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Viện màu Pantone™
 

Nhìn về tương lai với các ấn phẩm 

xu hướng đang được tìm kiếm và 

các dịch vụ phát triển bảng màu. 

Thêm vào đó, tìm hiểu về cách tiêu 

chuẩn hóa màu sắc riêng của bạn 

và tạo ra câu chuyện màu sắc 

thương hiệu của riêng bạn 

Trang 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantone Graphics 

Màu sắc với tự tin – 294 màu mới 

cho Hệ thống Pantone Matching 

System (PMS)®! 

Trang 8 

 
 

Pantone Plastics 

Tạo ra 1 cách mới để chỉ định màu với 

Pantone Plastic Standard Chips, Có 

sẵn trong các màu sắc mà bạn đã sử 

dụng. 

Trang 26 

 
 
 
 
 
 
 

Pantone kỹ thuật số, Phần 
cứng và thiết bị 

Không bao giờ thỏa hiệp về màu sắc 

của bạn với các công cụ kỹ thuật số 

cho độ chính xác và cảm hứng, 

trong Studio hay trên đường đi. 

Trang 30 
 

 
 
 
 

 
Pantone Fashion, Home 
+ Interiors 

Bước nhảy đột phá trong màu sắc với các 

màu sắc mới dành riêng cho Polyester. 

Chứa nhiều thông tin quan trọng hơn với thẻ 

màu bằng giấy loại lớn. Trang 16 

What’s Inside 3 2 What’s Inside 

MỚI 

315 Màu mới 

dành cho Cotton 
Xem trang 16 



Cảm hứng. Hiểu biết. 

Intelligence. Giải pháp. 
Viện màu sắc Pantone cung cấp 

những giải pháp màu sắc duy nhất và 

bao hàm toàn diện cho các ứng dụng 

và tích hợp của màu sắc. 

Như 1 tài sản chiến lược. Từ việc phát 

triển màu tùy chỉnh và dịch vụ tư vấn 

riêng để nghiên cứu trị trường và giáo 

dục, các chuyên gia màu sắc của 

chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng 

màu sắc để tạo ra sự tương tác của 

người tiêu dùng và thúc đẩy giá trị 

thương mại mạnh mẽ 

MÀU TÙY CHỈNH 

Các giải pháp tiêu chuẩn 

hỗn hợp và tùy chỉnh từ 

Viện màu Pantone. 

 

 
DỊCH VỤ TƯ VẤN 
MÀU SẮC 

Màu sắc giúp tăng doanh số bán sản 

phẩm lên đến 85%. Tham gia vào 1 trong 

các cuộc triển lãm hoặc hội thảo về màu 

sắc của chúng tôi để học về cách tận 

dụng sức mạnh của màu sắc trong chiến 

dịch thiết kế của bạn, có được những 

hiểu biết sâu sắc vào khía cạnh cảm xúc 

của màu sắc, hoặc nhận những lời 

khuyên thiết thực về cách quản lý quy 

trình công việc màu sắc của bạn cho hiệu 

quả tối ưu. 

 

 

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 

Màu sắc tăng khả năng nhận diện 

thương hiệu lên đến 87%. Viện màu 

Pantone có thể giúp chọn hoặc tinh 

chỉnh bóng dấu ấn thương hiệu của 

bạn. Pantone có thể tạo ra các đề xuất 

bảng màu hỗ trợ và cung cấp những câu 

chuyện về màu sắc thương hiệu, Bao 

gồm thông điệp và ý nghĩa của màu 

sắc, gắn các màu đã chọn của bạn với 

tầm nhìn thương hiệu. 

PHÁT TRIỂN BẢNG MÀU 

Bảng màu tùy chỉnh đảm bảo sự khác 

biệt thị trường rõ ràng. Chúng tôi cộng 

tác với các khách hàng của mình để tạo 

ra phạm vi màu sáng tạo và tùy chỉnh 

phù hợp với xu hướng sắp tới và các 

yêu cầu chiến lược thương hiệu  đã 

xác định. Tất cả các sự lựa chọn đều 

được hỗ trợ bằng hình ảnh trực quan, 

chủ đề màu sắc, tên theo nghĩa bóng, 

Thông điệp màu chính. Định hướng 

bảng màu đến 5 năm tiếp theo. 

 
 

 
MÀU TÙY CHỈNH 

Viện màu Pantone có thể giúp xác định 

màu thương hiệu của bạn và cũng cấp 

các tiêu chuẩn màu tùy chọn để đảm 

bảo sự nhất quán giữa các vật liệu, 

trong suốt chuỗi cung ứng của bạn. 

 
Xem trang tiếp theo để tìm hiểu thêm 

về dịch vụ màu tùy chỉnh. 

 
Viện màu Pantone cho phép chủ sở hữu thương 

hiệu chỉ đinh, giao tiếp và quản lý màu sắc: 

• Trên nhiều chất liệu 

• Thích hợp với hầu hết các điều kiện ánh sáng 

• Khi làm việc với nhiều nhà cung cấp 

 
Các tiêu chuẩn màu tự chọn đều có sẵn cho các 

ứng dụng sau và có thể làm nổi bật nhãn hiệu và 

tên màu đã chọn của bạn: 

 
Dệt may – Tiêu chuẩn Cotton có sẵn ở 

dạng thẻ màu được sử dụng trong hệ thống 

Thời trang, Nhà ở và nội thất. 

Nhựa – Các thẻ Chip có sẵn trong nhiều 

loại nhựa mờ đục và trong suốt. 

In ấn – Tiêu chẩn tổng thể thực tế cho nhiều 

thương hiệu toàn cầu trên giấy tráng và không 

tráng. 

Sơn – 1 Loạt các tiêu chuẩn được phủ 

ổn định cao cho đặc điểm kỹ thuật và 

đánh giá dựa trên hình ảnh hoặc công 

cụ thông qua chuỗi cung ứng của bạn. 

 

Truy cập pantone.com/custom- 
color để biết thêm thông tin. 

 

Pantone Custom Color Standards 4 Pantone Custom Color Standards 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DỰ BÁO XU 
HƯỚNG MÀU SẮC 

Các ấn phẩm 
PANTONE®VIEW dự báo 
và xu hướng mà sắc 
cung cấp cho bạn 1 cái 
nhìn về xu hướng màu 
sắc, 6-24 tháng trong 
tương lai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PANTONE®VIEW colours planner 
Dự báo xu hương theo mùa với cách tiếp cận lối 

sống, Công cụ lập kế hoạch màu PANTONE®VIEW 

cung cấp cảm hứng trực quan, những chỉ thị màu 

chính, sự hài hòa màu sắc được đề xuất công với 

chất liệu, bề mặt và ứng dụng sản phẩm cho nam 

giới, phụ nữ, hoạt động, mỹ phẩm màu, nội thất, 

phụ kiện thời trang, giày dép, công nghiệp, và thiết 

kế đồ họa. Bao gồm các mẫu màu cotton kích 

thước 1” x 4” của các màu dự báo, áp phích kích 

thước tổng quan về mùa, USB với hình ảnh xu 

hướng, và thẻ di động hiển thị màu teho chủ đề và 

gia định. Không có sẵn ở tất cả các khu vực. 

PANTONE®VIEW Home + Interiors 

Dự báo xu hướng màu hằng năm chỉ tập 

trung vào xu hướng màu sắc cho thị trường 

nội thất và đồ dùng gia đình. Chủ để xu hướng 

vĩ mô bao quát là nét đặc biệt của cảm giác hàng 

đầu; 8 bảng xu hướng màu riêng lẻ bao gồm 

cảm hứng trực quan, hài hòa màu sắc và 1 cái 

nhìn hàng đầu về kết thúc chính, kết cấu và hoa 

văn. Đi kèm với các mẫu màu vải Cotton kích 

thước 1” x 4” của tất cả các màu dự báo và 

hình ảnh xu hướng. 

 
 
 

 
VIEWPOINT Colour 
1 cuốn sách về phòng cách sống theo mùa 

dành riêng cho màu sắc trên tất cả các lĩnh 

vực thiết kế. làm nổi bật các chủ đề màu 

chính, Mỗi ấn phẩm bao gồm hình ảnh đầy 

cảm hứng, Hướng vật liệu mới, Hiểu biết 

quan trọng về màu sắc và và dự báo xu 

hướng được hiển thị trên các màu sắc 

Pantone, cùng với thông tin màu và nghiên 

cứu tâm lý học màu sắc. Không có sẵn ở 

hầu hết các khu vực. 

 

 
6 Pantone Color Trend and Forecasting Pantone Color Trend and Forecasting 7 



MỚI! 

294 MÀU MỚI trong hệ 
thống khớp màu Pantone 
(PMS™)! Tham chiếu chéo 
tốt hơn với hệ thống Thời 
trang, Nhà ở và Nội thất 
giúp thiết kế dễ dàng hơn 
trên nhiều vật liệu! 

 
 
 
 

Formula Guide Bộ 2 hướng dẫn màu 

Solid Coated và Solid Uncoated 

Hướng dẫn màu Pantone bán chạy nhất cho cảm 

hứng thiết kế, đặc điểm kỹ thuật màu sắc, và độ 

chính xác khi in, Formula Guide minh họa 2,161 

màu Pantone với với công thức mực in tương 

ứng. Sử dụng hướng dẫn này cho logos và và 

thương hiệu, Tài liệu Marketing, bao bì và khi đặc 

điểm kỹ thuật màu điểm là bắt buộc. 

GP1601A - (090 501 3590). 

  A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Pantone Graphics – Solid Color 

  B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  C.  

A. Bộ 2 cuốn Pantone Book Solid 

Chips Coated và Uncoated 
Pantone Solid Chips bao gồm tất cả màu 

Pantone Spot Colors ở dạng những miếng 

chip đục lỗ có thể xé được trên giấy bóng và 

không bóng. Sử dụng định dạng đa năng này 

để thêm màu vào bảng thiết kế, bảng tâm 

trạng, hoặc bảng phác thảo sản phẩm, đính 

kèm màu vào file thiết kế để chia sẻ với các 

đối tác sản xuất, và để phê duyệt màu sắc 

trên báo chí. GP1606A 090 501 3590. 

 
B. Bộ Pantone Solid Color 
Bộ Pantone Solid Color bao gồm tất cả 

2,161 màu Pantone Spot trên giấy Bóng và 

không bóng ở 2 định dạng bổ sung: Formula 

Guide, dạng xòe quạt di động, và Solid 

Chips, 1 bộ Pantone để bàn với các miếng 

màu được đục lỗ sẵn. 

GP1608A 090 501 3590. 

 
C. Solid Guide Set 
Bao gồm tất cả 4 hướng dẫn màu Pantone 

Spot: Formula Guide Coated & Uncoated, 

Pastels & Neons, và Metallics. Với tất cả 

3,026 màu trong hệ thống khớp màu 

Pantone (PMS), Solid Guide Set cung cấp cho 

các nhà thiết kế mảng màu Pantone Spot. 

GP1605A 090 501 3590. 
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MÀU SẮC QUY 
TRÌNH IN ẤN 

Bắt nguồn từ 1 số tiến bộ 

mới nhất trong công nghệ 

in, Hướng dẫn Extended 

Gamut cung cấp công 

thức quy trình bảy màu 

cho kết quả khớp với 

màu PMS gần 90%. 

 

 
Extended Gamut Coated 
Hướng dẫn Pantone Extended Gamut là 1 

sự phát triển mới nhất của Pantone trong 

quy trình công nghệ in với kết quả phù hợp 

màu Pantone Spot tốt hơn gần 90% so với 

CMYK bằng cách thêm vào màu Cam, 

Xanh lá và tím vào gam màu. Có được 

nhiều màu sắc rực rỡ hơn và phù hợp gần 

hơn với màu Pantone Spot khi sử dụng 

Extended Gamut cho tài liệu Marketing, Bảng 

chỉ dẫn, và bao bì. GG7000 090 501 3590. 

 
 
 
 

 

 
Hướng dẫn CMYK Coated 

Uncoated Pantone CMYK Guide minh 

họa 2,868 CMYK màu xử lý và các giá trị 

tương ứng của chúng. Các màu này đều là 

duy nhất của hệ thống Pantone Graphic và 

không trùng với hệ thống màu Pantone Spot 

(màu pha). Sử dụng Pantone CMYK khi in 

ấn trong quy trình 4 màu. 

GP5101A 090 501 3590. 

 
 
 
 
 

 
Pantone Graphics – Process Color 10 

Pantone Color Bridge®
 

Công cụ đa năng nhất của Pantone dành cho 

các nhà thiết kế đồ họa và kỹ thuật số, 

Pantone Color Bridge cung cấp 1 sự so sánh 

trực quan song song của màu Pantone Spot 

so với màu gần nhất của chúng khi được in 

bằng quy trình CMYK trên giấy bóng và không 

bóng. Bộ Pantone này cũng bao gồm các giá 

trị RGB, Hex và CMYK tương ứng, hoàn hảo 

cho các nhà thiết kế kỹ thuật số. Sử dụng Bộ 

Pantone Color Bridge cho thiết kế kỹ thuật 

số, hoạt hình và bao bì. 

Coated guide GG6103A 090 501 3590. 

Uncoated guide GG6104A 090 501 3590. 

Coated & Uncoated Set GP6102A 090 501 3590. 

 
Công cụ đa năng nhất của 

Pantone dành cho thiết kế 

đồ họa, Pantone Color 

Bridge cung cấp cho bạn 

với bản in màu pha và màu 

CMYK, thêm vào đó các 

giá trị RGB, CMYK và 

HTML. 

Thêm 294 màu mới! 
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A. Super Chips 
Kích thước lớn, các miếng màu kích thước 

2 1/2” x 3 7/8” được cắt răng cưa của 6 màu 
PMS do bạn lựa chọn. Được thiết kế dành cho A. 
các nhà thiết kế đồ họa nhiều màu hơn với 

nhiều dự án lớn hơn và công cụ giao tiếp tốt 

hơn 
PLV-SCHIPS 090 501 3590. 

 
B. Super Swatch 
Một tờ đơn rộng đến 8” x 7” với màu PMS mà 

bạn chọn. Tuyệt vời để hình dung màu sắc 

trong các dự án thiết kế bao bì. 

PLV-SSWATCH 090 501 3590. 

B. 

C. Sticker Chips 
Các miếng sticker được bóc và dán tại chỗ 

của 5 màu PMS khác nhau. Đính kèm vào các 

file thiết kế để giao tiếp và đánh giá màu sắc 

trong suốt chuỗi cung ứng 1 cách dễ dàng 

hơn. 

PLV-STICKER 090 501 3590. 

 
D. Simulator 
Tiết kiệm thời gian, tiền và thời gian làm lại 
bằng cách nhì thấy màu sắc có thể thay đổi như 
thế nào trên hầu hết các vật liệu in trước khi tác 
phẩm nghệ thuật đi vào sản xuất. Bản in giả lập 
Pantone cung cấp cho bạn với 1 tờ lên đến 5 
màu PMS như chúng sẽ xuất hiện bằng cách 
sử dụng bất kỳ vật liệu nào trong số 34 vật liệu 
phổ biến và quy trình in. 
PLV-PMS 090 501 3590. 

  E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  G.  

MÀU ĐẶC BIỆT 

Pantone Metallics dành cho 

thiết kế đồ họa và bao bì, 

nay với màu mới và 1 định 

dạng mới! Thêm vào đó, 

hãy để thiết kế của bạn nổi 

bật với Pastels & Neons. 

 
 
 

 
E. Metallics Guide Coated 
Pantone Metallics là 1 bộ sưu tập của các 

màu sắc theo xu hướng, phù hợp với thị 

trường được công thức hóa để tạp ra các chi 

tiết thiết kế đặc biệt, trang nhã và bắt mắt. Sử 

dụng cho bao bì, logo, nhãn hiệu, biển báo, và 

vật liệu Marketing. GG1507A 090 501 3590. 

 

F. Metallic Chips Book Coated 
Bao gồm trang lưu giữ chip màu! 

Pantone Metallics Chips Book giới thiệu bộ sưu 

tập màu Pantone Metallics thanh lịch và đặc 

biệt của Pantone ở dạng miếng màu cắt răng 

cưa có thể chia sẻ. Sử dụng định dạng đa năng 

này để thêm màu sắc vào bảng tâm trạng hoặc 

bản phác thảo sản phẩm, đính kemg màu vào 

file thiết kế, và để phê duyệt màu trên bản in. 

IN THEO YÊU CẦU 
D.

 

Bản in theo yêu cầu mới của 

Pantone cung cấp cho bạn 

các bản in tùy chỉnh của chỉ 

những màu bạn cần, Có sẵn 

trong vòng 24-48h. 1 định 

dạng phù hợp với nhu cầu 

thiết kế của bạn 
Không có sẵn tại tất cả các quốc gia. 

GB1507A 090 501 3590. 

 
G. Pastels & NeonsCoated & Uncoated 

1 Bộ sưu tập của màu phấn  nhẹ  nhàng  và 

màu neon tươi sáng,  Pantone  Pastels  & 

Neons dạng hướng dẫn quạt và dạng chips 

cung cấp các màu điểm Pantone quyến rũ và 

đương đại. Sử dụng những màu sắc này cho 

bao bì, logos, nhãn hiệu, và vật liệu marketing 

khi màu Pastel hoặc Neon được mong muốn. 

Guide GG1504A 090 501 3590. 

Also available: 

Solid Chips GB1504A 090 501 3590 
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Portable Guide Studio 
1 bộ sưu tập toàn diện của 8 hướng dẫn màu 

Pantone, bao gồm Pantone Formula Guide 

Coated & Uncoated, Color Bridge Coated & 

Uncoated, CMYK Coated & Uncoated, Metallics, 

and Pastels & Neons. Với bộ Pantone này, đồ 

họa, in ấn và, các nhà thiết kế kỹ thuật số sẽ có 1 

cách lý tưởng để truy cập, di chuyển, lưu giữ và 

bảo vệ 5.894 màu điểm, màu điểm đến màu xử 

lý, màu xử lý bắt mắt và trực quan 

GPG304A 090 501 3590. 

 
 
 
 

Essentials 
1 bộ khởi động lý tưởng cho các nhà thiết kế đồ 

họa và kỹ thuật số khi hoặc màu điểm hoặc so 

sánh màu xử ký và màu in được yêu cầu, Bộ 

Pantone Essentials kết hợp 6 trong số những 

hướng dẫn bán chạy nhất của Pantone: 

Formula Guide Coated & Uncoated, Color 

Bridge Coated & Uncoated, và CMYK Coated & 

Uncoated trong 1 để đáp ứng nhu cầu cần thiết 

của bạn từ màu điểm đến màu xử lý. Thưởng 

thức 5,029 màu Pantone độc đáo trong tầm tay 

của bạn để sử dụng trong cảm hứng, tài liệu 

marketing, thiết kế kỹ thuật số và hoạt hình. 

GPG301A 090 501 3590. 

 

Reference Library 
Reference Library bao gồm 8 thanh Pantone nhỏ và 4 

cuốn Pantone Chip Book, bao gồm hơn 5,800 màu 

điểm, màu điểm đến màu xử lý, màu xử lý, và các 

màu điểm đặc biệt. Sử dụng trong cảm hứng, cho 

logo và nhãn hiệu, Vật liệu Marketing, thiết kế kỹ thuật 

số và hoạt hình. Định dạng để bàn thuận tiện này lưu 

giữ bộ sưu tập lớn nhất gồm các thanh hướng dẫn 

Pantone dạng quạt và các cuốn Pantone Chip Book 

của hệ thống Pantone Graphics. 

. 

GPC305A 090 501 3590. 
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CÁC GÓI GIÁ TRỊ 

Lưu 1 gói với 1 gói 

Pantone giá trị. 



MÀU CHO VẢI DỆT 

315 Màu mới trên Cotton! 

1 sự lựa chọn thông minh 

để đạt được màu sắc 

trong thiết kế cho vải dệt. 

Các công cụ thiết kế dệt 

may nay có sẵn cho 

cotton, nylon và polyester. 

 

Cotton Swatch Library 
Pantone Cotton Swatch Library cung cấp bộ 

sưu tập hoàn chỉnh của các màu Fashion, 

Home + Interiors (FHI) trên vảI cotton ở kích 

thước mẫu lớn nhất có thể tháo rời. Bố cục 

được cảI thiện của mỗI cuốn cho phép bạn có 

thể xem đến 140 màu 1 lúc. Các mẫu nhỏ  

cũng đã được cập nhật để bao gồm tên được 

in trên các túi để dễ dàng xác định và xếp lại. 

Các mẫu vảI 2 lớp, có thể tháo rờI đều lý tưởng 

để xây dựng và chia sẻ bảng màu cũng như giao 

tiếp màu sắc. Các thẻ màu Cotton kích thước 

2” x 2”. 

FHIC100A 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotton Swatch Card 
Pantone Cotton Swatch Card là tiêu chuẩn 

màu Cotton cho các nhà thiết kế, nhuộm, 

and và phát triển sản phẩm trong trang 

phục, dệt may và nhà mềm. Mỗi thẻ màu 

được làm từ vải 2 lớp, vải Popline 100% 

cotton, vải định dạng rời. Được thực hiện 

theo thông số kỹ thuật màu chính xác, Mỗi 

thẻ màu bao gồm 1 mã vạch có thể dùng 

để đặt hàng dữ liệu quang phổ liên quan 

để đảm bảo độ chính xác của màu sắc 

trong sản xuất. Có sẵn tất cả 2,625 màu 

Fashion, Home + Interiors. 

SWCDX 090 501 3590 

Spectral Data QTX 090 501 3590. 

Cotton Swatch Cards là 

tiêu chuẩn màu mà tất cả 

các ấn phẩm Pantone 

Cotton đề cập đến. Được 

thiết kế để dễ dàng đo 

lường và chia sẻ, Có sẵn 

toàn cầu với tất cả 2,625 

màu Pantone Cotton. 
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A. Cotton Chip Set 
Cotton Chip Set cung cấp 1 công cụ đa năng để 

lựa chọn, so sánh, và chia sẻ tất cả 2,625 màu 

Pantone for Fashion, Home + Interiors như các 

mẫu có thể tháo rời. Thư viện cotton chips này thể 

hiện 1 định dạng lý tưởng cho các nhà thiết kế và 

nhuộm màu để xây dựng bảng màu, bảng tâm trạng, 

và giao tiếp màu trong dệt may, nhà mềm và các 

sản phẩm may mặc. Các miếng màu có thể tháo rời 

kích thước 1” x 1”. FHIC400A 090 501 3590. 

 
B. Cotton Planner 
Xem tất cả 2,625 màu của hệ thống Fashion, Home + 

Interiors trong 1 công cụ tham khảo để bàn nhỏ gọn. 

Pantone Cotton Planner là 1 công cụ làm việc tiện 

dụng cho các nhà thiết kế và các thợ nhuộm màu 

trong nhà để hình dung và xác định màu Pantone 

cho dệt may, thời trang và ứng dụng thiết kế nội 

thất. 

FHIC300A 090 501 3590. 

 
C. Cotton Passport 
Mang tất cả 2,625 màu Pantone Fashion, 

Home + Interiors đến bất cứ nơi nào sự sáng 

tạo mang bạn đến. Pantone Cotton Passport là 1 

định dạng và kích thước hoàn hảo cho các nhà 

thiết kế và sinh viên để tham khảo theo cảm 

hứng và hìn dung ở bất cứ đâu – cửa hàng vải, 

showroom, hội nghị khách hàng và nhà máy. Dễ 

dàng và nhanh chóng xem cũng như chọn từ 

đủ màu FHI trên vải Cotton. FHIC200A. 

 
 

  C.  
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1 gói mạnh mẽ với màu 

Nylon Brights, 1 bộ sưu 

tập của 21 màu tươi, đậm 

dành cho khi bạn muốn 

tạo ra 1 tuyên bố mạnh mẽ 

trong thiết kế dệt may. 

 
 
 
 

 
D. Nylon Brights Set 
Tất cả 21 màu Pantone Nylon Brights hiện có 

sẵn trong 1 bộ vòng cầm tay tiện dụng. Sử 

dụng bộ Pantone Nylon Brights để chọn màu 

của bạn, và sau đó đặt 1 thẻ mà kích thước 4” 

x 4” cho sự xem xét tối ưu. Nhứng màu đậm 

và sáng này đã được đặc biệt lựa chọn cho 

trang phục dùng trong đồ bơi, áo khoác ngoài, 

đồ thể thao, đồ bảo hộ lao động và ngành 

công nghiệp an toàn. FFN100 090 501 3590. 

 
E. Nylon Brights Swatch Card 

Pantone Nylon Brights Swatch Card là những 

tiêu chuẩn màu Nylon cho các nhà thiết kế, 

nhuộm màu, và phát triển sản  phẩm. 

Những màu huỳnh quang và sáng này có 

sẵn trong 21 sắc thái, được lựa chọn 1 cách 

cẩn thận cho trang phục sử dụng trong đồ bơi, 

khoác ngoài, đồ thể thao, và ngành công 

nghiệp an toàn. Các thẻ màu đơn lẻ kích 

thước 4” x 4”, được làm từ 100% nylon, vải 2 

lớp, và được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật 

màu sắc chính xác. 

SWCDN 090 501 3590. 

Spectral Data NQTX 090 501 3590. 
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A. 

  B.  

  D.  

  E.  



BƯỚC NHẢY MÀU SẮC! 

Giới thiệu 203 màu sắc 

mới được sắp xếp độc 

đáo dành cho polyester. 

Đi trước 1 bước với 

Pantone Fashion, Home + 

Interiors: đúng màu trên 

đúng chất liệu. 

 
 

Polyester Swatch Book 
Với 203 màu độc đáo, theo xu hướng cho các nhà 

thiết kế và nhuộm màu làm việc trong trang phục, 

vải, và nhà mềm, Pantone Polyester Swatch Book 

cung cấp 1 danh mục dễ sử dụng của màu sắc 

trong tất cả màu mới, định dạng cuốn được thiết 

kế lại. các thẻ màu mini 2”x 2” được bảo đảm, vải 2 

lớp, và dán lên vải 100% Polyester không lưng. Túi 

xếp tầng cho phép dễ nhìn 5 thẻ màu mẫu trên 1 

hàng, với, với đầy đủ 35 màu có thể nhìn thấy trên 1 

trang trong 1 cuốn nhẹ nhàng. 

FFS200 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyester Swatch Card 
Pantone Polyester Swatch Cards là tiêu chuẩn màu 

tổng hợp cuối cùng cho các nhà thiết kế và phát 

triển sản phẩm trên trang phục, vải và nhà mềm. 

Được làm trên kích thước 4” x 4”, vải 2 lớp,100% 

với các thông số kỹ thuật màu sắc chính xác  

nhất, Pantone Swatch Card đi kèm trong 1 túi đựng 

bảo vệ đảm bảo độ chính xác màu sắc trong sản 

xuất. Tất cả 203 màu được sắp xếp để đại diện cho 

các sắc thái được tìm kiếm nhiều nhất để hoàn thiện 

các sản phẩm tham chiếu màu sắc Pantone 

Fashion, Home + Interiors khác hiện có. 

SWCDS 090 501 3590 

Spectral Data PQTX 090 501 3590. 
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Color Guide 
2,625 màu Fashion, Home + Interiors phù hợp với 

xu hướng trong 2 hướng dẫn màu cầm tay. Màu 

Textile Paper – Green (TPG) khớp với hệ thống 

màu Textile Cotton (TCX) của Pantone, cho phép 

tính linh hoạt trong quy trình thiết kế. Màu TPG 

đạt được thông qua việc áp dụng sơn mài cho 

trên 1 loại giấy tráng phủ, Công cụ trên đường đi 

hoàn hảo trên đường đi cho cảm hứng và giao 

tiếp màu sắc cho gốm sứ, sơn, mỹ phẩm, phụ 

kiện thời trang và hàng da. 

FHIP110A 090 501 3590. 

 
 
 
 

SƠN MÀI TRÊN 
GIẤY 

315 Màu mới! Tất cả 2,625 

màu Cotton Fashion, Home 

+ Interiors đều có sẵn ở 

dạng sơn mài trên giấy cho 

các ứng dụng sơn  hoặc 

thiết kế sản phẩm tráng. 

Color Specifier 
Pantone Fashion, Home + Interiors Color 

Specifier là 1 tài liệu tham khảo để bàn với các 

miếng màu có thể xé rời cho phát triển bảng 

màu. Pantone Color Specifier đặc trưng với 

các miếng màu giấy có thể xé rời của tất cả 

2,625 màu FHI. Lý tưởng cho các nhà thiết kế 

để giao tiếp màu sắc với khách hàng và nhà 

cung cấp, cả trên đường đi và trong văn phòng 

FHIP210A 090 501 3590. 

Cũng có sẵn: 

Specifier & Guide Set FHIP230A 090 501 3590. 

Large Paper Swatch (TPG Sheets) 

Sử dụng những tờ 8.5" x 11" để bọc các 

sản phẩm của bạn trong mỗi của 2,625 màu 

Fashion, Home + Interiors cho việc trình bày 

màu sắc trung thực. Lý tưởng cho các nhà 

thiết kế sản phẩm và chủ thương hiệu 

Pantone Large Paper Swatches cung cấp sự 

hình dung linh hoạt của màu chủ đạo và 

cũng có thể được cắt cho giao tiếp màu sắc 

và đặc điểm kỹ thuật. 

TPG $090 501 3590. 

Pantone Large Paper 

Swatches cung cấp cho 

bạn với 1 khu vực rộng lớn 

của 1 màu đơn cho hình 

ảnh màu sắc tuyệt vời 

trong thiết kế sản phẩm. 

Gói, cắt, xác định và chia 

sẻ với sự dễ dàng. 
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TPM Metallics 

Metallic Shimmers Color Guide 
Hệ thống Pantone Fashion, Home + Interiors giới 

thiệu 200 sắc thái mới trong Pantone Metallics 

Shimmers Color Guide của chúng tôi. Bộ sưu 

tập của các màu kim loại bóng được lựa chọn 1 

cách cẩn thận để cung cấp 1 phạm vi rộng của 

các lớp hoàn thiện bằng kim loại lung linh mà 

các nhà thiết kế, phát triển sản phẩm và nhà 

sản xuất mong muốn. Lớp hoàn thiện bằng kim 

loại nói lên sự sang trọng và rực rỡ trong khi 

vẫn hiển thị màu sắc trung thực trên sản phẩm. 

Định dạng xèo quạt của hướng dẫn này hiển thị 1 

màu tràn toàn bộ trên mỗi trang. FHIP310N. 

 

Metallic Shimmers Color Specifier Hệ 

thống Pantone Fashion, Home + Interiors giới 

thiệu 200 sắc thái mới trong cuốn Pantone 

Metallics Shimmers Color Specifier của mình. 

Bộ sưu tập của các màu kim loại rực rỡ này đã 

được lựa chọn 1 cách cẩn thận để cung cấp 1 

phạm vi rộng của các lớp hoàn thiện bằng kim 

loại lung linh mà các nhà thiết kế, phát triển sản 

phẩm và nhà sản xuất muốn. Kết thúc kim loại 

nói lên sự sang trọng và rực rỡ trong khi vẫn 

hiển thị màu sắc trung thực. Sử dụng định dạng 

đa năng này cho bảng tâm trạng, phác thảo sản 

phẩm hoặc đính kèm màu lên file thiết kế. 

FHIP410N 090 501 3590. 
 

 
 

 
200 CÁCH MỚI ĐỂ 
TỎA SÁNG! 
Giới thiệu Metallic 

Shimmers – 200 màu 

kim loại và ngọc trai mới 

cho thiết kế sản phẩm 

và thời trang. 

 
 

 
Bộ Pantone Metallic Shimmers 

Color Specifier và Guide. 
Mở rộng bảng màu Pantone Fashion, Home + Interiors 

của bạn với 200 lớp hoàn thiện kim loại sang trọng 

mới khi làm việc với phụ kiện thời trang, giày dép, 

thiết bị điện tử, đồ gia dụng và nội thất. Bộ này bao 

gồm Pantone Metallic Shimmers Color Guide như 1 

công cụ tham khảo di động với 1 màu tràn đầy trên 

mỗi trang và 1 cuốn Pantone Metallic Shimmers 

Color Specifier với các trang chứa miếng màu có thể 

xé rời để phát triển bảng màu, bảng tâm trạng, phác 

thảo sản phẩm hoặc đính lên file thiết kế để giao 

tiếp màu sắc. FHIP530N 090 501 3590. 

Metallic Shimmers TPM Sheets 

Hệ thống Pantone Fashion, Home + Interiors 

giới thiệu 200 sắc thái mới như các tờ Metallic 

Shimmers (TPM) đơn lẻ. Bộ sưu tập của các 

màu kim loại rực rỡ được lựa chọn 1 cách cẩn 

thận để cung cấp 1 bảng rộng của các lớp hoàn 

thiện kim loại lung linh mà các nhà thiết kế, phát 

triển sản phẩm và nhà sản xuất mong muốn. 

Định dạng đa năng này có thể được sử dụng 

cho giao tiếp, đặc điểm kỹ thuât và đánh giá. 

TPM 090 501 3590. 
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Plus Plastic Standard 

Chips Collection 
1 công cụ hữu ích nhất cho ngành công nghiệp 

hàng hóa cứng nơi mà 1 loạt các màu sắc là chìa 

khóa, Pantone Plastic Standard Chip Collection có 

1,755 màu đồ họa bán chạy nhất của chúng tôi 

với các công thức sắc tố tương ứng. Bộ sưu tập 

cũng bao gồm 1 Thanh Pantone Formula Guide 

Coated để dễ dàng tham chiếu với các chất liệu 

được in màu điểm. Đây là công cụ tham khảo màu 

Pantone cuối cùng của chúng tôi để mang lại cảm hứng 

cho việc hiện thực hóa trong phát triển sản phẩm tiêu 

dùng. PSC-PS1755 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANTONE PLASTICS 

Pantone Plastic  Standard 

Chips cung cấp cho bạn 

với các màu PMS và 

Fashion, Home Interiors 

bạn biết và yêu thích như 

các tiêu chuẩn nhựa 

polypropylene. 

Plastic Standard Chips 
Pantone Plastic Standard Chips là công cụ toàn 

diện nhất của chúng tôi để phát triển bảng 

màu, giao tiếp, sản xuất các sản phẩm nhựa. 

Hệ thống của chúng tôi có thể được khớp vớI 

màu Graphics hoặc Fashion, Home + Interiors 

của chúng tôi, cho phép sao chép nhất quán 

trên các vật liệu của bạn. MỗI thẻ màu bao 

gồm lớp hoàn thiện bóng và mờ, độ dày theo 

tầng, và công thức sắc tố cho độ chính xác và 

tái tạo màu tối đa. PQ-100C 090 501 3590. 
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Tints and Tones 
Bạn đang tìm kiếm sự trung tính trong nhựa? 

Bộ này bao gồm 100 trong số những màu đen, 

xám và trắng bán chạy nhất của chúng tôi, 

được lựa chọn từ 2 thư viện màu Pantone 

Graphics (PMS) và Fashion, Home + Interiors 

(FHI). Phạm vi sắc thái lạnh và ấm được lựa 

chọn cẩn thận này cung cấp khả năng kết hợp 

chéo thiết kế nhựa với sản phẩm vải, đồ họa 

và bao bì. Mỗi thẻ màu bao gồm công thức 

sắc tố để đảm bảo kiểm soát màu sắc trên 

nhiều vật liệu. PTTC100 090 501 3590 

 
 
 
 
 
 
 

Cũng có sẵn: 
Opaque & Transparent Selector PPTQ100. 

Opaque Selector PBQ100 090 501 3590. 

Transparent Selector PBT100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bộ Plastic Chip Color 
Bạn đang tìm kiếm màu trong 1 dải màu cụ thể? Có 

được tất cả màu bạn cần trong 1 bộ. Bộ Pantone 

Plastic Chip Color phù hợp với hệ thống màu đồ 

họa (PMS) của chúng tôi, do đó bạn có thể kết 

hợp nhựa với màu in và bao bì của bạn. Mỗi bộ 

chứa 1 sự lựa chọn của 100 thẻ màu Plastic từ trong 

số các họ màu phổ biến nhất của chúng tôi. 

Yellows, Oranges, and Golds 2017-039 090 501 3590. 

Greens 2017-040 090 501 3590. 

Reds 2017-041 090 501 3590. 

Blacks and Grays 2017-042 090 501 3590. 

Blues 2017-043 090 501 3590. 
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PANTONE 

2995 C 

MÀU KỸ THUẬT SỐ 

1 bộ hoàn chỉnh của các thư 

viên màu Pantone, trong túi 

của bạn hoặc trong sản xuất. 

Ghi lại màu sắc truyền cảm 

hứng cho thiết kế của bạn và 

đảm bảo chúng được sản 

xuất chính xác trên chất liệu 

mà bạn đã lựa chọn. 

GIỚI THIỆU 

PANTONE 
CONNECT 

 
 
 

 

1 nền tảng kỹ thuật số mớI cho các nhà thiết kế hợp lý hợp lý hóa việc ra quyết định và gaio tiếp về màu 

sắc, Pantone Connect cung cấp quyền truy cập tất cả màu Pantone và tiết kiệm thờI gian có được thông qua 

1 tài khoản 1 người dùng trên thiết bị di động, web, và ứng dụng Adobe® Creative Cloud®. 1 điều cần thiết, 

giảI pháp bổ dung đến các sản phẩm tiêu chuẩn và tham chiếu màu vật lý của Pantone, cho phép bạn dịch 
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PANTONE 
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màu sắc 1 cách dễ dàng và 1 cách chính xác từ thế giớI vật lý vào 1 quy trình thiết kế ngày càng kỹ thuật. 

• Dễ dàng chuyển đổI từ giá trị kỹ thuật số như sRGB và mã Hex, cũng như các giá trị CMYK and L*a*b*, 

đến màu Pantone gần nhất. 

• Nhanh chóng tìm bất kỳ màu nào thông qua 1 bộ giao diện chọn màu linh hoạt, công cụ tìm kiếm màu mạnh 

mẽ và công nghệ sắc thái màu cho bạn thấy những màu lân cận và kết hợp màu tốt nhất 

Miễn phí, Theo tháng ($4.99), Theo năm ($29.99), và có sẵn các tùy chọn nhóm / doanh nghiệp 

 
Tiện ích mở rộng kết nối Pantone cho Adobe Creative Cloud 
Truy cập vào tất cả màu Pantone cập nhật mới nhất trong Adobe Photoshop®, Illustrator®, và phần 

mềm InDesign®, cộng với nhiều tint năng tuyệt vời giúp làm việc với màu Pantone dễ dàng hơn. 

Có sẵn trên Adobe Exchange Marketplace 

 

PantoneLIVE™ Design 
PantoneLIVE Design cung cấp cho các nhà thiết kế bao bì 

và nhóm chế bản truy cập vào các thư viện màu 

Pantone kỹ thuật số, cũng như thư viện màu thương 

hiệu riêng để sử dụng trong giai đoạn truyền cảm 

hứng, sáng tạo và chế bản. Gói phần mềm này cho 

phép bạn hình dung màu PMS Coated thay đổi như 

thế nào khi in trên 34 chất nền bao bì khác nhau, in 

Process, và với 1 sự đa dạng mực in, giúp bạn đưa ra 

quyết định về màu sắc sáng suốt và quản lý quản lý sự 

triển vọng. Làm việc với các màu sắc trong 1 định dạng 

để bàn tiện dụng hoặc trưc tiếp trên file thiết kế Adobe® 

Illustrator® của bạn. PLV-DES 090 501 3590. 

Phần mềm Pantone Color Manager 

Dành cho các nhà thiết kế sử dụng Corel®, 

QuarkXPress®, hoặc phiên bản trước năm 

2018 của chương trình thiết kế Adobe® 

Pantone Color Manager là 1 ứng dụng cần 

thiết cho việc đồng bộ hóa và luôn cập nhật 

với các thư viện màu Pantone. Tạo thư viện 

hồ sơICC và xuất chúng đến các phần mềm 

thiết kế. Có sẵn cho cả MacOS và Windows. 

DWNLD-PS-CM100 090 501 3590. 

Tậ dụng tối đa đăng ký của bạn 

Color Match Card 
Pantone Color Match Card là 1 mục tiêu 

mang tính cách mạng về kích thước thẻ tín 

dụng mà có thể hiệu chỉnh máy ảnh chiếc 

điện thoại của bạn để bắt màu chính xác hơn 

từ cuộc sống thực, phù hợp với màu Pantone, 

và sau đó lưu tất cả màu vào quy trình làm 

việc của bạn mà không cần phải mua thiết bị 

riêng biệt. Sử dụng với ứng dụng di dộng 

Pantone Connect cho Android và iOS (iPhone 

hoặc iPad). PCNCT-CARD 090 501 3590 
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Flexibles Gravure Solv Rev/Clr Film Lam Wht Film L (GVCW) 1.1 

Flexibles Gravure Solv Rev/Clr Film Lam Clr Film L (GVCC) 1.2 

endent Standar Dep 
rE2000 d 

PANTONE 
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PANTONE 
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PANTONE 

198 C 
 

 
 

 

PANTONE 

199 C 

185 C 
 
 
 
 

PANTONE 

186 C 
 
 
 

 

PANTONE 

187 C 
 
 
 
 

PANTONE 

188 C 

184 C 

 
toneLIVE™ Visualizer | Master Dependent Pan 

0.9 

Flexibles Gravure Solv Clr Film V (GVCA) 

 

 
Flexibles Gravure Solv Clr Film/Wht Ink V (GVCH) 

0.8 

Working Palette 

PANTONE 

183 C 

rE2000 Master Standard 

http://www.khanhtoancolor.com/
mailto:khanhtoancolor@gmail.com


 
 
 
 

i1Display Pro 
i1Display Pro là sự lựa chọn cuối cùng của 

chúng tôi dành cho các nhiếp ảnh gia sành 

điệu, nhà thiết kế, và các chuyên gia hình ảnh 

đang tìm kiếm 1 trình độ cao của sự chính xác 

màu sắc trên màn hình cho màn hình, laptop, 

và máy chiếu. 2 chế độ người dung cung cấp 

cho những người cầu toàn về màu sắc với sự 

cân bằng lý tưởng của độ chính xác màu, tốc 

độ, tùy chọn và điều khiển vô song để phù hợp 

với bất kỳ quy trình làm việc nào. 

EODIS3 $279. 

PHẦN CỨNG VÀ 

CÔNG CỤ 

Đừng thỏa hiệp. Đảm bảo 

màu bạn muốn là màu bạn 

có được với các công cụ 

kiểm soát màu từ Patone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEW i1Studio Designer Edition 

i1 Studio Designer Edition mới là giải pháp quản 

lý màu từ đầu đến cuối cho những người cầu 

toàn về màu sắc đang tìm kiếm kết quả chất 

lượng cao. 

Máy đo quang phổ i1Studio hiệu chỉnh nhiều 

thiết bị và phần mềm Pantone Color Manager, 

cho phép bạn xuất bảng màu hoàn thiện trực 

tiếp vào các công cụ thiết kế của bạn. Sản phẩm 

cuối cùng của bạn sẽ khớp với tầm nhìn của 

bạn chặt chẽ hơn bạn từng nghĩ có thể. 

EOSTUDIODE 090 501 3590. 
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Pantone Light Booths 
Pantone Light Booths cung cấp 1 môi trường 

nhất quán và đáng tin cậy để đánh giá sản 

phẩm và bản in. Vì màu sắc có thể xuất hiện 

khác nhau dưới các nguồn sáng khác nhau – 

như ánh sáng ban ngày, ánh sáng tại cửa hàng, 

và huỳnh quang – điều quan trọng là phải xem xét 

các sản phẩm và bản in dưới mỗi nguồn ánh sáng 

trước khi phê duyệt để tránh các vấn đề tốn kém 

và bị từ chối 

5-light, D65 P5D65840 090 501 3590. 

5-light, D50 P5D50840 – 090 501 3590. 

3-light, D65 P3D65840 – 090 501 3590. 

3-light, D50 P3D50CW – 090 501 3590. 

Bóng thay thế cũng có sẵn. 

 
 
 

 

Pantone Capsure™
 

1 Giải pháp kết hợp màu hoàn chỉnh. Pantone 

Capture ghi lại cảm hứng màu sắc từ mọi bề 

mặt, chất liệu, hoặc, cả chi tiết vải nhỏ, hoa văn, 

kết cấu và hàng dệt may nhiều màu – và khớp 

nhanh chóng và chính xác với màu Pantone. 

Capsure dễ dàng sử dụng và di động, Công nghệ 

chụp ảnh tiên tiến của Capsure đặt ra 1 tiêu 

chuẩn mới về độ chính xác và tính linh hoạt 

trong 1 thiết bị di động. 

RM200-PT01 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 

Imaging Spectrocolorimeter Được thiết 

kế để cung cấp phép đo màu ổn định, sự so sánh, 

và báo cáo, Máy quang phổ hình ảnh RM200QC 

thực hiện thử nghiệm và quản lý tính nhất quán 

của màu sắc từ rất nhiều sản phẩm 1 cách dễ 

dàng và đáng tin cậy. Sử dụng công cụ này để 

kiểm soát màu sắc và để tạo ra các tiêu chuẩn 

màu và đo lường dựa trên chính các màu đó khi 

đánh giá sản phẩm với bề mặt sơn, vải và kim 

loại. RM200QC 090 501 3590. 

 
 
 
 

 
Lighting Indicator Stickers 
Ánh sáng thích hợp là rất quan trọng để đảm 

bảo độ chính xác của màu sắc. Pantone 

Lighting Indicator Stickers là 1 công cụ dễ dàng 

sử dụng với 2 mảng màu khớp lại khi điều kiện 

ánh sáng lý tưởng và không khớp khi ánh sáng 

kém. Dễ dàng đính kèm nhãn dán vào tệp thiết kế 

và sản xuất để đảm bảo màu sắc chính xác với 

ứng dụng sản phẩm. 

For D50 Lighting LNDS-1PK-D50 090 501 3590. 

For D65 Lighting LNDS-1PK-D65 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cân công thức antone 
Được thiết kế để tạo và trộn các mẻ mực nhỏ 

của màu Pantone, Formula Scale LC lý tưởng 

cho các máy in kích thước nhỏ và người dùng 

màu đơn không thường xuyên. Để tạo và trộn các 

mẻ mực vừa và lớn của màu Pantone, Formula 

Scale 3 hoàn hảo cho các máy in kích thước 

lớn và người dùng màu đơn thường xuyên. 

2 lb. PFS3-1-12 090 501 3590. 

10 lb. PFS3-5-12 090 501 3590 
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Duy trì màu sắc nhất quán 

trong suốt quá trình thiết 

kế và sản xuất của bạn 

với các công cụ của 

Pantone để do lường và 

đánh giá màu sắc. 
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Hệ thống màu Munsell của 

chúng tôi dựa trên khoa 

học màu sắc và sự nhận 

thức của con người, tạo ra 

1 hệ thống mang lại sự đơn 

giản hợp lý đến quy trình 

xác định màu sắc và hiểu về 

mối quan hệ giữa các màu. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Munsell Farnsworth 100 Hue Test 

Dễ dàng sử dụng và là công cụ quản lý  

màu được khuyến dùng, Farnsworth Munsell 

100 Hue Test là 1 phường pháp tiêu chuẩn công 

nghiệp, hiệu quả cao để đánh giá khả năng phân 

biệt màu sắc của 1 cá nhân. Bài kiểm tra bao 

gồm 1 loạt các mũ màu được đặt theo thứ tự 

thích hợp cùng với phần mềm chấm điểm để 

xác nhận bạn và nhóm của bạn có năng khiếu 

về thị giác để đánh giá màu sắc. 

CEP001 090 501 3590. 

Munsell Color Tree 
Cây màu là 1 mô hình 3 chiều hấp dẫn giúp 

bạn dễ dàng hiểu được không gian màu 3 

chiều Munsell. 

M70115 090 501 3590. 

Sách màu Munsell 
“Tập bản đồ chính” của màu Munsell. Cuốn 

sách màu bao gồm 1 dảI màu hoàn chỉnh tạo 

ra 1 mô hình vật lý của Không gian màu 

Munsell. Cuốn sách bao gồm 1,600 mẫu 

màu có thể tháo rời, và 1 đồ họa dễ theo 

dõi để hiểu màu của bạn nằm ở đâu trong 

không gian màu Munsell. 

Glossy Book M40115B – 090 501 3590 

Matte Book M40291B – 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Munsell Neutral Value Scales Khi bạn 

cần giao tiếp màu sắc – Công cụ hoặc hình ảnh 

giao tiếp màu sắc – Biểu đồ màu trung tính 

Munsell sẽ cải thiện giao tiếp màu sắc. Biểu đồ 

màu trung tính Munsells có thể được sử dụng để 

hiệu chuẩn thiết bị, kiểm tra hình ảnh hoặc như 

các tiêu chuẩn phản ánh. Biểu đồ màu trung tính 

Munsell là 1 thanh quạt màu xám 37 bước với 

các giá trị của 0.5/ đến 9.5/, trong khoản thời gian 

¼ bước. 

Glossy Finish M50130 090 501 3590. 

Matte Finish M50135  090 501 3590. 
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Munsell Plant Tissue Color Book Biểu 

đồ màu thực vật cung cấp 1 tài liệu tham khảo màu 

thực vật tiện dụng để phân tích màu mô thực vật. 

Nếu bạn là 1 nhà thực vật học hoặc 1 nhà khoa 

học, 17 biểu đồ màu thực vật này cung cấp 1 

phương pháp nhanh chóng và tiện lợi để xác định 

và giao tiếp màu sắc của các mô thực vật. Các 

biểu đồ màu thực vật giúp bạn chẩn đoán các điều 

kiện bất lợi gây ra sự suy thoái của thực vật. 

M50150 090 501 3590. 

 
 
 
 
 
 
 

Munsell Rock Color Book 
Biểu đồ màu đá Munsell cung cấp 1 phương 

pháp bền bỉ, chính xác để phân loại và đánh 

giá các mẫu màu đá. Biểu đồ màu đá Munsell 

giúp các nhà địa chất và khảo cổ học giao tiếp 

với màu sắc hiệu quả hơn bằng cách tham 

chiếu chép tên màu ISCC-NBS với các ký 

hiệu màu chữ và số Munsell độc đáo cho các 

mẫu màu đá. Biểu đồ màu đá là 1 bản sửa 

đổi Biểu đồ màu đá được xuất bản trước 

đây của Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ (GSA). 

M50315B 090 501 3590. 

 
 
 
 

Munsell Bead Color Book 
Màu sắc của hạt có thể được sử dụng để kể 

1 câu chuyện về chính hatjd đó. Giống như 

hạt có các đặc điểm đặc biệt, màu sắc được 

sử dụng trên và trong các hạt cũng vậy. Khả 

năng phân loại và giao tiếp màu sắc dễ dàng 

cho phép hiểu rõ hơn về hạt. Màu của 1 hạt 

có thể được sử dụng để chỉ ra khu vực trên thế 

giới mà hạt từ và các loại vật liệu được sử 

dụng để tạo ra hạt. 

M50415B 090 501 3590. 

 

Munsell Soil Color Book 
The Munsell Soil Color Book là 1 cách hợp lý để 

đánh giá loại đất hiện có trong 1 khu vực. Cuốn 

sách cũng có phép người dùng để đánh giá 

màu đất trên thực địa 1 cách nhanh chóng và 

dễ dàng. 

Hệ thống phân loại màu đất đã được phát triển 

xung quanh hệ màu Munsell là 1 quá trình  

được thiết lập và chấp nhận để chỉ định 1 loại 

đất đã được sử dụng ở Hoa Kỳ trong hơn 55 

năm để hỗ trợ trong việc điều hành và quản lý 

tài nguyên thiên nhiên. 

M50215B 090 501 3590. 

 
 
 

Munsell Color Coding Charts Được 

phát triển để mã hóa màu dây và cáp cách điện 

bởi Hiệp hội công nghiệp điện tử (EIA RS359-A) 

để sử dụng với các thành phần điện tử. 1 Bộ bao 

gồm 10 biểu đồ màu kích thước 8-1/2” x 11” 

trong 1 bìa kết dính: Đỏ, cam, nâu, vàng, xanh lá 

cây, xanh nước biển, tím, trắng, xám (trung tính) 

và đen. Mỗi biểu đồ xác định màu trung tâm (lý 

tưởng), cũng như dung sai thị giác cho phép. 

M50110 090 501 3590. 

Aqua Color Coding Chart 5005. 

Rose Color Coding Chart 50052. 

Lime Green Color Coding Chart M50053. 

Olive Green Color Coding Chart M50054. 

Magenta Color Coding Chart M50055. 

Tan Color Coding Chart M50056. 

 

Munsell Soil Color 2-Pack 
Đây là 1 gói đặc biệt của 2 trang phổ biến nhất 

từ cuốn Munsell Soil Book (trang 7.5YR và 

10YR). Các trang này bền đủ để sử dụng thực 

địa trong tất cả các môi trường thực địa nơi xác 

định màu đất. 

M50215B-YRKIT - 090 501 3590 
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Color. Life. Style. 
Giới thiệu 

315 MÀU MỚI 
cho thiết kế thời trang, 
sản phẩm và nội thất! 
Xem trang 16. 
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