
COATINGS

www.hesse-lignal.deHesse GmbH & Co. KG  |  Warendorfer Str. 21  |  59075 Hamm – Germany  |  info@hesse-lignal.de

Barwny świat odcieni 
i kart kolorów

Często elementy wyposażenia nie pa-
sują do siebie kolorystycznie, mimo 
że zamówiono wykonanie w kolorze o 
identycznej nazwie lub ewentualnie po-
lakierowana część nie pasuje w 100% do 
wybranego wzoru z karty kolorów. Rezu-
ltat przedstawiliśmy na ilustracji. Wyko-
nano lakierowanie i porównano lakiery 
różnych producentów, które zamówiono 
z takim samym identyfi katorem koloru z 
kolekcji NCS. Efekt końcowy jest bardzo 
niejednolity.

Wiele przedmiotów w naszych domach wyprodukowano w odcieniach, które należą do 
określonych kolekcji kolorów. Grzejniki i drzwi pokojowe mogą mieć np. kolor RAL 9010, 
a brama garażowa — kolor RAL 6005. Kolor elewacji prawdopodobnie dobrano za pomocą 
wzornika NCS, natomiast decydując o doborze kolorów ścian, architekt wnętrz posiłkował 
się wieloma kolekcjami oferowanymi przez różnych producentów farb.

Co jest tego przyczyną? 
Istnieje oczywiście mnóstwo przyc-
zyn różnic w odcieniach różnych pro-
ducentów. Jedną z nich chcielibyśmy 
bliżej przedstawić w niniejszym ar-
tykule. Wprawdzie wszystkie lakiery 
są sporządzane według identycznej 
nazwy koloru, ale karty kolorów, we-
dług których wykonano recepturowa-
nie i kontrolę, niestety często różnią 
się między sobą. W przypadku niemal 
wszystkich kolekcji kolorów nie istnie-
ją standardy, zatem jednolite szablony 

odcieni dla wszystkich sprzedawców 
farb są niemal niemożliwością. Nawet 
gdy dla niektórych kolekcji są obowią-
zujące standardy, nie są one dostępne 
albo są tak drogie, że prawie nikt ich nie 
stosuje. Zamiast tego można dość częs-
to znaleźć niedrogie wzorniki farb, które 
kolorystycznie bardzo rzadko w 100% są 
zgodne z kolorem standardowym. Dlate-
go mogą one posłużyć wyłącznie w ce-
lach orientacyjnych.>>dalej na stronie 2 

„Identyczny” odcień 
NCS różnych pro-
ducentów lakierów.
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Barwny świat odcieni i kart kolorów

Zatem na kim można w branży polegać? 
W laboratoriach Hesse zawsze korzys-
tamy z najnowszych dostępnych stan-
dardów kolorystycznych, aby nasi klienci 
uzyskiwali możliwie najlepszy odcień. 

Ale wyjrzyjmy poza obszar naszej branży: 
jak inne segmenty rynku radzą sobie z 
tym problemem? Gdy podczas naprawy 
blacharskiej trzeba polakierować drzwi 
auta, skorzystanie ze wzornika nie wys-
tarczy. Z reguły lakieruje się także sąsi-
adujące elementy karoserii, aby uzyskać 
satysfakcjonujący rezultat. Ten proces 
można też zastosować w produkcji meb-
li, aby efekt całości był zadowalający dla 
klienta, gdy np. pojedynczy element we-
wnątrz starego frontu kuchennego musi 
zostać wyprodukowany na nowo.

Gdy dwa elementy powinny otrzymać 
identyczny kolor, ale są lakierowane 
różną metodą lub składają się z róż-
nych materiałów, można skorzystać z 
serwisu kolorów Hesse: fi rma Hesse i 
współpracujący partnerzy handlowi i 
dystrybucyjni dysponują najlepszym 
wyposażeniem do przygotowywania 
odcieni według wzorników. Dzięki 
skutecznej koncepcji mieszania ko-
lorów fi rmy Hesse wykorzystującej 
rozwiązania nowoczesnej kolorymetrii 
można uzyskać idealne barwy.

Co można zrobić, gdy zachodzi ko-
nieczność produkcji w oparciu o 
identyfi katory kolorów z danej 
kolekcji barw? Warto wyjaśnić klien-
towi, że różnice między kartami ko-
lorów mogą być znaczące i są dość 
często spotykane.
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