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BOUQUET

I PRODOTTI - LES PRODUITS - ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
29911A23

SMALTI E PRODOTTI SPECIALI - VERNIS ET PRODUITS SPÉCIAUX - ΣΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
INCUDINE SMALTO AD ACQUA OPACO URETANICO
Uretanico inodore pronto all'uso non ingiallente - Uréthane inodore prêt à l’emploi non jaunissant
- Ουρεθάνης, άοσμο, έτοιμο προς χρήση, δεν κιτρινίζει
AQUARIUS LUCIDO
Smalto ad acqua acrilico inodore, pronto all'uso non ingiallente - Vernis à l'eau acrylique inodore, prêt à
l'emploi non jaunissant - Άοσμο ακρυλικό σμάλτο νερού, έτοιμο προς χρήση, δεν κιτρινίζει
AQUARIUS SATINATO
Smalto ad acqua acrilico inodore, pronto all'uso non ingiallente - Vernis à l'eau acrylique inodore, prêt à
l'emploi non jaunissant - Άοσμο ακρυλικό σμάλτο νερού, έτοιμο προς χρήση, δεν κιτρινίζει
SMALTO PER TERMOSIFONI AD ACQUA
ARMONIA HP SMALTO EXTRABRILLANTE ALCHIDICO URETANICO
Smalto extrabrillante alchidico/uretanico per esterni ed interni - Vernis extra brillant alkyde/uréthane pour
extérieurs et intérieurs - Σούπερ γυαλιστερό αλκυδικό/ουρεθανικό σμάλτο για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους
SETARREDO HP SMALTO SATINATO ALCHIDICO URETANICO
Smalto satinato alchidico/uretanico per esterni ed interni - Vernis satiné alkyde/uréthane pour extérieurs
et intérieurs - Σατινέ αλκυδικό/ουρεθανικό σμάλτο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

NUOVA
EDIZIONE
NOUVELLE ÉDITION
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

BOUQUET

PITTURE E FONDI PER IL RISANAMENTO DELLE PARETI - PEINTURES ET FONDS POUR L'ASSAINISSEMENT
DES MURS - ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
SANA PITTURA H13 ANTIMUFFA
Lavabile antimuffa per interni - Lavable anti-moisissure pour intérieurs - Πλενόμενο κατά της μούχλας για
εσωτερικούς χώρους
BETULLA ANTIMUFFA
Lavabile traspirante antimuffa a copertura immediata - Lavable transpirante anti-moisissure avec
pouvoir couvrant immédiat - Πλενόμενο κατά της μούχλας, που αναπνέει, άμεσης καλυπτικότητας

170 Tinte pastello
per la decorazione di interni
170 Teintes pastel pour la décoration des intérieurs
170 Παστέλ χρώματα για τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων
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Dans la décoration, comme dans la vie quotidienne,
la couleur influence directement nos choix et nos états d'âme.
La couleur est en effet une entité physique, réelle, capable de stimuler
la créativité et la socialité, d'accélérer ou de ralentir notre rythme cardiaque,
de nous apaiser ou de nous énerver.
L'usage correct de la couleur à l'intérieur des habitations est donc capable
d'améliorer la qualité de notre vie, favorisant l'activité psychophysique dans
les espaces jour et facilitant le repos dans les pièces consacrées à la détente.
Cela dit, le choix d'une teinte reste, heureusement,
une question de goût tout à fait individuel.
Afin de valoriser chaque type d'espace, en harmonie avec les divers
styles de décoration actuellement disponibles, Paramatti propose Bouquet,
une vaste gamme de propositions chromatiques permettant
de personnaliser le style et l'atmosphère des différentes pièces.
Grâce à quelques trucs et à l'usage savant des contrastes et du ton sur ton,
les couleurs de Bouquet peuvent rendre chaque maison plus accueillante et,
surtout, l'harmoniser avec le style de vie très personnel de ses habitants.
Στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, όπως και στην καθημερινή ζωή,
το χρώμα ασκεί άμεση επιρροή στις επιλογές μας και στη
συναισθηματική μας κατάσταση.
Πράγματι, το χρώμα αποτελεί μια φυσική, πραγματική οντότητα,
ικανή να διεγείρει τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα,
να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τον καρδιακό μας ρυθμό,
να μας προσδίδει ηρεμία ή ενθουσιασμό.
Η σωστή χρήση του χρώματος στο εσωτερικό μιας κατοικίας μπορεί
ακόμη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας, ευνοώντας τη
ψυχοσωματική δραστηριότητα στους χώρους ημέρας και
διευκολύνοντας την ξεκούραση στους χώρους χαλάρωσης.
Ωστόσο, η επιλογή χρωματικών τόνων παραμένει, ευτυχώς,
ένα θέμα απολύτως προσωπικού γούστου.
Για την αξιοποίηση κάθε τύπου περιβάλλοντος, σύμφωνα με
τα διαφορετικά στυλ διακόσμησης που υπάρχουν σήμερα,
η Paramatti προτείνει τη σειρά Bouquet, μια μεγάλη γκάμα
από χρώματα που δίνουν προσωπική
νότα στο στυλ και την ατμόσφαιρα κάθε χώρου.
Με τις σωστές τεχνικές και μια σοφή χρήση των
αντιθέσεων και των τόνων, τα χρώματα της σειράς Bouquet
μπορούν να κάνουν πιο φιλόξενο κάθε σπίτι, και, πάνω από όλα,
σύμφωνα με τον απόλυτα προσωπικό τρόπο ζωής όσων
κατοικούν σε αυτό.
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IDROPITTURE - PEINTURES À L’EAU - ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΑ
DOMUS IDROSMALTO MURALE LUCIDO
Smalto acrilico all'acqua per pareti - Vernis acrylique à l’eau pour murs - Ακρυλικό σμάλτο νερού για τοίχους
DOMUS IDROSMALTO MURALE SATINATO
Smalto acrilico all'acqua per pareti - Vernis acrylique à l’eau pour murs - Ακρυλικό σμάλτο νερού για τοίχους
DOMUS IDROSMALTO MURALE OPACO
Pittura murale acrilica per interni - Peinture murale acrylique pour intérieurs - Ακρυλικό χρώμα για
εσωτερικούς τοίχους
PITTURA THERMOISOLANTE ANTICONDENSA
Pittura anticondensa per interni - Peinture anti-condensation pour intérieurs - Χρώμα κατά της υγρασίας
για εσωτερικούς τοίχους
DOMUS STYLMAT
Idropittura "superopaca" - Peinture à l’eau « extra mate » - Υδρόχρωμα "σούπερ ματ"
DOMUS
Superlavabile per esterni ed interni - Super lavable pour extérieurs et intérieurs - Σούπερ πλενόμενο για
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
TOP COAT 07
Lavabile opaca per interni - Lavable mat pour intérieurs - Πλενόμενο ματ για εσωτερικούς χώρους
PROCOAT G 01
Idropittura opaca specifica per cartongesso - Peinture à l’eau mate spéciale pour placoplâtre - Ματ
υδρόχρωμα, ειδικό για γυψοσανίδες
TOPCOLOR
Lavabile traspirante idrorepellente per interni ed esterni - Lavable transpirante hydrofuge pour intérieurs
et extérieurs - Πλενόμενο, υδροαπωθητικό που αναπνέει για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
POLIS
Idropittura lavabile a finitura vellutata per esterni ed interni - Peinture à l'eau lavable à la finition
veloutée pour extérieurs et intérieurs - Πλενόμενο υδρόχρωμα με βελουτέ φινίρισμα για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους
RUGIADA
Idropittura lavabile supercoprente COV ≃ 0 - Peinture à l’eau lavable à haut pouvoir couvrant VOC ≈ 0 Πλενόμενο υπερκαλυπτικό υδρόχρωμα ΠΟΕ ≃ 0
VINYLMAT
Idropittura traspirante ad elevata copertura per interni - Peinture à l’eau transpirante à haut pouvoir
couvrant pour intérieurs - Υδρόχρωμα που αναπνέει, υψηλής καλυπτικότητας για εσωτερικούς χώρους
PICTURA
Pittura murale per interni - Peinture murale pour intérieurs - Χρώμα για εσωτερικούς τοίχους

Nell'arredamento, come nella vita quotidiana, il colore esercita
un'influenza diretta sulle nostre scelte e sul nostro stato emozionale.
Il colore è infatti un'entità fisica, reale, in grado di stimolare
la creatività e la socialità, di accelerare o rallentare il nostro
battito cardiaco, di infonderci tranquillità o eccitazione.
Un utilizzo corretto del colore all'interno delle abitazioni è pertanto in grado
di migliorare la qualità della nostra vita, favorendo l'attività psicofisica
negli ambienti diurni e agevolando il riposo nelle zone dedicate al relax.
Detto questo, la scelta di una tonalità colore resta, per fortuna,
una questione di gusto assolutamente individuale.
Per valorizzare ogni tipologia di ambiente, in accordo con i diversi stili di arredo
oggi disponibili, Paramatti propone Bouquet, un'ampia selezione
di proposte colore per personalizzare lo stile e l'atmosfera dei vari locali.
Con i giusti accorgimenti e un sapiente uso dei contrasti e del tono su tono,
i colori di Bouquet possono rendere ogni casa più accogliente e, soprattutto,
in linea con il personalissimo stile di vita di chi la abita.
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