Les Couleurs® Le Corbusier
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Ernst Paris

Oprichter van het bedrijf Albrecht Jung
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Vooruitgang als traditie
Als een pionier in zijn tijd legde Albrecht Jung in 1912 de basis voor
JUNG’s successverhaal met de oprichting van de onderneming en
de ontwikkeling van zijn trekschakelaar met 1/8 draai. De drijfveer
van toen is nu nog steeds de drijfveer achter alle producten: JUNG
ontwikkelt en produceert nog steeds met pioniersgeest tijdloos
ontworpen producten en op de toekomst gerichte oplossingen.
Als aanbieder van moderne gebouwbeheertechniek, bevat de
portfolio van deze traditionele, middelgrote onderneming schakelaars, contactdozen, dimmers, automatische schakelaars en
systemen voor het sturen van functies.
Comfortabel regelen van verlichting, temperatuur en rolluiken,
muziek in elke ruimte, tijdloos schakelaarontwerp, intelligente veiligheidssystemen of de slimme sturing van de gehele technologie
via een touchscreen – JUNG staat voor een kundig samenspel
tussen design en innovatie.

WIJ ZIJN JUNG:

1912

Een middelgroot familiebedrijf
van de derde generatie

“Made in Germany” al meer
dan 100 jaar

Rond 1.200 medewerkers

17 dochterondernemingen en meer
dan 67 vertegenwoordigingen
wereldwijd
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Producten “Made in Germany” –
gemaakt met precisie

JUNG producten worden op de twee vestigings
plaatsen in Schalksmühle en Lünen geprodu
ceerd. Daarvoor ontving JUNG in 2011 van TÜV
Nord het certificaat “Made in Germany”.
Stevig geworteld in de omgeving en sinds
vele tientallen jaren een betrouwbare werk
gever, vertrouwen vandaag de dag klanten
over de hele wereld op de continue, hoge

kwaliteit. Daarbij is JUNG zich bewust van
haar verantwoordelijkheid voor duurzame
en energiezuinige productie. Om de indruk
wekkende kleurdiepte van Les Couleurs® 
Le Corbusier te reproduceren, laat JUNG de
schakelaars in een speciaal proces met de
hand lakken. Zo ontstaat het matte, licht ruwe
oppervlak van de LS 990 LC schakelaar.
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Designklassieker LS 990 –
wereldwijd exclusief
JUNG biedt wereldwijd exclusief lichtschakelaars,
contactdozen en gebouwbeheersystemen in de 63
kleuren van Les Couleurs® Le Corbusier aan. De vervaardiging volgt op basis van een bestelling. Het
proces van handmatig lakken gebeurt door een
vakman in Duitsland. De lak is speciaal ontwikkeld
voor de toepassing op lichtschakelaars. De matte
glansgraad van de schakelaars en overeenstemming
van de kleuren met originele monsters wordt door
een effectieve kwaliteitscontrole door de licentiegever
Les Couleurs® Le Corbusier zeker gesteld.
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© FLC / ADAGP

4320L OCRE JAUNE CLAIR

© FLC / ADAGP
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Kleurenkeyboard
Le Corbusier is één van de beroemdste architecten vande 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.

Polychromie Le Corbusier
© FLC / Politteris 2013

Villa la Roche, Paris
© FLC

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.
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VILLA LA ROCHE, PARIS
© FLC

De leer van de harmonie
Op grond van de opvallende combinatiemogelijkheden en
de bijzondere kleurdiepte inspireert het kleurenpalet 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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32123 TERRE SIENNE PÂLE
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Ruimte en kleur
Losse accenten of een compleet kleurconcept:
LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier brengt
unieke kleurstatements.
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Het kleurenpalet uit 1931
32040

32050

32080

32090

32100

32110

32120

32130

32140

32031

32041

32051

32081

32091

32101

32111

32121

32131

32141

32022

32032

32042

32052

32082

32102

32112

32122

32013

32023

32033

32024

32034

32142

32030

32021

32012

32060

32020

32011

32123

32053

32010

32001

Het kleurenpalet uit 1931 omvat 43 kleurtonen in 14 series. De series
bestaan uit elk een volle kleurtoon tot aan vier afgeleide, steeds
lichtere, kleurtonen.
De originele codering van de Le Corbusier kleurtonen begint steeds met “32xxx” – de series worden
door de drie laatste cijfers gekenmerkt. Om eigen affiniteit te onderscheiden en individuele voor
keuren te kiezen, creëerde Le Corbusier aanvullend twaalf kleurenkeyboards. Die bevatten de
namen van ruimte, hemel, fluweel of landschap en scheppen verschillende sfeervolle stemmingen.
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32001 BLANC, ACHTERGROND 32022 OUTREMER CLAIRE

Het crèmewit. Weloverwogen, met stabiele esthetiek. 
De eerste fluwele nuance.

Bron:
Architectonische kleurensamenstelling – Le Corbusiers Polychromie Architecturale;
Licentiegever Les Couleurs Suisse AG
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Basiskleur

32001
blanc
HBW 72

32010
gris foncé 31
HBW 12

32020
bleu outremer 31
HBW 16

32011
gris 31
HBW 29

32021
outremer moyen
HBW 40

32012
gris moyen
HBW 39

32022
outremer clair
HBW 49

32013
gris clair 31
HBW 49

32023
outremer pâle
HBW 54

Lichtere afgeleiden

32024
outremer gris
HBW 75
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32030
bleu céruléen 31
HBW 14

32040
vert anglais
HBW 13

32050
vert foncé
HBW 12

32031
céruléen vif
HBW 30

32041
vert anglais clair
HBW 39

32051
vert 31
HBW 32

32032
céruléen moyen
HBW 42

32042
vert anglais pâle
HBW 57

32052
vert clair
HBW 49

32033
céruléen clair
HBW 52

32034
céruléen pâle
HBW 64

32053
vert jaune clair
HBW 61

32060
ocre
HBW 66

18

Basiskleur

32080
orange
HBW 27

32090
rouge vermillon 31
HBW 10

32100
rouge carmin
HBW 10

32081
orange clair
HBW 36

32091
rose pâle
HBW 65

32101
rouge rubia
HBW 10

Lichtere afgeleiden

32082
orange pâle
HBW 64

32102
rose clair
HBW 48
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32110
l‘ocre rouge
HBW 12

32120
terre sienne brûlée 31
HBW 8

32130
terre d‘ombre brûlée 31
HBW 7

32140
ombre naturelle 31
HBW 9

32111
l‘ocre rouge moyen
HBW 38

32121
terre sienne brique
HBW 25

32131
ombre brûlée claire
HBW 38

32141
ombre naturelle moyenne
HBW 27

32112
l‘ocre rouge clair
HBW 55

32122
terre sienne claire 31
HBW 50

32123
terre sienne pâle
HBW 62

32142
ombre naturelle claire
HBW 42
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Het kleurenkeyboard van 1959
4320A

4320B

4320C

4320D

4320E

4320F

4320G

4320H

4320J

4320K

4320L

4320M

4320N

4320O

4320P

4320R

4320S

4320T

4320U

4320W

In 1959 breide Le Corbusier de Polychromie Architecturale uit 
met 20 intense kleuren en een aanvullend kleurenkeyboard.
Le Corbusiers exceptionele ervaringen als architect en schilder
komen ook terug in deze combinatie van chromatische en
neutrale kleurtonen en verschillende helderheidswaarden.

21

4320M LE RUBIS, ACHTERGROND 4320O GRIS CLAIR 59

De robijn. Hij is donker en schitterend,
fluweelzacht, feestelijk en luxueus.

Bron:
Architectonische kleurensamenstelling – Le Corbusiers Polychromie Architecturale;
Licentiegever Les Couleurs Suisse AG
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4320A
rouge vermillon 59

4320B
blanc ivoire

4320C
rose vif

4320D
terre sienne brûlée 59

HBW 13

HBW 79

HBW 45

HBW 9

4320E
noir d´ivoire

4320F
vert olive vif

4320G
vert 59

4320H
gris 59

HBW 4

HBW 36

HBW 22

HBW 23

4320J
terre d’ombre brûlée 59

4320K
bleu outremer 59

4320L
ocre jaune clair

4320M
le rubis

HBW 5

HBW 11

HBW 49

HBW 7
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4320N
bleu céruléen 59

4320O
gris clair 59

4320P
terre sienne claire 59

4320R
ombre naturelle 59

HBW 35

HBW 30

HBW 56

HBW 6

4320S
orange vif

4320T
bleu outremer foncé

4320U
gris foncé 59

4320W
le jaune vif

HBW 20

HBW 5

HBW 13

HBW 67
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Vorm en kleur
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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Functie en kleur
DRAAIDIMMER

SERIESCHAKELAAR

KNX TASTER

CONTACTDOOS MET
BESCHERMINGSCONTACT

Naast conventionele schakelaars, contactdozen en dimmers,
zijn ook bedienelementen om ruimtefuncties te sturen in dit
unieke systeem geïntegreerd. Daarmee kunt u ook een Smart
Home in Les Couleurs® Le Corbusier realiseren.

27

28

29

32021
OUTREMER MOYEN
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The Fritz, Düsseldorf

Hotel, restaurant en bar – alles onder één dak in THE FRITZ in Düsseldorf. De charme van dit
legendarische grand hotel is verenigd met urban moderniteit. De elektrotechnische installatie is
uitgevoerd in het klassieke LS 990 schakelaar-design, in Les Couleurs® Le Corbusier kleuren. De kleur
4320T bleu outremer foncé is toegepast. Het diepe ultramarine blauw weerspiegelt oneindigheid
en draagt bij aan de feel-good sfeer in het hotel. De schakelaars zijn met de hand gelakt in een
speciaal proces. Het matte oppervlak past bij de extravagante design accenten van het hotel.

Binnenhuis architect: The Invisible Party, Amsterdam, Nederland
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© FOTOS: ADOLF BEREUTER

Vakantiewoning, Rotenberg

Een eenvoudig met hout bekleed huis uit de 1960’er jaren in Rotenberg (Bregenzerwald) is com
pleet gemoderniseerd. De verhoogde dakgevel geeft meer leefruimte. Een loggia, gemaakt van
lichte, verticaal gemonteerde latten, kijkt uit op de vallei. De overgang tussen oud en nieuw is ook
binnen in het gebouw te zien. Het donkere hout van de vloeren, muren en plafonds smelt samen
met de nieuwe muren van helder zilveren dennenhout.

Architect: Georg Bechter Architektur und Design, Langenegg, Oostenrijk
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Een open woonkamer met een nis met bed en badkamer, die accenten zet door het gebruik 
van turquoise blauw, is gecreëerd op de bovenste verdieping. De klassieke LS 990 schakelaar
is geïnstalleerd in Les Couleurs® Le Corbusier, zodat deze overeen komt met het vilt. In de kleur
32030 blue céruléen 31 lijkt het dynamisch en trekt alle aandacht.
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Town house in Straatsburg

Het zwarte hoekhuis in dit historisch ontwikkelde district valt op veel manieren op. De vijf etages
tellende toren met zijn façade gemaakt van gehard lariks hout, heeft veel verrassingen in zich –
zowel van binnen als buiten. Op dit perceel van slechts 120 m2, creëerde Dominique Coulon &
Associés een sterk levendige en multifunctioneel town house door gebruik te maken van ruwe
materialen – en meteen nam het bedrijf zelf zijn intrek.
Het tijdloze LS 990 schakelaar-design van JUNG in Les Couleurs® Le Corbusier is overal te
vinden in deze nieuwe contructie. Ze zijn terughoudend en tamelijk traditioneel in “ombre
naturelle” en “ombre naturelle claire” schakering van omber, maar ook in lijn met andere
kleuren en materialen. De diepe “bleu outremer foncé” ultramarine blauw en mahonie-achtige
“terre d’ombre brûlée” zet kleurrijke highlights. En de levendige “rouge vermillon” kleur voor 
LS 990 kan natuurlijk niet ontbreken in de felrode slaapkamer.
Architect: Dominique Coulon & Associés, Straatsbrug, Frankrijk

© FOTOS: EUGENI PONS
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Historie ontmoet moderniteit

Bijna nergens kan de historie van architectuur met zo’n indringendheid ervaren worden als in
Venetië, met zijn magnifieke paleizen, ontelbare kerken, talrijke stenen bruggen en kronkelen
de straatjes. In het midden van dit historische decor, in het San Macro district, bevindt zich een
19e-eeuws huis dat een nieuw leven is gegeven.
Het Andrea Marcante en Adelaide Testa architectenduo heeft een totaal unieke ruimtelijke structuur 
in het bestaande gebouw gecreëerd. In dit proces hebben zij zich niet laten belemmeren door wat er
al was. In plaats daarvan hebben ze hun eigen benadering succesvol gecontinueerd, op grond van
de locatie. De inzet van het klassieke LS 990 schakelaar-design van JUNG, in verschillende Les Couleurs®
Le Corbusier kleuren, bewijst een ideale toevoeging aan het design-concept van het gebouw – haar
individuele mix van traditionele historie en strakke moderne componenten benadrukkend.
Architect: Marcante – Testa | UdA Architetti, Turijn, Italië

© FOTOS: CAROLA RIPAMONTI
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Vormgeven met kleur
Ruimtes met een combinatie van kleurtonen een volledig
nieuwe sfeer geven is een ware kunst. Absoluut kleurige overeenstemming wordt gegarandeerd door de hoogwaardige
producten van de Les Couleurs® netwerkpartners. Daarmee is
de “Polychromie architecturale” het allesomvattende werktuig
voor architectonische vormgeving.

NETWERK PARTNER
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Productie op bestelling

Het exclusieve programma LS 990 in de
kleuren van Les Couleurs® Le Corbusier wordt
met de hand gelakt en geproduceerd op
bestelling. LS 990 vormt hier de basis voor
de handgelakte onderdelen. Ieder deel wordt
vooraf getest op het vermogen om gelakt
te kunnen worden. Pas na deze bevestiging,
nemen we de opdracht aan. De met de hand
gelakte eenheden worden met speciale
Les Couleurs®-monsters vergeleken en dan

pas vrijgegeven. De levertijd bedraagt daarom
8-12 weken na de ontvangst van de opdracht.
Per Les Couleurs® Le Corbusier kleur beveelt
JUNG een minimaal aantal van 50 stuks aan.
Bij kleinere aantallen komt er een opslag bij.
Deze waarde wordt op de opdrachtbevesti
ging aangegeven en ter goedkeuring gemeld.
JUNG beveelt aan steeds rekening te houden
met extra productie voor het geval een onder
deel vervangen moet worden.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-0
Fax
+49 2355 806-204
international@jung.de

JUNG is officieel partner van Les Couleurs
Suisse, wereldwijd licentiehouder van de
kleuren van Les Couleurs® Le Corbusier.

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

Vertegenwoordiging voor België:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE
HANDELSONDERNEMING B.V.

STAGOBEL ELECTRO

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
Fax
+31 71 3413559
jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België
Telefoon +32 9 3818500
Fax
+32 9 3818501
info@stagobel.be

STAGOBEL.BE

