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Les Couleurs® Le Corbusier.



Meester. Werk. 

De „Polychromie architecturale“ is gebaseerd 

op de artistieke selectie van pigmenten en 

de herhaling van mindere grondtonen. Alle 

63 kleuren zijn kleuren uit de natuur en alszo-

danig doorgaans harmonisch. Iedere kleur 

kan stemmig gecombineerd worden met elke 

andere kleur uit het systeem. Dat onderscheid 

de „Polychromie architecturale“ van andere 

kleursystemen. Daarmee is het een uniek 

werktuig. Omvattende ruimtelijke vormgeving 

wordt zo ook ruimteoverschrijdend bereikt.    

Le Corbusier is één van de beroemdste architecten van  de 20e 

eeuw. De kleurvormgeving van gebouwen en de werking van 

kleur waren voor hem net zo belangrijk als de  plattegrond of 

vorm. En zo creëerde hij gedurende tientallen jaren een tot nu 

toe uniek kleurensysteem.
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De leer van de harmonie
32123 TERRE SIENNE PÂLE

Op grond van de opvallende combinatiemogelijkheden 

en de bijzondere kleurdiepte inspireert het kleurenpallet 

vandaag de dag nog steeds. Wereldwijd exclusief biedt 

JUNG haar schakelaarklassieker LS 990 aan in de kleuren 

van Les Couleurs® Le Corbusier. Om de kleurdiepte uit te 

beelden, worden de schakelaars in een speciaal proces 

met de hand gelakt.
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Kleur. Vormgeving.
Losse accenten of een compleet kleurconcept:  

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier brengt 

unieke kleurstaments.
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DRAAIDIMMER SERIESCHAKELAAR

KNX TASTER CONTACTDOOS MET  

BESCHERMINGSCONTACT

Perfect. Vormgegeven. 
Naast conventionele schakelaars, contactdozen of dimmers zijn er 

bedienunits voor de functies in de kamers geïntegreerd in dit unie-

ke kleurensysteem. Zo kan ook het Smart Home in Les Couleurs® 

Le Corbusier worden gerealiseerd. 

32032 CÉRULÉEN MOYEN
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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 

Kleur. Keuze.

De levertijd voor reeds vrijgegeven kleuren bedraagt zes – acht weken.

De levertijd voor speciaalopdrachten bedraagt acht – twaalf weken. 

De tijdloze schakelaar LS 990 in de 63 kleu-

ren van Le Corbusier. Elk van deze kleuren 

kan met elke andere kleur uit het systeem 

harmonisch gecombineerd worden.  

Alle artikelen uit de LS range zijn leverbaar. 

Ook is het mogelijk om eenmalige productie 

te realiseren op aanvraag. 
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Ultra vlak
Pure vormgeving wint meer en meer terrein in de interieurarchitectuur. 

Met LS ZERO in Les Couleurs® Le Corbusier worden de handgelakte 

schakelaars ultra vlak in meubels, stucwerk en holle wand ingebouwd. 

Daarmee krijgt vormgeving een volledig nieuwe impuls en kwaliteit.
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NETWERKPARTNERS

DESIGNED BY ARCHITECTS

Samen. Spel.
Ruimtes met een combinatie van kleurtonen een volledig

nieuwe sfeer geven is een ware kunst. Absoluut kleurige over-

eenstemming wordt gegerandeerd door de hoogwaardige 

producten van de Les Couleurs netwerkpartners. Daarmee is 

de „Polychromie architecturale“ het allesomvattende werktuig 

voor architectonische vormgeving. 
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JUNG is officieel partner van Les Couleurs 

 Suisse, wereldwijd licentiehouder van de 

kleuren van Les Couleurs® Le Corbusier. 

JUNG.NL

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1 

58579 Schalksmühle 

Duitsland 

Telefoon +49 2355 806-553 

Fax +49 2355 806-254 

mail.vka@jung.de

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE 

HANDELSONDERNEMING B.V.

Postbus 111

2394 ZG Hazerswoude-Rd

Nederland

Telefoon +31 71 3419009 

Fax +31 71 3413559

jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50

9800 Deinze

België

Telefoon +32 09 3818500

Fax +32 09 3818501

info@stagobel.be

STAGOBEL.BE


