
Barwny swiat odcieni 
i kart kolorów

Wiele przedmiotów w naszych domach wyprodukowano 
w odcieniach, które naleza do okreslonych kolekcji kolorów. 

Grzejniki i drzwi pokojowe moga miec np. kolor RAL 9010,
a brama garazowa — kolor RAL 6005. Kolor elewacji 
prawdopodobnie dobrano za pomoca wzornika NCS, 
natomiast decydujac o doborze kolorów scian, architekt 
wnetrz posiłkował sie wieloma kolekcjami oferowanymi 
przez róznych producentów farb.
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Czesto elementy wyposazenia nie pasuja do siebie 
kolorystycznie, mimo ze zamówiono wykonanie w 
kolorze o identycznej nazwie lub ewentualnie 
polakierowana czesc nie pasuje w 100% do 
wybranego wzoru z karty kolorów. Rezultat 
przedstawilismy na ilustracji. Wykonano lakierowanie 
i porównano lakiery  róznych producentów, które 
zamówiono z takim samym identyfi katorem koloru z 
kolekcji NCS. Efekt koncowy jest bardzo niejednolity. 

Co jest tego przyczyna?

czesto róznia sie miedzy soba. W przypadku niemal 
wszystkich kolekcji kolorów nie istnieja standardy, zatem 
jednolite szablony odcieni dla wszystkich sprzedawców 
farb sa niemal niemozliwoscia. Nawet gdy dla niektórych 
kolekcji sa obowiazujace standardy, nie sa one dostepne 
albo sa tak drogie, ze prawie nikt ich nie stosuje. Zamiast 
tego mozna dosc czesto znalezc niedrogie wzorniki farb, 
które kolorystycznie bardzo rzadko w 100% sa zgodne 
z kolorem standardowym. Dlatego moga one posłuzyc 
wyłacznie w celach orientacyjnych.

„  Identyczny“  odcien NCS róznych 
producentów lakierów.

Istnieje oczywiscie mnóstwo przyczyn
róznic w odcieniach róznych producentów.
Jedna z nich chcielibysmy blizej przeds-
tawic w niniejszym artykule. Wprawdzie 
wszystkie lakiery sa sporzadzane według 
identycznej nazwy koloru, ale karty 
kolorów, według których wykonano 
recepturowanie i kontrole, niestety 
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Gdy dwa elementy powinny otrzymac identyczny 
kolor, ale sa lakierowane rózna metoda lub składaja 
sie z róznych materiałów, mozna skorzystac z
serwisu kolorów Hesse: fi rma Hesse i współpracujacy 
partnerzy handlowi i dystrybucyjni dysponuja 
najlepszym wyposazeniem do przygotowywania
odcieni według wzorników. Dzieki skutecznej koncepcji 
mieszania kolorów fi rmy Hesse wykorzystujacej
rozwiazania nowoczesnej kolorymetrii mozna uzyskac 
idealne barwy.

Ale wyjrzyjmy poza obszar naszej branzy: 
jak inne segmenty rynku radza sobie z tym problemem? 
Gdy podczas naprawy blacharskiej trzeba polakierowac 
drzwi auta, skorzystanie ze wzornika nie wystarczy.
Z reguły lakieruje sie takze sasiadujace elementy 
karoserii, aby uzyskac satysfakcjonujacy rezultat. 

Ten proces mozna tez zastosowac w produkcji mebli,
aby efekt całosci był zadowalajacy dla klienta, gdy 
np. pojedynczy element wewnatrz starego frontu 
kuchennego musi zostac wyprodukowany na nowo.
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Co mozna zrobic, gdy zachodzi koniecznosc
produkcji w oparciu o identyfi katory kolorów z 
danej kolekcji barw? Warto wyjasnic klientowi,
ze róznice miedzy kartami kolorów moga byc 
znaczace i sa dosc czesto spotykane.

„Zatem na kim mozna w branzy 
polegac? W laboratoriach 
Hesse zawsze korzystamy 
z najnowszych dostepnych 
standardów kolorystycznych, 
aby nasi klienci uzyskiwali 
mozliwie najlepszy odcien. “
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