farebné kombinácie hotových odtieňov

ušľachtilá

slonová
kosť

Farba slonoviny bola odpradávna výrazom
vycibreného a kultivovaného vkusu. Hodí sa
všade tam, kde na rozdiel od čistej bielej farby
bude pôsobiť o tón teplejšie a útulnejšie. Je typická
pre väčšie interiéry s vyššími stropmi a klasickejším
ladením. Interiér bude pôsobiť kľudnejším dojmom
a bude z neho vyžarovať harmónia. Nebojte sa
kombinácie s tmavším drevom, zrkadlami alebo
napr. s perleťou. Všetko bude pôsobiť vznešenejšie
a pritom čisto a elegantne.
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inspiro slonová kosť

relaxujúca

kamienkovo
hnedá

Teplá a relaxujúca farba kávy
s mliekom alebo mliečnej čokolády
vás zaručene uvoľní. Vnesie k vám
do bytu príjemnú atmosféru výletu
do prírody a energiu čistého
vzduchu. Nepochybne sa vám
vybavia spomienky na detstvo
pri potoku. Interiér bude pôsobiť
istejším a bezpečným dojmom,
tak ako zem, po ktorej by ste
radi vonku kráčali.
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inspiro kamienkovo hnedá

béžová

avantgarda

Béžová tak úplne nie je farbou avantgardy. V kombinácii
s navrhovanými farbami sa ňou ale môže ľahko stať.
Samotná béžová je tradičná farba interiérov. Už jej názov
vznikol vraj z farby prírodnej vlny vo Francúzsku, takže
trocha žltej a trocha červenej sa zmieša do typickej
neutrálnej farby, ktorá je kráľovnou interiérov už mnoho
desiatok rokov. V nami ukázanej kombinácií odtieňov
je to ale úplne niečo iné – špeciálne s červenkastými
odtieňmi bude pôsobiť vždy veľmi dobre. Celkovo
vnesie do interiéru útulnosť, pocit čistoty a trochu
ženskej životnej sily.
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plus béžová

zmyselný

púdrový
rúž

Táto farba dokáže rozjasniť nielen vašu tvár,
ale aj všedné dni. Jej jemný a svieži tón vnesie
do vášho interiéru zmyselný a romantický nádych,
pritom vôbec nepôsobí presladene. Perfektne
sa snúbi s jemnými odtieňmi slonovej kosti alebo
smotany, ale nemusíte sa báť ani odvážnejších
farebných kombinácii.

inspiro púdrový rúž

prebúdzajúca sa

jarná zeleň

Odtieň, ktorý nikdy neomrzí, vám predstavujeme
v zaujímavých kombináciách. Do vášho interiéru
prináša svieži vánok, ktorý vás nabije tou správnou
pozitívnou energiou a prebudí ducha aj myseľ.
Farba úzko spojená s prírodou vás prenesie do
jarnej záhrady. Láka a povzbudzuje naboso sa
prejsť po tráve...
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inspiro jarná zeleň

medový

oker
do pohody

Medový odtieň samotný je skôr matný, nevýrazný
a neutrálnejšieho charakteru. A práve preto vytvára
zaujímavú kombináciu so sýtymi odtieňmi oranžovej.
Celkový dojem je potom príjemne hrejivý a skutočne
pohodový - veľmi vhodný pre jedálne, kuchyne a obývacie priestory. Ideálne sa núka kombinácia s bielymi
doplnkami, ktoré celkový dojem zaujímavo podčiarknu.
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inspiro medový oker

moderné farebné kombinácie

navrhnuté špeciálne pre túto knihu

inspiro slonová kosť
fortissimo
swing

inspiro kamienkovo hnedá
fortissimo
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indická
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plus
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plus
okrová

fortissimo
disco

inspiro
kráľovský
rubín

inspiro
slonová
kosť

inspiro jarná zeleň

plus béžová
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rock
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fortissimo piano

plus mandarinková
plus
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plus
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plus
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inspiro
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plus
blankytná

dobrodružná

limetková

Inšpiruje svojim mladistvým elánom
a hravosťou. Je veľmi obľúbená mladými
ľuďmi, vytvára dojem očakávania a trochu
roztomilej naivity. Pomôže vám vyčistiť
myseľ od všetkého negatívneho. Do vášho
interiéru prinesie pozitívnu atmosféru
a očakávanú prosperitu. Osvieženie, ktoré
zaručene prebudí vaše zmysly. Dajte si
Mojito a buďte cool.
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plus limetková

jemná a svieža

mandarinková

Chcete trochu viac radosti a vitality? Potom
je mandarinková vhodná práve pre vás. Tento
citrusový odtieň vyžaruje teplo a nadšenie.
Milujú ho priateľské a spoločenské typy ľudí.
Avšak v interiéry by sme s ním mali zaobchádzať
primerane – skôr jemne a hravo. Voľte ho skôr
pre jednoduchšie priestory, aby nedošlo
k zahlteniu zmyslov i vášho domova. Ocenia
ho určite i vaši priatelia so zmyslom pre zábavu.

18

plus mandarinková

ranné

latte
Súčasný design a kombinácia.
Ideálna farba pre dramatickejšie
kontrasty so sýtejšími odtieňmi.
V skutočnosti je však Latte veľmi
jemný a svetlý odtieň, ktorý sa hodí
takmer všade. Nie je až tak úplne
teplý, a preto bude vyhovovať hlavne
modernejším interiérom. Môžete si
predstaviť lepší štart do nového dňa?
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plus latte

vždy elegantná

oceľová
šeď

Najspoľahlivejšia neutrálna farba. Ani biela,
ani čierna. Ideálny kompromis. Stabilná, kľudná,
takmer bez emócii a práve tie jej môžu dodať
ostatné farebné tóny, ktorým ona zase na oplátku
dodá ten správny šmrnc. Oceľová šeď nechá vaše
zmysly odpočinúť od chaosu sveta. Pôsobí
vyrovnane, profesionálne a vyzreto.
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inspiro oceľová šeď

sofistikované

techno

Máte moderný interiér, veľa svetla
a trochu odvahy? Potom nechajte
doma zaznieť Techno. Trocha
sýtej šedej je ideálne pre nadčasové
interiéry, do ktorých vnáša kľudnú
eleganciu. Industriálny interiér sa
vlastne bez nej nezaobíde. Dodáva
mužnú pevnosť a silu. Ideálne
pozadie pre prakticky čokoľvek čo
chcete, aby sa u vás odohrávalo.
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fortissimo techno

ikonické

piano
Tajomne, magicky a záhadne. Tak na nás často
pôsobí čierna farba. Ideálna pre trochu zvádzania
a pokušenia. Poskytuje útočište pre naše zmysly
a emócie. Ale dokáže pôsobiť veľmi elegantne
a sofistikovane. Vyžaruje silu a nadčasovosť. Len
to samozrejme neprežeňte, aby vás úplne nepohltila.
So správnym svetlom bude pôsobiť slávnostne.
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fortissimo piano

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

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

