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Odporúčam si vždy vyskúšať od eň na všetkých 4 stenách v rôznych denných 
dobách. Skúste farbu najskôr natrieť napríklad na kartón. Farebnú inšpiráciu 
hľadajte už v existujúcom vybavení a farebný súlad bude zaručený.

Kto by nemal rád čistotu, nadčasovosť a sviežosť bielych s en?
Jednoduchá cesta, ako naše byty zväčšiť aspoň op cky. Dokonca aj 
doplnky a nábytok na pozadí bielych s en lepšie vyniknú. Či už chcete 
niečo moderné, alebo máte radi zopár retro kúskov, s bielou farbou 
nemôžete nič pokaziť. Avšak pozor, v kombinácii so sýtymi farbami 
poťahových látok alebo tmavým nábytkom, pôsobia miestnos  
roztriešteným dojmom. Ostré kontrasty unavujú naše oči. A navyše, 
v kombinácii s veľkými oknami alebo nadbytkom svetla sa budete 
cí ť oslnení. Máme pre vás riešenie.

Interiérová dizajnérka Saša Dycková

• Ponúka jemné prechody medzi tmavým nábytkom a svetlými stenami
• Zachováva čistotu a sviežosť bielej farby
• Nepôsobí tak sterilne ako čistá biela farba
• Vychádza zo súčasných najpopulárnejších od eňov - krémovej, sivej, žltej

Nie je biela ako biela



holubičia šeď

prírodný ľan

krémové cappucino

vanilková belosť

Zvoľte trendy „studenšie“ od
ene

Vyberajte z „teplejších“ od eňov





Chcete teplé a bezpečné útočisko pre vašu 
rodinu? Potom zvoľte Krémové cappucino.
Posilní svetlosť a čistotu celého obytného 
priestoru. Veľmi dobre funguje v kontraste 
s hnedými akcentami a ďalšími teplými od eňmi.

krémové
cappucino



krémové
cappucino

V kombinácii s výraznými prvkami a bronzovými
dekoráciami určite vzbudí pozornosť, ale zároveň 
vnesie pokoj a vyrovnanosť do rokovacích aj 
obchodných priestorov. Krémové cappucino sa 
nemusíte báť použiť ani v interiéri s industriálnym
nádychom.







Do interiéru vnáša harmóniu jemných tónov prírody. 
Farba, ktorá vás môže nadchnúť v každej miestnos  vašej 
domácnos . Jej veľmi jemné a sofis kované vyznenie 
pristane hlavne modernému interiéru, doplnenému 
pokojne o pár retro kúskov.

prírodnýľan



Výborne sa bude dopĺňať predovšetkým so 
zemitými od eňmi sivej, hnedej alebo zelenej.
Tento od eň je inšpirovaný rannými prechádz-
kami v prírode za východu slnka. Skúste si tento 
okamih preniesť aj vy do svojich domovov...

prírodnýľan







belosť
vanilková

elegancie a harmónie. Jemná a decentná biela s vanilko-
vým nádychom. Perfektne ladí s rýdzo moderným štýlom 
- hodí sa do priestranných bytov s vysokými stropmi. 
Kombinácia s výraznými akcentami hnedej, žltej alebo
zelenej, vdýchnu život aj jednoduchému a strohému 
pracovnému priestoru.



Skombinujte vo svojej kuchyni jemný krémový
od eň vanilky s akcentami žltej, hnedej alebo 
antracitovej, ktoré dodajú celkovému interiéru 
šmrnc. Vanilková belosť poskytne interiéru 
teplý a príjemný nádych, ktorý zjemní tak 
trochu strohý škandinávsky štýl. Predĺži tak vaše 
vzácne chvíle s rodinou v útulnej kuchyni.

belosť
vanilková







Táto nadčasová elegantná biela so sivým nádychom 
nájde spoločnú reč snáď so všetkými farebnými 
od eňmi. Tvári sa pasívne, ale akonáhle sa do nej 
ponoríte, dokáže vás upokojiť a potešiť vaše oko. 
Nezabudnite sivý interiér vždy niečím oživiť, napr. 
pridaním výrazného tmavého akcentu v doplnkoch 
a nábytku, a útulnosť je zaručená.

holubičia

šeď



holubičia šeď

Ak túžite po vzdušnom a op cky priestrannom
interiéri, ktorý ale nepôsobí tak sterilne ako trebárs 
čisto biela maľba, potom je tu pre vás Holubičia šeď.
Virtuózna súhra čistých línií s modernými bytovými 
doplnkami v kontraste s čierno lakovaným nábytkom. 
Holubičia šeď otvára priestory a nové možnos .





Túto brožúru nájdete tak ež v elektronickej verzii na www.primalex.sk
Prípadné technické otázky smerujte na info linku: 800 700 001

Nezabúdajte prosím, že tento materiál je tlačený s maximálnou snahou 
o dôveryhodnosť, ale aj tak sa bude náter na stene mierne odlišovať.


