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Les Couleurs® Le Corbusier



Meistras ir jo kūrinys

„Polychromie architecturale“ pagrindą sudaro 

meniškas pigmentų parinkimas ir kelių  

pagrindinių atspalvių kartojimas. Visos  

63 sistemos spalvos yra harmoningos gamtos 

spalvos. Kiekviena iš šių spalvų puikiai dera su 

visomis kitomis sistemos spalvomis.  

 

Tuo „Polychromie architecturale“ skiriasi nuo  

kitų spalvų sistemų ir yra puikus spalvinio  

apipavidalinimo įrankis. Juo naudodamiesi  

skirtingų sričių specialistai gali kurti spalviškai 

tobulai darnius interjerus.  

Le Corbusier laikomas vienu iš žymiausių XX amžiaus pasaulio 

architektų. Ne mažiau nei planas ir forma jį domino pastatų bei 

dizaino objektų  spalvinis apipavidalinimas ir spalvų poveikis  

žmogui. Le Corbusier sukūrė savitą, iki šiol nepranokstamą  

spalvų sistemą. 
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Darnių spalvų menas

32123 TERRE SIENNE PÂLE

Dėl įstabios savybės derėti tarpusavyje ir nepakartojamo spalvų 

intensyvumo Le Corbusier spalvų paletė žavi iki šių dienų. JUNG 

dizaineriai pritaikė spalvų sistemą klasikinio dizaino gaminių  

serijai LS 990 ir pasaulinei rinkai pateikė 63 originalių Les Couleurs® 

Le Corbusier spalvų jungiklius. Norint išgauti ypatingą spalvų  

sodrumą, jungikliai specialiu metodu dažomi rankiniu būdu. Villa la Roche, Paris  
© FLC
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Spalvinis apipavidalinimas

Tiek pasirinkę pavienius LS 990 jungiklius kaip spalvinius 

akcentus, tiek apsisprendę būste instaliuoti visus elektros 

instaliacijos komponentus, nudažytus kuria nors  

Les Couleurs® Le Corbusier paletės spalva, itin originaliai  

papildysite būsto interjerą. 
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SUKAMASIS ŠVIESOS  

STIPRUMO REGULIATORIUS

DVIGUBAS JUNGIKLIS / MYGTUKAS

KNX MYGTUKŲ MODULIS „SCHUKO“® KIŠTUKINIS LIZDAS

Tobula forma ir funkcijų gausa

Greta klasikinio dizaino įprastinių jungiklių, kištukinių lizdų ir šviesos stiprumo 

reguliatorių, gaminamų Les Couleurs® Le Corbusier spalvų, JUNG rinkai 

pateikia ir to paties dizaino bei tos pačios spalvų paletės prietaisus išmaniojo 

namo įrangos funkcijoms valdyti. Taip sudaroma galimybė išlaikyti tobulai 

vientisą elektros instaliacijos komponentų stilių ir spalvinę gamą.  

32032 CÉRULÉEN MOYEN

FUNKCIJŲ GAUSA 98 FUNKCIJŲ GAUSA



Rinkai pateikiami 63 Le Corbusier spalvų  

klasikinio dizaino gaminių serijos LS 990  

komponentai. Kiekviena iš šių spalvų puikiai  

dera su visomis kitomis sistemos spalvomis. 

Tiekiami visi šios serijos gaminiai. Gaminamos ir 

vienetinės partijos pagal individualius užsakymus. 

32001 blanc 

32010 gris foncé 31 

32011 gris 31 

32012 gris moyen 

32013 gris clair 31 

32020 bleu outremer 31 

32021 outremer moyen 

32022 outremer clair 

32023 outremer pâle 

32024 outremer gris 

32030 bleu céruléen 31 

32031 céruléen vif 

32032 céruléen moyen 

32033 céruléen clair 

32034 céruléen pâle 

32040 vert anglais 

32041 vert anglais clair 

32042 vert anglais pâle 

32050 vert foncé 

32051 vert 31 

32052 vert clair 

32053 vert jaune clair 

32060 ocre 

32080 orange 

32081 orange clair 

32082 orange pâle 

32090 rouge vermillon 31 

32091 rose pâle 

32100 rouge carmin 

32101 rouge rubia 

32102 rouge clair 

32110 l’ocre rouge 

32111 l’ocre rouge moyen 

32112 l’ocre rouge clair 

32120 terre sienne brûlée 31 

32121 terre sienne brique 

32122 terre sienne claire 31 

32123 terre sienne pâle 

32130 terre d’ombre brûlée 31 

32131 ombre brûlée claire 

32140 ombre naturelle 31 

32141 ombre naturelle moyenne 

32142 ombre naturelle claire 

4320A rouge vermillon 59 

4320B blanc ivoire 

4320C rose vif 

4320D terre sienne brûlée 59 

4320E noir d’ivoire 

4320F vert olive vif 

4320G vert 59 

4320H gris 59 

4320J terre d’ombre brûlée 59 

4320K bleu outremer 59 

4320L ocre jaune clair 

4320M le rubis 

4320N bleu céruléen 59 

4320O gris clair 59 

4320P terre sienne claire 59 

4320R ombre naturelle 59 

4320S orange vif 

4320T bleu outremer foncé 

4320U gris foncé 59 

4320W le jaune vif 

32040 VERT ANGLAIS 

Spalvų įvairovė

Paruoštų spalvų gaminiai pristatomi per 6–8 savaites.

Gaminiai, gaminami pagal individualų užsakymą, pristatomi per 8–12 savaičių. 
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Minimalizmas ir spalvos

Šiuolaikiniame interjere vis labiau įsitvirtina minimalistinis stilius. Klasikinio dizaino 

itin gludžios konstrukcijos jungiklių serijos LS ZERO komponentai, rankiniu būdu 

nudažyti Les Couleurs® Le Corbusier spalvomis, tarsi įauga į baldus, mūro ar 

gipskartonio sieną ir suteikia interjerui visiškai naują architektoninę kokybę.  
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PARTNERIŲ TINKLAS 

DESIGNED BY ARCHITECTS

Drauge darnos link

Parenkant spalvų derinius sukurti patalpose norimą atmosferą yra 

tikras menas. Visišką spalvinį atitikimą garantuoja Les Couleurs  

partnerių tinklo aukštų standartų gaminiai. „Polychromie architecturale“ 

yra nepamainomas spalvinio apipavidalinimo įrankis, naudojamas 

įvairių sričių specialistų. 
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