Consultant to propozycja nie do odrzucenia
dla firm przemysłowych, biur projektowych i działów
marketingu, pracujących nad nowymi produktami, które
niedługo pojawią się na rynku lub też opracowujących
restyling kolorystyczny przedmiotów już istniejących.

Polineutri
Pastelli
17

COLOR TREND CONSULTANT
Nowe trendy i efekty
dla produktów przemysłowych

Golden Shades

Classics
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COLOR TREND CONSULTANT
Nowe trendy i efekty
dla produktów przemysłowych

Acromatica

SYNERGÍA
COLOR DESIGN® SynergÍa to kolekcja będąca
połączeniem pomiędzy Lechler Tech Color Trend
Consultant Acromatica oraz IVE Color Trend Habitat
Edition 2.
Umożliwia projektantowi rozszerzenie możliwości
z zakresu kolor-efekt o najbardziej odpowiednie
odcienie, aby podkreślić unikatowe cechy nowych
efektów tym razem w wersji chromatycznej.
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COLOR TREND HABITAT
EDITION 2
Trendy kolorystyczne i wykończenia
dla meblarstwa i architektury wnętrz

Color Trend Habitat to kolekcja trendów
kolorystycznych i wykończeń, przeznaczona do
projektowania wnętrz, która ma na celu stworzenie
wizualnego dialogu między przestrzeniami, meblami
i przedmiotami. Kolekcja dotyczy kontrastów światła
i koloru występujących szczególnie na
powierzchniach poziomych i pionowych.
Dzięki nowym zakresom połysku i harmonijnym
kombinacjom pomiędzy kolorami i gatunkami
drewna możemy zwiększyć wartość powierzchni
różnych materiałów od drewna aż po szkło, tworząc
nowy wymiar naszego najbliższego otoczenia.
Kolekcja składa się z 60 kolorów solid i 50 kolorów
z nowymi efektami, zaprojektowanych zgodnie
z wymogami obecnych i nadchodzących stylów
we wnętrzach. Pozwoli to projektantom zrozumieć
jak używać wybranych kolorów i efektów z różnymi
wykończeniami.
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LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu
LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu
LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d’activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu
LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu
LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu
LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

