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Novinkou nie je len kvantita-
tívne rozšírenie počtu odtie-
ňov. Nový štylistický nástroj 
totiž ponúka paletu, ktorá 

originálne delí farby na štyri farebné 
skupiny, šesť výrazných štýlov a deväť 
typov farieb. Cenné sú hlavne tipy 
a triky, ako pracovať so štýlmi a typmi 
farieb, ako ich kombinovať a vytvárať 
optimálny výsledok. Na dosiahnutie fa-
rebného súladu sa napríklad odporúča 
kombinovať farby v rovnakom fareb-
nom štýle (s rovnakým symbolom). 
Trochu odvážnejšia, avšak stále ladiaca 
je kombinácia dvoch rôznych štýlov. 
Vhodné je súčasne kombinovať maxi-
málne dva rôzne štýly a najviac tri typy 
farieb, naopak, nie je vhodné používať 

vedľa seba farby rovnakého typu. Na 
dosiahnutie optimálneho výsledku sa 
odporúča zvoliť farby ladiace z hľadiska 
sýtosti a úrovne sivosti.
Výhody nového farebného spektra oce-
nia architekti, ktorým novinka výrazne 
uľahčí návrhy dizajnu fasád a odlíši ich 
od konkurencie. Vzrastie aj význam 
miešacích centier Ceresit, ktoré sú už 
dnes významným nástrojom úspechu 
omietok a fasádnych farieb Ceresit na 
slovenskom trhu. Prevádzkovatelia mie-
šacích centier aj ich zákazníci ocenia, že 
väčšina z farieb patrí do skupiny A, t. j. 
do skupiny farieb s najnižšími náklad-
mi. Nový koncept prináša navyše veľké 
množstvo odtieňov v sivých farbách, 
ktoré sa stávajú viac a viac populárnymi.

511 moderných a „trendy“ farieb je 
určených na všetky minerálne (Ceresit 
CT 35 a CT 137), akrylátové (CT 60, CT 
63 a CT 64), silikátové (CT 72 a CT 73), 
silikónové (CT 74 a CT 75), elastomérové 
(CT 79) a silikón-silikátové (CT 174) ten-
kovrstvové omietky Ceresit a akrylátové 
(CT 42 a CT 44), silikónové (CT 48), na-
no-silikónové (CT 49 Silix XD) a silikáto-
vé (CT 54 ) fasádne nátery Ceresit.

Viac informácií o novom 
farebnom koncepte Colours of 
Nature Systém pre Architektov 
nájdete na www.ceresit.sk.

Fasády Ceresit podľa 
vašich predstáv
V sortimente fasádnych zatepľovacích systémov stavebnej chémie 
Ceresit sa objavila prvá z tohtoročných kľúčových noviniek – inovované 
spektrum farieb Ceresit Colours of Nature Systém pre Architektov, ktoré 
rozšírilo doterajšiu ponuku 211 farieb o 300 nových odtieňov. 511 farieb je 
určených na všetky omietky a fasádne nátery Ceresit. 
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