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Mistrz. Dzieło.

„Polychromie architecturale“ opiera się na ar-

tystycznym doborze pigmentów oraz mniejszej 

powtarzalności odcieni podstawowych. Paleta 

63 barwy jest harmonijnym zestawem kolorów 

natury. Wszystkie kolory z palety barw idealnie 

komponują się ze sobą. 

Odróżnia to „Polychromie architecturale“ od 

innych zestawów kolorów. To również sprawia, 

że jest ona unikalnym narzędziem. Holistyczne 

projektowanie wnętrz może być wykonane 

również jako „kompleksowe rzemiosło”.

Le Corbusier jest uznawany za jednego z najbardziej zna-

nych architektów XX wieku. Dopasowanie kolorystyczne 

budynków oraz działanie kolorów były dla niego tak samo 

ważne jak projekt czy forma. I tak przez ponad dekadę 

stworzył unikatową po dziś dzień paletę barw.

2  POLYCHROMIE ARCHITECTURALE POLYCHROMIE ARCHITECTURALE 3



32123 TERRE SIENNE PÂLE
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Harmonia. Nauka.
Ze względu na imponujące możliwości łączenia i 

szczególną głębię kolorów, paleta barw wciąż inspiruje. 

JUNG oferuje na całym świecie swój klasyczny włącz-

nik LS 990 w kolorach Les Couleurs® Le Corbusier. 

Włączniki są ręcznie malowane w specjalnym proce-

sie, tak żeby w pełni odwzorować głębię kolorów.
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Kolory. Nadanie formy.
Pojedyncze akcenty lub jednolita kolorystyka: 

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier wykorzy-

stuje unikalne rozwiązania.
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32032 CÉRULÉEN MOYEN

ŚCIEMNIACZ OBROTOWY PRZEŁĄCZNIK SERYJNY

KNX PRZYCISK MULTIFUNKCYJNY GNIAZDO SCHUKO®

Forma. Perfekcja.

Obok konwencjonalnych włączników, gniazd oraz 

ściemniaczy w unikatowej palecie barw zostały również 

zintegrowane elementy multifunkcyjne do sterowania 

funkcjami pomieszczeń. Dzięki temu możliwa jest realiza-

cja Inteligentnego Domu w Les Couleurs® Le Corbusier.
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32040 VERT ANGLAIS 

32001 blanc 

32010 gris forcé 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 siene brûlée 31 

32121 terre siene brique 

32122 terre siene claire 31 

32123 terre siene 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 

Czas dostawy mieszanych kolorów wynosi od sześciu do ośmiu tygodni.

Czas dostawy indywidualnych zamówień wynosi od ośmiu do dwunastu tygodni.

Klasyczny włącznik LS 990 w 63 kolorach Le Corbusier. Każdy z kolorów harmonijnie łączy się z po-

zostałymi kolorami z palety barw. Wszystkie produkty z serii LS są dostępne. Możliwa jest realizacja 

indywidualnych zamówień.

Kolory. Różnorodność.

10 ZESTAWIENIE KOLORÓW ZESTAWIENIE KOLORÓW 11



Płaszczyzna. Zlicowanie.
Purystyczne wzornictwo coraz bardziej wpisuje się w 

 nowoczesną aranżację wnętrz. LS ZERO Les Couleurs® 

Le Corbusier - ręcznie malowane włączniki mogą być 

 zlicowane z meblami, murem, płytą kartonowo-gipsową. 

W ten sposób projektowanie zyskało całkowicie nową 

 jakość architektoniczną.
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SIEĆ PARTNERÓW

DESIGNED BY ARCHITECTS

Współdziałanie. Spójność.
Prawdziwą sztuką jest nadanie niepowtarzalnego klimatu 

wnętrzom za pomocą kombinacji tonów barw. Partnerzy 

Les Couleurs gwarantują wysokiej klasy produkty w ide-

alnie dopasowanych kolorach. To sprawa, że  „Polychro-

mie architecturale“ jest narzędziem używanym na szero-

ką skalę w architektonicznym projektowaniu kolorystyki.
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JUNG.DE

JUNG jest oficjalnym partnerem Les Couleurs 

Suisse oraz posiada licencję na cały świat na 

paletę barw Les Couleurs® Le Corbusier.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

P.O. Box 1320

58569 Schalksmühle

Germany

Phone +49 2355 806-553

Fax +49 2355 806-254

mail.vka@jung.de

Kontakt z przedstawicielem w danym kraju:

www.jung-salescontact.com


