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Barevné kombinace
pro letošní rok vychází ze tří
základních skupin.
1

2

Základní skupinou
jsou odstíny přírodní,
neutrální, béžové,
našedlé a teplé
off-white (lomené
bílé) odstíny.

Zveme vás na procházku
po krajině našich barev,
protože věříme, že barvy jsou
nádherné spojení vědy a umění.
Skutečně dobré barevné
kombinace jsou pak vzácným
pokrmem pro naše oči a oknem
do naší duše.

3
Třetí skupinou jsou pak
výrazné syté odstíny jako
červená, sytě žlutá, tmavě
šedá, modrá a tyrkysová.
Tyto výrazné barevné
odstíny jsou použité spíše
jako barevné akcenty.

Ty jsou doplněné
druhou skupinou
odstínů: od pastelových,
duhových, přes křídové,
růžové, jemné fialové,
světlomodré až
po mintové.

„Vhodnou kombinací odstínů ze všech tří skupin
dokážete vytvořit originální atmosféru svého
interiéru. Každý si v kombinacích najde to pravé
pro svůj interiér, ať už žije ve městě nebo na venkově,
pro rodinný domek nebo moderní byt.“
Alexandra Dýcková

inspiro
jemná vanilka

inspiro
oblázková pláž

PLUS
béžová

neutrální kombinace

inspiro
květ magnólie

PLUS
lipová

inspiro
tropické avokádo

přírodní kombinace
PLUS
fialková

inspiro
májový šeřík

PLUS
kamenná

moderní kombinace
Nezapomeňte prosím, že tento materiál je tištěný s maximální snahou
o věrohodnost, ale přesto se bude nátěr na stěně mírně lišit.

Více barevných
kombinací najdete
uprostřed této brožury.

tropické
avokádo

PLUS
mandarinková

Velmi oblíbený interiérovými designéry.
Do vašeho interiéru přináší pocit bezpečí
a nabíjí vás životní energií, přesně tak jako
nás dobíjí energií probouzející se jarní příroda.
Přechod z období sychravosti a melancholie
zimy na svěží a plnou barvu jarního života
v žlutozeleném odstínu si zaslouží vaši pozornost.
Pusťte si pozitivní energii do vašeho domova.

inspiro
jemná vanilka

tropické
avokádo
PLUS
žlutozelená

inspiro
kakaová pěna

Velmi oblíbený interiérovými designéry.
Do vašeho interiéru přináší pocit bezpečí
a nabíjí vás životní energií, přesně tak jako
nás dobíjí energií probouzející se jarní příroda.
Přechod z období sychravosti a melancholie
zimy na svěží a plnou barvu jarního života
v žlutozeleném odstínu si zaslouží vaši pozornost.
Pusťte si pozitivní energii do vašeho domova.

měsíční
svit

inspiro
pařížská šeď

Velmi oblíbený odstín jen zdánlivě
vytvářející pocit bez emocí. Díky
doplňkům v interiéru dokáže vytvořit
příjemnou atmosféru a dodat interiéru
šmrnc. Ideální pro moderní minimalistické
interiéry, kde světle šedý odstín nechá
vyniknout pěkným designovým kouskům.

inspiro
květ magnólie

měsíční
svit
inspiro
perlově bílá

inspiro
oblázková pláž

Velmi oblíbený odstín jen zdánlivě
vytvářející pocit bez emocí. Díky
doplňkům v interiéru dokáže vytvořit
příjemnou atmosféru a dodat interiéru
šmrnc. Ideální pro moderní minimalistické
interiéry, kde světle šedý odstín nechá
vyniknout pěkným designovým kouskům.

kakaová
pěna

inspiro
creme brulée

Motorem lidského pokroku je kreativita.
Na to, abychom byli kreativní, potřebujeme
zvláštní rozpoložení. Být současně aktivní
a současně prokrakrastinovat. Odstín, jakým
je tento, v nás ale vyvolá potřebu kreativního
přemýšlení. Kreativitu můžeme využívat
nejenom k práci, ale i při zdokonalování
svého bydlení. Odhoďte stud a zábrany
a nechte se inspirovat.

inspiro
jemná vanilka

kakaová
pěna
inspiro
pařížská šeď

inspiro
mocca cafe

Motorem lidského pokroku je kreativita.
Na to, abychom byli kreativní, potřebujeme
zvláštní rozpoložení. Být současně aktivní
a současně prokrakrastinovat. Odstín, jakým
je tento, v nás ale vyvolá potřebu kreativního
přemýšlení. Kreativitu můžeme využívat
nejenom k práci, ale i při zdokonalování
svého bydlení. Odhoďte stud a zábrany
a nechte se inspirovat.

květ

magnólie
inspiro
smělá karmínová

Tento odstín Vám dokáže vytvořit
hřejivý pocit domova, díky kterému
se budete cítit v interiéru dobře. Není
zatěžující na naše podvědomí a smysly.
Barva, ve které si dokážete oddychnout
a příjemně zrelaxovat. Proto je ideální
především do místností, jako je obývací
pokoj nebo ložnice.

inspiro
granitová šeď

květ

magnólie
inspiro
cafe macchiato

inspiro
žlutá růže

Tento odstín Vám dokáže vytvořit
hřejivý pocit domova, díky kterému
se budete cítit v interiéru dobře. Není
zatěžující na naše podvědomí a smysly.
Barva, ve které si dokážete oddychnout
a příjemně zrelaxovat. Proto je ideální
především do místností, jako je obývací
pokoj nebo ložnice.

smělá

karmínová
inspiro
perlově bílá

Barva plná energie, která však
není jen pro odvážné s jižanským
temperamentem. Je vhodná především
pro ty, kteří mají silně vyvinutou emoční
stránku své osobnosti. Odstín nás nutí
k aktivitě, k prožívání každé minuty života.
Preferujeme ho tedy v místnostech,
ve kterých potřebujeme podnítit
a podpořit “živly” a osobnostní rysy.
Zkrátka je to barva života.

inspiro
měsíční svit

smělá

karmínová
inspiro
žlutá růže

inspiro
přírodní bavlna

Barva plná energie, která však
není jen pro odvážné s jižanským
temperamentem. Je vhodná především
pro ty, kteří mají silně vyvinutou emoční
stránku své osobnosti. Odstín nás nutí
k aktivitě, k prožívání každé minuty života.
Preferujeme ho tedy v místnostech,
ve kterých potřebujeme podnítit
a podpořit “živly” a osobnostní rysy.
Zkrátka je to barva života.

májový

šeřík
inspiro
květ magnólie

Odstín, který už od nepaměti symbolizuje
úspěch a bohatství. I díky němu si
do svého života budete moct přitáhnout
nejen úspěch, ale i vždy potřebný pocit
domova, kam se budete vždy rádi vracet.
Je vhodný nejen do obývacích pokojů,
ale i do ložnice nebo dětského pokoje.
Díky správně zvolenému nábytku
a doplňkům získá Váš interiér
na atraktivitě a modernosti.

inspiro
cafe macchiato

májový

šeřík
inspiro
oblázková pláž

inspiro
provensálská levandule

Odstín, který už od nepaměti symbolizuje
úspěch a bohatství. I díky němu si
do svého života budete moct přitáhnout
nejen úspěch, ale i vždy potřebný pocit
domova, kam se budete vždy rádi vracet.
Je vhodný nejen do obývacích pokojů,
ale i do ložnice nebo dětského pokoje.
Díky správně zvolenému nábytku
a doplňkům získá Váš interiér
na atraktivitě a modernosti.

žlutá

růže
inspiro
cafe macchiato

Všechno, co k životu potřebujeme
je energie. Jarní slunko, které vítá
čerstvě rozkvetlé růže v nás probouzí
vitalitu a radost. Když potřebujete
“nakopnout a nabít” tou správnou
energií Váš domov, tento odstín
je pro Vás jako stvořený. Je vhodný
do kuchyní i jídelen, kde vám podpoří
i chuť k jídlu.

inspiro
smělá
karmínová

žlutá

růže
inspiro
granitová šeď

inspiro
měsíční svit

Všechno, co k životu potřebujeme
je energie. Jarní slunko, které vítá
čerstvě rozkvetlé růže v nás probouzí
vitalitu a radost. Když potřebujete
“nakopnout a nabít” tou správnou
energií Váš domov, tento odstín
je pro Vás jako stvořený. Je vhodný
do kuchyní i jídelen, kde vám podpoří
i chuť k jídlu.

himalájská

šalvěj

inspiro
citronová tráva

Jsou chvíle, kdy se potřebujeme
zastavit a vypnout. Žijeme v době,
která nás tlačí a stále od nás chce
aktivitu. Jsme však stále jen lidé
a potřebujeme si čas od času
odpočinout a užívat si všednosti
běžných dnů. Stejně jako Nepálci
si suší šalvěj a vaří z ní bylinný čaj
a vychutnávají při tom sílu a klid
okamžiku. Tento odstín se hodí
do místností a pro lidi, kteří chtějí
doma prostě “neřešit” a jednoduše
si užívat pokojnou atmosféru domova.

inspiro
perlově bílá

himalájská

šalvěj
inspiro
květ magnólie

inspiro
granitová šeď

Jsou chvíle, kdy se potřebujeme
zastavit a vypnout. Žijeme v době,
která nás tlačí a stále od nás chce
aktivitu. Jsme však stále jen lidé
a potřebujeme si čas od času
odpočinout a užívat si všednosti
běžných dnů. Stejně jako Nepálci
si suší šalvěj a vaří z ní bylinný čaj
a vychutnávají při tom sílu a klid
okamžiku. Tento odstín se hodí
do místností a pro lidi, kteří chtějí
doma prostě “neřešit” a jednoduše
si užívat pokojnou atmosféru domova.

Nové palety moderních odstínů
rozvíjející barevné kombinace z této brožury
inspiro
oblázková pláž

PLUS
béžová

inspiro
jemná vanilka

PLUS
šedomodrá

PLUS
blankytná

inspiro
smělá karmínová

moderní kombinace
dětský pokoj | obývací pokoj
pracovna

elegantní a ženská kombinace
obývací a dětské pokoje
dámský pokoj | jídelna

inspiro
creme brulée

inspiro
žlutá růže

PLUS
lipová

inspiro
oblázková pláž

energická konzervativní kombinace
jídelna | kuchyně | obývací pokoj

inspiro
himalájská šalvěj

inspiro
přírodní bavlna

inspiro
citronová tráva

inspiro
granitová šeď

PLUS
béžová

PLUS
kamenná

inspiro
měsíční svit

elegantní a harmonická kombinace
dámský pokoj | jídelna | obývací pokoj

inspiro
divoká slunečnice

PLUS
blankytná

moderní a klidná kombinace
klučičí nebo studentský
pokoj | předsíň

PLUS
lipová

inspiro
květ magnólie

inspiro
tropické avokádo

PLUS
šedomodrá

inspiro
jemná vanilka

inspiro
perlově bílá

energická a veselá kombinace
dívčí pokoj | jídelna | obývací
pokoj | kuchyň

PLUS
aqua

PLUS
béžová

PLUS
mandarinková

klasická moderní
i historická kombinace
pracovna | ložnice | kuchyně
PLUS
kamenná

inspiro
přírodní bavlna

elegantní kombinace
pracovna | vstupní chodba
ložnice | obývací pokoj

moderní energická
a osvěžující kombinace
studentský a dětský pokoj
obývací prostor

inspiro
parížská šeď

inspiro
granitová šeď

energetická studentská kombinace
dětský pokoj | studenský
pokoj a pracovna

inspiro
májový šeřík

PLUS
bílá

elegantní a čistá kombinace
ložnice | obývací pokoj
předsíň | dětský pokoj

dámská romantická kombinace
dívčí pokoj | ložnice

PLUS
fialková

PLUS
kamenná

creme

brulée
inspiro
žlutá růže

Jednoduše barva těch, kteří si touží
vychutnávat život každou vteřinu.
Tento odstín podtrhne pravý požitek
z chvil strávených doma či v práci
a jako pravé francouzské creme
brulée potěší naše chuťové pohárky.
Tento odstín je ideální v kombinaci
s neutrálními odstíny.

inspiro
měsíční svit

creme

brulée
inspiro
mocca cafe

inspiro
himalájská šalvěj

Jednoduše barva těch, kteří si touží
vychutnávat život každou vteřinu.
Tento odstín podtrhne pravý požitek
z chvil strávených doma či v práci
a jako pravé francouzské creme
brulée potěší naše chuťové pohárky.
Tento odstín je ideální v kombinaci
s neutrálními odstíny.

granitová

šeď

inspiro
smělá karmínová

Žula je synonymem tvrdosti a stability.
Je základním stavebním prvkem velehor
jako jsou Tatry nebo Himálaje. Odstín
žulové šedi je symbolem industriální éry.
Toto období přineslo nejenom nový pohled
na ekonomiku, ale i na design. Industriální
styl přináší ucelený pohled na interiér, kde
záleží na každém detailu. Odstín granitová
šeď je ideálním základním kamenem
každého industriálního prostoru.

inspiro
pařížská šeď

granitová

šeď
inspiro
oblázková pláž

inspiro
provensálská levandule

Žula je synonymem tvrdosti a stability.
Je základním stavebním prvkem velehor
jako jsou Tatry nebo Himálaje. Odstín
žulové šedi je symbolem industriální éry.
Toto období přineslo nejenom nový pohled
na ekonomiku, ale i na design. Industriální
styl přináší ucelený pohled na interiér, kde
záleží na každém detailu. Odstín granitová
šeď je ideálním základním kamenem
každého industriálního prostoru.

perlově

bílá

inspiro
granitová šeď

Perlově bílá je zkrátka přirozená elegance.
Jemné tóny bílé dotáhnete k dokonalosti
v kombinaci s moderním nábytkem
v přírodních a jemných odstínech. Dodnes
platí, že v jednoduchosti je krása. Té snadno
v interiéru dosáhnete právě touto kombinací.
Nemůžete sáhnout vedle a vždy bude
vypadat dobře, jako od designéra.

inspiro
přírodní bavlna

perlově

bílá
inspiro
kakaová pěna

inspiro
cafe macchiato

Perlově bílá je zkrátka přirozená elegance.
Jemné tóny bílé dotáhnete k dokonalosti
v kombinaci s moderním nábytkem
v přírodních a jemných odstínech. Dodnes
platí, že v jednoduchosti je krása. Té snadno
v interiéru dosáhnete právě touto kombinací.
Nemůžete sáhnout vedle a vždy bude
vypadat dobře, jako od designéra.

kouřová
šeď

inspiro
perlově bílá

Nejspolehlivější neutrální odstín.
Ani bílá ani černá. Ideální kompromis.
Klidná a moderní v kombinaci
s výraznějšími doplňky, které vytvoří
ten správný mix jin a jang do vašeho
života. Kouřová šedá, stejně jako dým
z ohně, vás nechá odvát všechny
starosti běžného života.

inspiro
granitová šeď

kouřová
šeď
inspiro
žlutá růže

inspiro
creme brulée

Nejspolehlivější neutrální odstín.
Ani bílá ani černá. Ideální kompromis.
Klidná a moderní v kombinaci
s výraznějšími doplňky, které vytvoří
ten správný mix jin a jang do vašeho
života. Kouřová šedá, stejně jako dým
z ohně, vás nechá odvát všechny
starosti běžného života.

jemná

vanilka
inspiro
žlutá růže

Jemný nádech vanilky předurčuje tento
odstín pro ty, kteří vyžadují od svého
interiéru naprosto všechno. Podpoří vás
v aktivitě, kdykoli to potřebujete, ale
současně vás nechá dokonale vypnout
a odpočinout si. Pro ty, kteří jsou plní
emocí a potřebují barevnou podporu
ve svém domově. Je to prostě odstín,
který vás vždy podrží, když to potřebujete.

inspiro
citronová tráva

jemná

vanilka
inspiro
přírodní bavlna

inspiro
oblázková pláž

Jemný nádech vanilky předurčuje tento
odstín pro ty, kteří vyžadují od svého
interiéru naprosto všechno. Podpoří vás
v aktivitě, kdykoli to potřebujete, ale
současně vás nechá dokonale vypnout
a odpočinout si. Pro ty, kteří jsou plní
emocí a potřebují barevnou podporu
ve svém domově. Je to prostě odstín,
který vás vždy podrží, když to potřebujete.

blankytná
inspiro
oblázková pláž

Když jsme byli děti, život se nám zdál
jako pohádka. Užívejte si jí i nadéle.
Stačí se obklopit těmi správnými
barvami, předměty a lidmi.
Blankytná je odstín, se kterým
si vyprávění užijí nejen malí,
ale i ti velcí. Věřte, že je tak ideální
barvou nejen do dětských pokojů.

inspiro
perlově bílá

blankytná
PLUS
okrová

inspiro
přírodní bavlna

Když jsme byli děti, život se nám zdál
jako pohádka. Užívejte si jí i nadéle.
Stačí se obklopit těmi správnými
barvami, předměty a lidmi.
Blankytná je odstín, se kterým
si vyprávění užijí nejen malí,
ale i ti velcí. Věřte, že je tak ideální
barvou nejen do dětských pokojů.

přírodní

bavlna
inspiro
tropické avokádo

Nechte se hýčkat dotekem přírodní bavlny
ve Vašem interiéru i na stěnách. Jemnost
tohoto odstínu v nás umocňuje pocit
symbiózy naší aktivní i pasivní stránky
osobnosti. Proto je tento odstín skvělou
volbou pro velké rodiny, kde harmonicky
sladí emoce každého člena domácnosti.

inspiro
žlutá růže

přírodní

bavlna
inspiro
jemná vanilka

inspiro
kakaová pěna

Nechte se hýčkat dotekem přírodní bavlny
ve Vašem interiéru i na stěnách. Jemnost
tohoto odstínu v nás umocňuje pocit
symbiózy naší aktivní i pasivní stránky
osobnosti. Proto je tento odstín skvělou
volbou pro velké rodiny, kde harmonicky
sladí emoce každého člena domácnosti.

lipová
inspiro
oblázková pláž

Pro ty, kteří pociťují touhu žít více v souladu
s přírodou. Lipový odstín v nás vyvolává přesně
ten pocit. Pocit, který umocňuje představu
právě rozkvetlého voňavého lipového květu,
který je základem pro takové dobroty, jako
jsou lipový čaj či med. Barva lipového květu
v nás vyvolává pocit nostalgie a vzpomínky
na prázdniny u babičky, dlouhé slunečné večery
a vůbec klid a pohodu. Ideální do místností,
kde chceme odpočívat a prohloubit
spojení s přírodou.

inspiro
perlově bílá

lipová
PLUS
okrová

inspiro
květ magnólie

Pro ty, kteří pociťují touhu žít více v souladu
s přírodou. Lipový odstín v nás vyvolává přesně
ten pocit. Pocit, který umocňuje představu
právě rozkvetlého voňavého lipového květu,
který je základem pro takové dobroty, jako
jsou lipový čaj či med. Barva lipového květu
v nás vyvolává pocit nostalgie a vzpomínky
na prázdniny u babičky, dlouhé slunečné večery
a vůbec klid a pohodu. Ideální do místností,
kde chceme odpočívat a prohloubit
spojení s přírodou.
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Ideální
do běžných
obytných
a komerčních
interiérů.

Designové řešení všech
interiérů, např. obývacích
pokojů, jídelen, pracoven
a nebo kanceláří.

květ magnólie

přírodní bavlna

jemná vanilka

žlutá

citronová

banánová

mocca cafe

cafe macchiato

oblázková pláž

kakaová pěna

okrová

mandarinková

oranžová

měsíční svit

pařížská šeď

granitová šeď

kouřová šeď

meruňková

béžová

smetanová

citronová tráva

kiwi sorbet

tropické avokádo

himalájská šalvěj

latte

kamenná

lipová

žlutá růže

divoká slunečnice

creme brulée

žlutozelená

limetková

fialková

májový šeřík

provensálská levandule

smělá karmínová

blankytná

šedomodrá

aqua

NOVÁ EDICE

NOVÁ EDICE

NOVÁ EDICE

NOVÁ EDICE

perlově bílá
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