
KLASIK COLOR - nejoblíbenější tónovaná barva 
na trhu. Rozšiřujeme škálu odstínů.
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KVALITNÍ BARVA, SKVĚLÁ CENA, PŘÍJEMNÉ ODSTÍNY

Klasik COLOR je dlouhodobě nejoblí-
benější „ready mix“ barva na českém
a slovenském trhu. Tuto pozici si u zá-
kazníků získal díky výbornému pomě-
ru cena/kvalita.  

Zákazníci očekávají  ready mix
Dosavadní nabídka vycházela z před-
pokladu, že stačí nabídnout omeze-
ný počet sytějších odstínů a počítat  

s  tím, že si světlejší odstíny namí-
chají zákazníci sami - přidáním bílé 
barvy. Situace se ale postupně mění 
a zákazníci nyní preferují finální vý-
robek - barvu, která je připravená 
k  okamžité aplikaci bez nutnosti 
míchání.

Dvacet nových odstínů 
HET na  požadavky trhu pružně rea-
guje, a proto nabídku rozšiřuje o 20 
nových odstínů. Celkově se Klasik 
Color bude od  roku 2020 dodávat 
ve 36 odstínových variantách. Žádný 
ze stávajících 16 odstínů se neruší. 
Všechny odstíny se vyrábí v  balení 
jako doposud - tedy v gramáži 1,5 kg, 
4 kg a 7+1 kg.

MALOVAT KVALITNÍ
BARVOU JE RADOST 
 
• perfektní zpracovatelnost
• výborná krycí schopnost
• vysoká paropropustnost
• odolnost vůči otěru za sucha 36 odstínů Klasik COLOR, kompletní škála, 20 novinek

TÓNOVANÁ INTERIÉROVÁ BARVA
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PODPORA PRODEJE
HET pro podporu prodeje vytvořil kompletně 
nový komunikační koncept na téma „Radost 
malovat“ a celou řadu propagačních materiálů 
pro prezentaci v místě prodeje a na internetu.  
Nedílnou součástí jsou zcela nové vzorníky.
 
www.KlasikColor.cz  
Klasik COLOR  bude mít od roku 2020 vlast-
ní www stránku, která je zaměřená na kon-
cového hobby zákazníka. Stránka bude ob-
sahovat kromě přehledných produktových 

informací a  marketingových benefitů, ga-
lerii nápadů a  inspiraci jak vymalovat.   
 
Color Easy Simulator 
U fotografií z galerie nápadů si může uživa-
tel jednoduchou volbou změnit barvu stěny 
na  libovolný odstín ze vzorníku Klasik CO-
LOR. Díky tomu si může nasimulovat vlastní 
barevnou kombinaci ještě před tím, než se 
rozhodne výrobek zakoupit.

TŘICET ŠEST ODSTÍNŮ RADOSTI

Katalog nápadů, 32 stran, sortiment, inspirace

Nástěnné vzorníky,
dvě provedení
60 x 90 mm
30 x 57 cm

Elektrostatické plakáty A3

Regálové minipoutače, woblery

inspirujte se

úvod  |  inspirace  |  easy simulator  | informace o produktu  | kde koupit | infolinka  

Malovat kvalitní 
barvou je radost

více o produktu

Nová kolekce barev

Jaká barva vám přináší radost? 

˩  čokoládová, kávová, mandlová.. ˩ betonová, pla� nová, písková..

Třicet šest klasických i moderních odstínů pro všechny věkové skupiny namíchaných 
podle doporučení bytových architektů. 

Z OBALU ROVNOU NA ZEĎ

Návod k použití interiérové malířské barvy
Klasik COLOR nemůže být jednodušší.
Prostě otevřete víko, barvu nařeďte vodou
podle návodu, zamíchejte a malujte. Na
první pohled vidíte, že barva výborně kryje.
Stačí dva nátěry a je hotovo.

S takovou barvou je radost malovat.

˩ banánová, citrónová, meruňková.. ˩ brusiková, cihlová, vínová.. ˩ grepová, purpurová, šeříková.. ˩ limetková, pistáciová, tyrkysová.., 

Výrobní závod:
HET spol. s r. o.
Ohníč čp. 61
417 65 Ohníč
Tel.: 417 810 111-3
obchod@het.cz

Obchodní středisko Plzeň:
HET spol. s r. o.
Chotíkovská 161/23
318 00 Malešice
Tel.: 377 823 231
hetmalesice@het.cz

Obchodní stredisko Morava:
HET spol. s r. o.
Slavkovská 1158
683 01 Rousínov
Tel.: 549 410 071
hetrousinov@hetrousinov.cz

Zastúpenie v Slovenskej republike
HET SLOVAKIA, s.r.o.
Esterházyovcov 1549/25
924 01 Galanta
Tel.: +421 031 780 43 41
E-mail: predaj@hetslovakia.sk

Zastúpenie v Slovenskej republike
HET SLOVAKIA, s.r.o.
Budimír 434, 044 43 Budimír
Mobil: +421 903 768 048
Mobil: +421 911 359 593
E-mail: predaj.budimir@hetslovakia.sk

Tónovaná interiérová barva

třicest šest odstínů 
radosti
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Kde koupit? 

Plánujete malování a nevíte jaký odstín vybrat? Vytořili jsme pro vás jednoduchý 
simulátor barervných kombinací.  To usnadní vaše rozhodnutí, jakou barvu vy-
brat před tím než přijdete do obchodu

Easy Simulator ES

vyzkoušet

Podlahové samolepy 60 x 60 cm

Moderní koncept a svěží prezentace nových odstínů Klasik COLOR

www.KlasikColor.cz - úvodní strana

Vzorník - vějíř


