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Progresso como tradição
Como pioneiro do seu tempo, em 1912 Albrecht Jung coloca a pri
meira pedra da história de sucesso da JUNG com a fundação da
empresa e o desenvolvimento do seu interruptor de tensão com
1/8 de rotação. O antigo acionamento continua atualmente a ser
a força impulsora de todos os produtos: com espírito pioneiro,
a JUNG desenvolve e fabrica produtos de desenho intemporal e
soluções com orientação para o futuro. Como fornecedor de pri
meira classe de tecnologia moderna de edifícios, a gama de pro
dutos desta empresa de média dimensão tradicional inclui meca
nismos interruptores, tomadas, dimmers, detetores e sistemas para
o controlo de funções.

Ernst Paris

Albrecht Jung, fundador da empresaJung

A regulação confortável de iluminação, temperatura e persianas,
música em todas as divisões, desenho intemporal de mecanismos
interruptores, sistemas inteligentes de segurança ou o controlo
inteligente de toda a tecnologia a partir de um ecrã tátil: a JUNG
é sinónimo de uma interação perfeita entre desenho exigente e
capacidade de inovação.

NÓS SOMOS JUNG:

1912

Empresa familiar de média
dimensão na terceira geração

“Made in Germany” há
mais de 100 anos

Cerca de 1.300 colaboradores

19 filiais e mais de 70 representações em todo o mundo
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Produtos “Made in Germany”:
Fabricados com precisão

Os produtos da JUNG são fabricados nas
duas sedes da empresa em Schalksmühle e
Lünen. Em 2011, a JUNG recebeu por isso de
TÜV Nord o certificado “Made in Germany”.
Hoje em dia, clientes de todo o mundo con
fiam na alta qualidade contínua que este
empregador estável oferece há muitas déca
das com profundas raízes na região. Ao
mesmo tempo, temos consciência da nossa

grande responsabilidade por uma produção
sustentável e energicamente eficiente. Para
ilustrar a profundidade da cor e alcançar
o tom mate das Les Couleurs® Le Corbusier,
a JUNG deixa os mecanismos interruptores
serem lacados num processo especial manual.
É assim que é criada a superfície mate dos
interruptores LS 990 LC.
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O clássico de design LS 990,
em exclusivo mundial
A JUNG oferece exclusivamente em todo o mundo interruptores
de luz, tomadas e sistemas da t ecnologia de edifícios nas
63 cores Les Couleurs® Le Corbusier. O fabrico é realizado por
encomenda e os artigos são lacados à mão por profissionais
experientes na Alemanha. A tinta foi d
 esenvolvida especialmente
para a utilização em interruptores de luz. O controlo de qualidade
eficiente realizado pelo licenciante Les Couleurs® Le Corbusier
assegura o grau de brilho mate e a correpondência das cores
com as amostras originais.

© FLC / ADAGP

4320L OCRE JAUNE CLAIR
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Teclados de cor

© FLC / ADAGP

Le Corbusier é considerado um dos arquitetos mais impor
tantes do século XX. Para ele, a conceção das cores dos
edifícios e o efeito da cor eram tão importantes como a planta
ou a forma. Assim, ao longo de várias décadas criou um
sistema de cores que ainda hoje continua a ser único.

A policromia de Le Corbusier
© FLC / Politteris 2013

Villa la Roche, Paris
© FLC

A policromia arquitetónica está baseada na
seleção artística de pigmentos e na repetição
de poucos tons básicos. As 63 cores são cores
da natureza e, como tais, são homogenea
mente harmoniosas. Mais informações sobre
os teclados de cores podem ser consultadas
em www.jung.de/LC.

Cada cor pode ser combinada harmonio
samente com qualquer outra cor do sistema.
Isso é o que distingue a policromia arquite
tónica de outros sistemas de cores, transfor
mando-a numa ferramenta única. Assim
pode ser colocada em prática uma configu
ração de espaços integral, que engloba
inclusivamente todos os sistemas.

10

11

32123 TERRE SIENNE PÂLE

VILLA LA ROCHE, PARIS
© FLC

A harmonia das cores
As 63 cores são cores da natureza. Naturalmente
harmoniosas, podem ser combinadas de qualquer
maneira de uma forma impressionante. Com a policro
mia arquitetónica de Le Corbusier, a arquitetura e o
design podem ser concebidos tendo em conta a cor
desde o início.
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Espaço e cor
Como toque individual ou conceito de cores
homogéneo: o LS 990 em Les Couleurs®
Le Corbusier proporciona destaques únicos.
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A palete de cores de 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

32001 BLANC, FUNDO 32022 OUTREMER CLAIRE

A palete de cores de 1931 compreende 43 tons de cores repartidos
em 14 séries. Cada uma das séries é composta por uma cor pura
e no máximo quatro aclaramentos graduais.

O branco creme. Equilibrado, com uma estética estável.
A primeira nuance mural “aveludada”.

A codificação original dos tons de Le Corbusier começa sempre com “32xxx” e as séries são identifi
cadas pelas últimas três cifras. Para detetar afinidades próprias e selecionar preferências pessoais,
Le Corbusier criou adicionalmente doze teclados de cor. Estes teclados têm nomes como espaço, céu,
veludo ou paisagem e criam ambientes diferentes.
Fonte:
Conceção de cores arquitetónica – Polychromie Architecturale de Le Corbusier;
Editor: Les Couleurs Suisse AG
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Tom básico
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32001
blanc
HBW 72

32010
gris foncé 31
HBW 12

32020
bleu outremer 31
HBW 16

32030
bleu céruléen 31
HBW 14

32040
vert anglais
HBW 13

32050
vert foncé
HBW 12

32011
gris 31
HBW 29

32021
outremer moyen
HBW 40

32031
céruléen vif
HBW 30

32041
vert anglais clair
HBW 39

32051
vert 31
HBW 32

32012
gris moyen
HBW 39

32022
outremer clair
HBW 49

32032
céruléen moyen
HBW 42

32042
vert anglais pâle
HBW 57

32052
vert clair
HBW 49

32013
gris clair 31
HBW 49

32023
outremer pâle
HBW 54

32033
céruléen clair
HBW 52

32024
outremer gris
HBW 75

32034
céruléen pâle
HBW 64

Aclaramentos

32053
vert jaune clair
HBW 61

32060
ocre
HBW 66
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Tom básico
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32080
orange
HBW 27

32090
rouge vermillon 31
HBW 10

32100
rouge carmin
HBW 10

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

32081
orange clair
HBW 36

32091
rose pâle
HBW 65

32101
rouge rubia
HBW 10

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

32102
rose clair
HBW 48

32112
l‘ocre rouge clair
HBW 55

32122
terre sienne claire 31
HBW 50

Aclaramentos

32082
orange pâle
HBW 64

32123
terre sienne pâle
HBW 62

32142
ombre naturelle claire
HBW 42
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O teclado de cor de 1959
4320A

4320B

4320C

4320D

4320E

4320F

4320G

4320H

4320J

4320K

4320L

4320M

4320N

4320O

4320P

4320R

4320S

4320T

4320U

4320W
4320M LE RUBIS, FUNDO 4320O GRIS CLAIR 59

Em 1959, Le Corbusier ampliou a policromia arquitetónica com
20 cores mais intensas e um teclado de cor adicional. As experiên
cias extraordinárias de Le Corbusier como arquiteto e pintor
também se refletem nesta combinação de tons cromáticos e
acromáticos e graus de luminosidade diferentes.

O rubi. Escuro e brilhante, aveludado, festivo e luxuoso.

Fonte:
Conceção de cores arquitetónica – Polychromie Architecturale de Le Corbusier;
Editor: Les Couleurs Suisse AG
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4320A
rouge vermillon 59

4320B
blanc ivoire

4320C
rose vif

4320D
terre sienne brûlée 59

4320N
bleu céruléen 59

4320O
gris clair 59

4320P
terre sienne claire 59

4320R
ombre naturelle 59

HBW 13

HBW 79

HBW 45

HBW 9

HBW 35

HBW 30

HBW 56

HBW 6

4320E
noir d´ivoire

4320F
vert olive vif

4320G
vert 59

4320H
gris 59

4320S
orange vif

4320T
bleu outremer foncé

4320U
gris foncé 59

4320W
le jaune vif

HBW 4

HBW 36

HBW 22

HBW 23

HBW 20

HBW 5

HBW 13

HBW 67

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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Forma e cor
O design purista impõe-se cada vez mais na arquitetura interior
moderna. Com LS ZERO em Les Couleurs® Le Corbusier, os mecanis
mos interruptores lacados à mão podem ser instalados nivelada
mente em móveis, alvenaria e construção a seco. Desta maneira, o
design adquire uma qualidade arquitetónica completamente nova.
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Função e cor
DIMMER GIRATÓRIO

INTERRUPTOR DUPLO

TECLADO KNX

TOMADA SCHUKO ®

Além de mecanismos interruptores, tomadas ou dimmers
convencionais, no sistema de cores único também estão
integrados elementos de comando para o controlo de
funções de zonas. Assim também é possível equipar a casa
inteligente em Les Couleurs® Le Corbusier.
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32021
OUTREMER MOYEN
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The Fritz, Düsseldorf

Hotel, restaurante e bar: tudo debaixo do mesmo teto no THE FRITZ em Düsseldorf. Aqui, o
encanto dos legendários grandes hotéis reúne-se com a modernidade urbana. A instalação
elétrica está concebida no design do mecanismo interruptor clássico LS 990 da JUNG em
Les Couleurs® Le Corbusier. Para isso foi escolhida a cor 4320T bleu outremer fonce. O profundo
azul ultramarino reflete o infinito e reforça o ambiente de conforto do hotel. Os mecanismos
interruptores foram lacados à mão com um processo especial. A superfície mate adapta-se
aos toques de desenho extravagantes do hotel.

Arquiteto de interiores: The Invisible Party, Amsterdão, Países
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© PHOTOGRAPHER: ADOLF BEREUTER

Casa de férias, Rotenberg

Em Rotenberg, na região austríaca Bregenzerwald, foi completamente modernizada uma casa
dos anos 60. O telhado de duas águas elevado proporciona mais espaço. Uma loggia de traves
de madeira claras montadas na vertical abre a vista para o vale. No interior do edifício também
se reconhece a transição entre o novo e o velho. O revestimento escurecido de madeira dos
solos, das paredes e dos tetos faz a passagem para as novas paredes de abeto branco claro.

Arquiteto: Georg Bechter Architektur und Design, Langenegg, Áustria

No andar de cima foi realizado um espaço aberto com nicho para camas e WC, que se destaca
pelas aplicações de feltro turquesa. A condizer com o feltro foi instalado o m
 ecanismo interruptor
clássico LS 990 em Les Couleurs® Le Corbusier. No tom 32030 bleu céruléen 31, tem um efeito
dinâmico e atrai todas as atenções.
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Casa urbana, Estrasburgo

O design atemporal do mecanismo interruptor LS 990 nas cores Les Couleurs® Le Corbusier da JUNG
está presente na obra nova de maneiras diferentes: discretamente e de uma forma mais clássica
nos tons de sombra “ombre naturelle” e “ombre naturelle claire”, mas também tom sobre tom com
outras cores e outros materiais. Os destaques de cor são criados com o profundo azul ultramarino
“bleu outremer foncé” e o tom “terre d’ombre brûlée” parecido com mogno. Como é natural, no
quarto vermelho exaltante não pode faltar o LS 990 no tom luminoso “rouge vermillon”.
Arquiteto: Dominique Coulon & Associés, Estrasburgo, França

© PHOTOGRAPHER: EUGENI PONS

Esta casa em preto localizada numa esquina do bairro histórico destaca-se em muitos aspetos:
a torre de cinco andares com uma fachada de madeira de larício carbonizada esconde muitas
surpresas tanto no interior como no exterior. No terreno com apenas 120 m², Dominique Coulon
& Associés construíram uma casa urbana multifuncional energeticamente otimizada, utilizando
matérias-primas renováveis – e adquiriram eles próprios a casa.
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O encontro da história
com a modernidade

O duo de arquitetos Andrea Marcante e Adelaide Testa criou uma estrutura espacial muito
própria na obra original. No seu trabalho, conseguiram não sobrepor o que já existia, mas
sim dar-lhe continuação com uma abordagem própria que surte efeito no lugar. O mecanismo
interruptor clássico LS 990 da JUNG completa idealmente o conceito de design da casa em
diferentes cores Les Couleurs® Le Corbusier e sublinha a mistura individual de componentes
históricos tradicionais e componentes modernos reduzidos.
Arquiteto: Marcante - Testa | UdA Architetti, Turim, Itália

© PHOTOGRAPHER: CAROLA RIPAMONTI

Em quase nenhum outro sítio se pode sentir a história da arquitetura de uma forma tão direta
como em Veneza: palácios magníficos, inúmeras igrejas, pontes de pedra incontáveis e vielas
com muitos cantos. No meio deste cenário histórico, no bairro de São Marcos encontra-se uma
casa do século XIX à qual foi dada nova vida.
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Desenho com cor

Fabrico por encomenda

Conferir a espaços o ambiente pretendido através da combi
nação de tons de cores é uma verdadeira arte. Os produtos
de alta qualidade dos parceiros da rede Les Couleurs garantem
a correspondência absoluta das cores. Desta maneira, a
policromia arquitetónica é a ferramenta global para a conceção
arquitetónica de cores.

PARCEIROS DA REDE

O programa exclusivo LS 990 nas cores de
Les Couleurs® Le Corbusier é lacado à mão e
fabricado por encomenda. Os mecanismos de
LS 990 constituem a base das peças lacáveis.
Cada peça é controlada com antecedência
para a adequação da lacagem. Só após um
resultado positivo é que se aceita a encomen
da. As unidades lacadas à mão são compa
radas com as amostras autorizadas e só de
pois são confirmadas. Por isso, o prazo de

entrega é de 8 a 12 semanas após a receção
da encomenda. Por cada cor Les Couleurs®
Le Corbusier, a JUNG recomenda uma enco
men-da mínima de 50 peças. No caso de
uma quantidade de unidades inferior é apli
cado um suplemento por quantidades reduzi
das. Este valor é indicado na confirmação da
encomenda e c omunicado para autorização.
A JUNG recomenda que se tenha sempre em
conta uma necessidade de reposição.

JUNG PORTUGAL, S.A.
Rua Eng. Frederico Úlrich, 2650
Edifício Tecmaia – Piso 1
4470-605 Maia
Telefone +351 229 407 750/1
Telefax		 +351 229 407 752
info@jungportugal.pt

0320

JUNG.PT

