
  Βάφετε το χώρο σας; 
   Τα συνηθέστερα λάθη και πώς να τ' αποφύγετε.
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Ο πιο εύκολος τρόπος για να φρεσκάρουμε και να ανανεώσουμε ένα χώρο είναι να

τον βάψουμε. 

Το χρώμα εξάλλου, επιδρά στην ανθρώπινη ψυχολογία περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό εσωτερικών 

χώρων. 

Οι κατάλληλες χρωματικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν θετικά  τη διάθεσή 

μας αλλά αποτελούν κι ένα σημαντικό εργαλείο του marketing όταν πρόκειται για 

επαγγελματικούς χώρους, αφού συμβάλλουν στην προσέλκυση πελατών και την 

προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μιας επιχείρησης.

Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για ν' αποφύγετε τις ουδέτερες και μονότονες 

λύσεις, που έτσι κι αλλιώς δεν θ' αναδείξουν το χώρο σας και να τολμήστε να βάλετε

χρώμα. 

Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται το χρώμα, γιατί  φαντάζονται έντονες, συχνά 

παράταιρες μεταξύ τους αποχρώσεις.

Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας άπειρες αποχρώσεις, παλ ή έντονες, οι οποίες αν 

επιλεγούν με βάση τα σωστά κριτήρια και συνδυαστούν αρμονικά, μπορούν ν' 

απογειώσουν ένα χώρο.

Αν χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή χρωμάτων για την κατοικία ή τον επαγγελματικό

σας χώρο, το γραφείο προσφέρει 2 εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

την χρωματική μελέτη και την χρωματική πρόταση.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του γραφείου designmania.gr για να μάθετε 

περισσότερα.

Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές και μυστικά που θα σας βοηθήσουν να 

αποφύγετε λάθη που γίνονται συχνά και να έχετε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο 

αποτέλεσμα.
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Επιλέγετε πάντα τις αποχρώσεις από το χρωματολόγιο της εταιρείας 
με τα χρώματα της οποίας θα βάψετε

Σε καμία περίπτωση μην εμπιστευτείτε τον ελαιοχρωματιστή ή τον χρωματοπώλη 

όσο κι αν σας διαβεβαιώνουν ότι μπορείτε να επιλέξετε από την a' εταιρεία και εκείνοι

θα βρουν τον αντίστοιχο κωδικό στην β' εταιρεία. Δυστυχώς, συμβαίνει πολύ συχνά!

Οι αποχρώσεις από τη μία εταιρεία στην άλλη διαφέρουν από ελάχιστα έως πάρα 

πολύ κι εσείς θα καταλήξετε να τραβάτε τα μαλλιά σας!

Επιλέγετε πάντα τα χρώματα από το χρωματολόγιο της εταιρείας που θα 

παραγγείλετε τις βαφές.

Μην αναμιγνύετε μόνοι σας τα χρώματα

Έχει περάσει προ πολλού ο καιρός που ο ελαιοχρωματιστής ανακάτευε χρώματα για
να δημιουργήσει μία απόχρωση. 

Πλέον, η ανάμιξη γίνεται στο χρωματοπωλείο, εσείς απλώς επιλέγετε την απόχρωση 
της αρεσκείας σας από μία χρωματική βεντάλια. Είναι τόσο πολλοί οι κωδικοί, που 
είναι απίθανο να μη βρείτε το χρώμα που σας ταιριάζει.

Ένας έμπειρος ελαιοχρωματιστής μπορεί να ανοίξει ή να σκουρήνει λίγο ένα χρώμα 
αν χρειαστεί, όμως δεν θα προσπαθήσει να επιτύχει μία άλλη απόχρωση, 
αναμιγνύοντας διαφορετικούς κωδικούς.

Προπαντός μην κάνετε πειράματα μόνοι σας με τις βαφές!
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Ελέγξτε το χρώμα στο χώρο σας σε διαφορετικές συνθήκες

Αν έχετε τη δυνατότητα, ζητήστε κάποια δείγματα από τον μπογιατζή και ελέγξτε την 

απόχρωση που επιλέξατε πρωί, απόγευμα, βράδυ, με ήλιο ή συννεφιά.

Τα χρώματα δείχνουν διαφορετικά σε κάθε χώρο, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας 

και της νύχτας ειδικά όταν φωτίζονται από διαφορετικούς λαμπτήρες. 

Ένα γαλάζιο, για παράδειγμα μπορεί να πρασινίζει ελαφρά με θερμό φωτισμό.

Αυτό δεν είναι κακό, αντιθέτως, η δημιουργία διαφορετικής ατμόσφαιρας κατά τη 

διάρκεια της μέρας και της νύχτας είναι κάτι που μάλλον καθιστά έναν χώρο 

ενδιαφέροντα και θα πρέπει να επιδιώκεται.  

Επίσης, μία απόχρωση πάντα επηρεάζεται από τα άλλα χρώματα που βρίσκονται 

δίπλα και γύρω της. Κανένα χρώμα δεν δείχνει ακριβώς ίδιο σε διαφορετικό 

περιβάλλον.

Εδώ, το ίδιο ακριβώς γαλάζιο, δείχνει πιο φωτεινό και έντονο ή πιο σκούρο και 

μουντό, ανάλογα με το χρώμα που το περιβάλλει.
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Παρακάτω, το ίδιο κίτρινο, δείχνει πιο φωτεινό σε μαύρο φόντο απ' ότι σε λευκό.

Στις δύο κάτω σειρές βλέπουμε 3 διαφορετικά χρώματα πώς δείχνουν επάνω στα πιο

ψυχρά πράσινο, μπλε και ιώδες και στα πιο θερμά, συμπληρωματικά τους, κόκκινο,

πορτοκαλί και κίτρινο. 

Σε γενικές γραμμές, τα ψυχρότερα χρώματα, ειδικά στις παστέλ τους αποχρώσεις, 

κάνουν έναν χώρο να δείχνει μεγαλύτερος και πιο άνετος και δημιουργούν την 

αίσθηση της δροσιάς.

Το αντίθετο συμβαίνει με τα θερμά χρώματα, ειδικότερα εκείνα που περιέχουν αρκετό

κόκκινο.

Όμως, είναι οι συνδυασμοί που κάνουμε εκείνοι που μπορούν να μεταμορφώσουν 

ένα χώρο.

Η οροφή σε κανονικές συνθήκες θα δείχνει πιο σκοτεινή από τους τοίχους.

Αν θέλετε ένα ενιαίο χρώμα σε τοίχο και οροφή, θα πρέπει να επιλέξετε έναν τόνο πιο

ανοιχτό χρώμα για την οροφή.
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Μη βιάζεστε να καταλήξετε ότι ένα χρώμα δεν σας αρέσει

Αν έχετε συνηθίσει σε χώρους χωρίς χρώμα ή με πολύ ουδέτερες αποχρώσεις, 

πιθανόν να πάθετε ένα μικρό σοκ όταν πρωτοαντικρίσετε έναν πιο πολύχρωμο 

χώρο. 

Μην ανησυχήσετε, είναι πολύ συνηθισμένο!

Πάρτε λίγο χρόνο να το συνηθίσετε,  δείτε το χώρο σε διαφορετικές συνθήκες, όπως

το πρωί με ήλιο και το βράδυ με τεχνητό φωτισμό.  Το τελικό αποτέλεσμα όμως θα 

φανεί αφού έχουν τοποθετηθεί τα έπιπλα. 

Σκεφτείτε, αν είστε γυναίκα, πώς νιώθετε την πρώτη φορά που αλλάζετε χρώμα στα 

μαλλιά σας. Θέλετε λίγο χρόνο να συνηθίσετε την αλλαγή.

Αν πρόκειται για  επιτυχημένη η επιλογή, σύντομα θα λατρέψετε τα νέα χρώματα.

Επίσης, περιμένετε να στεγνώσει η μπογιά για να δείτε την πραγματική απόχρωση. 

Ακόμη καλύτερα είναι να έχουν περαστεί και τα δύο χέρια.

Η χρωματική μελέτη σας γλιτώνει από εκπλήξεις, αφού βλέπετε τον χώρο σας σε 

φωτογραφίες ή φωτορεαλιστικά με τις νέες αποχρώσεις, πριν αρχίσετε να βάφετε!
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Χρησιμοποιήστε διαφορετικές αποχρώσεις για ν' αναδείξετε τον 

χώρο σας

Το χρώμα και οι διαβαθμίσεις του, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαμόρφωση ενός

χώρου, γι' αυτό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία, αφού μπορεί ν' αναδεικνύει

τους όγκους, να ομαδοποιεί ή να διαφοροποιεί χρήσεις και λειτουργίες.

Στην ουσία, η χρησιμοποίηση διαφορετικών τόνων και χρωμάτων, είναι εκτός των 

άλλων ένας έξυπνος τρόπος να αποκτήσει ενδιαφέρον κάποιος χώρος. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά επίπεδα, ν΄ αλλάξουμε τις διαστάσεις 

του, δείχνοντας τον πιο φαρδύ ή πιο στενό, να δώσουμε βάθος ή ύψος, να τον 

φωτίσουμε ή να μειώσουμε τη φωτεινότητά του.

Αυτό είναι μάλλον ακατόρθωτο να επιτευχθεί μόνο με ένα χρώμα. 

Οι μονοχρωματικοί χώροι είναι συνήθως μονότονοι και βαρετοί.
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Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε 2 αποχρώσεις, θυμηθείτε να διακόπτετε ένα 

χρώμα μόνο σε αλλαγή επιπέδου ή ακμή(όπως στο παραπάνω παράδειγμα). 

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δύο χρώματα σε μία ενιαία, ομοεπίπεδη επιφάνεια αν δεν 

διακόπτεται από μία νεύρωση ή κάποιο δομικό στοιχείο, πχ υποστύλωμα ή δοκό. 

Αν χρειαστεί, μπορούμε να δημιουργήσουμε με διάφορους τρόπους μία μικρή 

αλλαγή επιπέδου.

Λανθασμένη χρησιμοποίηση 2 αποχρώσεων σε ομοεπίπεδη επιφάνεια.
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Οι σωστές επιλογές σας γλιτώνουν χρόνο και χρήμα

Επιλέξτε τον σωστό ελαιοχρωματιστή

Είναι σημαντικό να σας έχουν συστήσει έναν καλό ελαιοχρωματιστή ή να έχετε δει τη

δουλειά του.

Δυστυχώς, η καλή ή κακή δουλειά θα φανεί στο τέλος.

Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις που θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε τον 

σωστό επαγγελματία από τον κακό ερασιτέχνη.

Καταρχήν, θα πρέπει να δει τον χώρο σας και να ξέρει λεπτομέρειες πριν σας κάνει 

τελική προσφορά. Διαφορετικά είναι δύσκολο να αποφασίσει με ακρίβεια το κόστος

και πιθανόν να αρχίσει να σας βγάζει επιπλέον έξοδα στην πορεία.

Αυτό είναι το σύστημα που ακολουθούν οι κακοί επαγγελματίες. 

Θα σας κάνουν μια καλή προσφορά αρχικά, για να πάρουν τη δουλειά, συνήθως 

χρησιμοποιώντας τα πιο φτηνά χρώματα κι έπειτα θα αρχίσουν να βγάζουν 

επιπλέον έξοδα. 

Επίσης, όταν σας δίνει τιμές ο ελαιοχρωματιστής σας, θα πρέπει να σας διευκρινίσει 

τι είδους βαφές και ποιας εταιρείας θα χρησιμοποιήσει. Ακόμη καλύτερα είναι να 

σας δώσει εναλλακτικές, π.χ. το κόστος με μία φτηνή και με μία ακριβότερη εταιρεία.

Το ότι ένας σας δίνει πιο χαμηλή τιμή από κάποιον άλλον, χωρίς να γνωρίζετε 

λεπτομέρειες, δε σημαίνει τίποτα. Μπορεί να χρησιμοποιεί χειρότερης ποιότητας 

υλικά, πιθανόν η δουλειά του να είναι επίσης βιαστική και πρόχειρη.

Επίσης, ο σωστός ελαιοχρωματιστής είναι καθαρός και νοικοκύρης. Δεν κάνει χάλια

τον τόπο προκειμένου να βάψει.

Είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν, ότι το να βάψουν είναι μεγάλη φασαρία και ότι 

μετά θα πρέπει να καθαρίζουν για μέρες. Αυτό σημαίνει ότι είχαν εμπειρία από 

κακούς επαγγελματίες.
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Μη ζητάτε από τον ελαιοχρωματιστή σας να επιλέξει την απόχρωση. Αν είναι 

υπεύθυνος θα διστάσει πολύ να το κάνει. Μπορεί να σας δώσει μερικές συμβουλές, 

αλλά δεν μπορεί ν' αποφασίσει αυτός για σας.

Αν σας προτείνει ο ίδιος από μόνος του ή επεμβαίνει στις επιλογές σας, καλύτερα 

να είστε επιφυλακτικοί.

Σύμφωνα με την εμπειρία μου, η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η οργάνωση και η 

ευγένεια ενός επαγγελματία είναι σημαντικές ενδείξεις για την ποιότητα της δουλειάς 

του.

Επιλέξτε την κατάλληλη εταιρεία χρωμάτων

Σπανίως θα επιτύχετε καλύτερες τιμές από τον ελαιοχρωματιστή σας αν αγοράσετε 

εσείς τα χρώματα, εκτός αν είναι δικό σας το κατάστημα! Ή αν πέσετε σε κάποιον 

κακό επαγγελματία που φουσκώνει τις τιμές.

Το να επιλέξετε την πιο φτηνή εταιρεία, μπορεί τελικά να σας κοστίσει πιο ακριβά!

Εκτός από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μακροπρόθεσμα, όπως το να 

ξεφτίζει το χρώμα και να ξεθωριάζει εύκολα με το πλύσιμο ή τον ήλιο, το να χρειαστεί

να περαστεί παραπάνω χέρια μία επιφάνεια, λόγω κακής καλυπτικότητας της 

μπογιάς, σημαίνει ότι αμέσως-αμέσως θα σας στοιχίσει περισσότερο αφού θα 

χρειαστείτε μεγαλύτερη ποσότητα χρώματος.

Σημειώστε τους κωδικούς των χρωμάτων για μελλοντική χρήση

Κάτι που πολύ λίγοι κάνουν, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο και σας γλιτώνει από 

πολλές φασαρίες, είναι να σημειώσετε την εταιρεία και τους κωδικούς των 

χρωμάτων που χρησιμοποιήσατε. 

Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειάζεται όταν θελήσετε να φρεσκάρετε το χρώμα ή να 
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διορθώσετε προβλήματα, να προσπαθείτε να βρείτε παρόμοια απόχρωση, πιθανόν

μάλιστα σε άλλη εταιρεία.

Σημειώστε και φυλάξτε τους κωδικούς των χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε δωμάτιο του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου. Μην επαναπαύεστε 

στα δοχεία των βαφών που φυλάξατε και πιθανόν να πεταχτούν κάποια στιγμή.

Αν επιλέξετε κάποια από τις υπηρεσίες του γραφείου, την χρωματική μελέτη ή την 

προσιτή σε όλους, ακόμη κι εκείνους που βρίσκονται μακριά, χρωματική πρόταση, 

δεν χρειάζεται να προβληματίζεστε καθόλου. 

Λαμβάνετε τους κωδικούς των χρωμάτων συγκεντρωμένους σε καρτέλες που σας 

αποστέλονται ηλεκτρονικά.

Αλλά ακόμη κι αν χάσετε τις καρτέλες, το γραφείο κρατάει πλήρες αρχείο κάθε 

πελάτη για 6 χρόνια, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το 
γραφείο. 

Εύχομαι καλή επιτυχία!
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