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The culture of colour for your life

Há mais de um século, promovemos a cultura da cor, conhecemos
sua linguagem, os neologismos, estudamos as tendências e os
cenários futuros, mas, sobretudo, temos a tecnologia para
realizá-lo. Finalmente, a “ideia cor” torna-se um elemento
determinante na concepção de um espaço, de um ambiente
ou de um objeto.
...e não paramos de colorir o mundo.

O Color Design é o novo conceito da Lechler que une o
desenvolvimento da química com a evolução da linguagem da cor.
O projeto Color Design da Lechler, em colaboração com Francesca
Valan, industrial designer especializada na projeção da cor, fornece
indicações, sugestões e informações técnicas que facilitam a seleção
da cor e dos acabamentos. O projeto é declinado nos setores Predial
com Color Trainer de Chrèon, Industrial com Color Trend Consultant
de Lechler Tech e Moveleiro com Color Trend Habitat IVE.

Projectos Color Design:
Color Trainer Interni
Color Trainer Esterni
Color Trainer Young Casa
Color Trainer Young Scuole

Your life’s colour project!

Color Trend Consultant

Color Trend Habitat

www.lechler.eu

www.colortrainer.it

Siga-nos no Facebook

Color Trainer Young Escolas
As cores que auxiliam
a concentração das crianças

Um ambiente cujo projeto cromático foi realizado
corretamente contribui à melhoria da qualidade
de vida, da concentração e do humor dos estudantes.
Tudo isto se traduz em mais elevado desempenho
e rendimento escolar!
Color Trainer Young Escolas
é a proposta para prefeituras, diretores de escolas
e profissionais envolvidos na revisão e no projeto
cromático das instituições de ensino.
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Color Trainer Interiores
Técnicas, tendências e instrumentos
para o projeto-cor de sua casa

“De que cor vamos fazer o quarto das crianças?
E na cozinha, vamos pintar o teto também?
Esta cor vai cair bem com a decoração da sala?”
O programa Color Trainer Interiores
responde às mais frequentes perguntas
dos Clientes privados, simplificando
e tornando mais rápida a escolha da
cor perfeita, para cada ambiente da casa.
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Color Trainer Exteriores
Os edifícios em harmonia
com o ambiente ao redor

A proposta dirigida a arquitetos, empresas
especializadas em pintura e Cliente privados
envolvidos no projeto cromático de edifícios,
condomínios, casas isoladas ou fachadas
contíguas.
Color Trainer Exteriores oferece a
possibilidade de auxiliar arquitetos, empresas
especializadas e Clientes privados na escolha
da cor mais adequada para revestir todas as
estruturas externas, adaptando-a aos vários
contextos e às normas de regulamentação
urbanística do território.
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Color Trainer Young Casa
Guia à escolha das cores para quartos
de crianças e espaços dedicados ao lazer

As crianças são influenciadas pela cor
do ambiente em que vivem e, a depender
da idade, consegue perceber contrastes
e saturações cromáticas diferentes.
Color Trainer Young Casa, graças
ao correto projeto cromático dos ambientes
destinados a eles, ajuda os pais na melhoria
do bem-estar de seus filhos.
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Color Trend Consultant
Novos acabamentos de tendência
para os produtos industriais

A cor representa um importante valor agregado,
capaz de tornar o artefato mais precioso,
proporcionando-lhe o poder de despertar
emoções.
Color Trend Consultant é a proposta
imperdível para as empresas do ramo
da indústria, os departamentos de estilo
e os designers que trabalham no projeto
e no restyling de artefatos que serão lançados
no mercado em curto e médio prazo.
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Color Trend Habitat
Cores e acabamentos de tendência para
o projeto cromático da decoração e dos móveis.

A cor está retomando seu lugar de protagonista
nos ambientes domésticos.
Color Trend Habitat é a proposta única que
permite a criação de diálogos visuais, através
de cor e acabamentos, entre superfícies em
materiais distintos, da madeira aos vidros,
dos aglomerados aos laminados, capaz de definir
e caracterizar novas paisagens domésticas.
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