SKANDYNAWSKA JAKOŚĆ

Bondex to duńska marka wysokiej jakości farb, której
historia i tradycja sięga już ponad 100 lat. Marka obecna jest
w większości krajów Europy. Za jakość produktów Bondex
oraz ich rozwój odpowiadają 4 międzynarodowe laboratoria.

6 / SMART PAINT ŚCIANA

9 / SMART PAINT SUFIT

12 / ODCIENIE BIELI

19 / JAK DOBIERAĆ KOLORY

20 / MOOD BOARD

22 / STREFA WEJŚCIOWA

26 / KUCHNIA

30 / SALON

34 / ŁAZIENKA

38 / SYPIALNIA

42 / POKÓJ MALUCHA

46 / POKÓJ NASTOLATKI

Oferta marki Bondex obejmuje szereg produktów. Marka
znana jest z impregnatów i lakierobejc do ochrony i dekoracji
drewna oraz z wysokiej jakości farb na różne podłoża
- emulsje do ścian i sufitów, farby fasadowe, czy emalie.
Farby marki BONDEX produkowane są ze szczególną
dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz
środowiska naturalnego.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
BONDEX SMART PAINT to matowa farba do malowania ścian
i sufitów o ponadprzeciętnej odporności na zabrudzenia. Synergiczne
połączenie wysokogatunkowej dyspersji akrylowej, wysokiej jakości
wosków i kombinacji innowacyjnych wypełniaczy sferycznych
zapewnia niespotykaną odporność na zmywanie i szorowanie
na mokro a pomalowane powierzchnie odporne są na wnikanie
zabrudzeń i plam.

OD FARBY, TERAZ W JEDNEJ FARBIE!
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PLAMOODPORNA FARBA
Z INOWACYJNYM ROZWIĄZANIEM

WŁAŚCIWOŚCI FARBY

EFEKT PLAMOODPORNOŚCI

Ceramiczna – trwała i odporna powłoka zapobiega absorbowaniu
plam i zabrudzeń, a ich usuwanie jest niezwykle łatwe.

Powłoki pomalowane farbą Bondex Smart Paint nie absorbują
płynnych zabrudzeń i plam, takich jak:

Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia zapobiegając
powstawaniu plam.

ketchup, majonez, musztarda, coca-cola,
czekolada, kreda, pisaki wodne, szminka,
olej, soki: pomarańczowy, marchewkowy,
z czarnej porzeczki, koncentrat buraczany

15 x bardziej odporna na zmywanie i szorowanie niż standardowe
farby wg polskiej normy PN-C-81914.
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie – klasa 1
(poniżej 0,001 mm) wg PN-EN 13300.

U S U NĄĆ D O 1 H

Zapobiega osadzaniu się kurzu – formuła nie zawiera substancji
przyciągających kurz, minimalizując przywieranie zabrudzeń
z powietrza do malowanej powierzchni.

kawa, herbata, wino

Trwały efekt plamoodporności.

U S U NĄĆ D O 1 5 M IN

Doskonała aplikacja – wysoka siła krycia, nie chlapie podczas malowania.
Wyjątkowa trwałość powłoki i kolorów bez zmiany matowego
wykończenia powierzchni
Wysoka wytrzymałość na najczęstsze środki dezynfekcyjne i detergenty.
Hypoalergiczna - przyjazna dla alergików i osób szczególnie wrażliwych
(posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających)

W OPAKOWANIACH 2,5 L

Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od
pomalowania.Większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą
i miękką ściereczką. Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń,
takich jak kawa, herbata, wino należy użyć wody z niewielkim
dodatkiem detergentu.

PRZEZNACZENIE
malowanie ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń wykonanych z tynków
cementowych,
cementowo-wapiennych,
powierzchni
betonowych,
tynków
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
powierzchnie
pomalowane
farbami
emulsyjnymi oraz tapety (w tym tapet
z włókna szklanego i na podkładzie
flizelinowym).
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PARAMETRY TECHNICZNE
pomieszczenia narażone na zabrudzenia
np.
ciągi
komunikacyjne,
korytarze,
pomieszczenia biurowe, salony i jadalnie
oraz pokoje dziecięce, kuchnie.
obiekty
użyteczności
publicznej
np.
szkoły, przedszkola, hotele, pomieszczenia
związane z gastronomią.

FA R BA S MA RT PA I N T Ś C I A N A

5

IDEALNA BIAŁA FARBA
DO MALOWANIA ŚCIAN

IDEALNA FARBA DO
MALOWANIA SUFITÓW

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

PO PROSTU BIAŁY

FARBA SMART PAINT SUFIT

KOLEKCJA OFF-WHITE CZYLI
ZŁAMANE ODCIENIE BIELI

To biała, matowa farba lateksowa. Tworzy
równomierną powłokę niezależnie od
kąta padania światła, przez co ogranicza
refleksy świetlne wywołujące wrażenie
nierówności
sufitu.
Zastosowanie
aktywnych
substancji
wybielających
i rozjaśniających zapewnia idealną
biel, nadającą wnętrzu świeżości. Farba
nadaje się również do malowania
cegły oraz elementów drewnianych
i drewnopochodnych.

Biel niejedno ma imię.
Z myślą o tych, którzy cenią biały kolor, farbę
BONDEX SMART PAINT PLAMOODPORNA
wzbgaciliśmy o 4 atrakcyjne odcienie bieli.
Ciepła biel, a może chłodna - wybierz swój
kolor biały i stwórz wnętrze idealne dla
Ciebie.
W OPAKOWANIACH 2,5L; 4,5L

WŁAŚCIWOŚCI FARBY

W OPAKOWANIACH 4,5L; 9L

MATOWE WYKOŃCZENIE,
NIEZALEŻNIE OD KĄTA
PADANIA ŚWIATŁA

OPTYCZNIE MASKUJE
NIEDOSKONAŁOŚCI
SUFITU

BARDZO DOBRA
SIŁA KRYCIA

NIE KAPIE

PARAMETRY TECHNICZNE

JEDNA WARSTWA W PRZYPADKU PRZEMALOWANIA SUFITÓW BIAŁYCH, CZYSTYCH BEZ PLAM I PRZEBARWIEŃ
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FA R BA S MA RT PA I N T S U FI T
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NIEBANALNA FARBA, NIEBANALNE KOLORY
I N S P I R U J S I Ę , W Y B I E R A J K O L O R Y I T W Ó R Z W Ł A S N E Z E S TAW I E N I A .

Paleta kolorów gotowych BONDEX SMART PAINT została opracowana w oparciu o najczęściej wybierane
kolory farb, pozwalajać tworzyć wnętrza z charakterem, w których dobrze się czujemy.

ŚMIETANKOWE LODY

BEZOWA PIANKA

SŁOIK PEŁEN MIODU

WANILIOWE MYŚLI

CAŁA W SKOWRONKACH

NA BALU
KSIĘŻNICZEK

MAŁY KSIĄŻĘ

NIC DO UKRYCIA

W DESZCZU
KROPELKACH

LATO W PARYŻU

BEŻOWY DO
KWADRATU

TĘSKNOTA ZA NATURĄ

CZY TO PIGWA

MAŁE CO NIECO

GREJPFRUTOWY SORBET

PIĘKNY SEN
O PROWANSJI

NOC I DZIEŃ

ZIMA NA POŁUDNIU

NA KRAŃCU ŚWIATA

TOTALNIE
ZAUROCZONY

TUPOT BIAŁYCH MEW

MADE IN PARADISE

BE HAPPY

MIŁEGO DNIA

MORELE W SŁOIKU

LUBIĘ FIOŁKI

STALOWE LOVE

TAKIE JEST NIEBO

BLASZANY BĘBENEK

OBŁĘDNIE
KARMELOVY

SREBRZYSTA MAGIA

CRÈME BRÛLÉE

WIOSENNE
PRZEBUDZENIE

BONDEXOWY

MARCHEWKOWE POLE

ŚLIWKA W KOMPOCIE

NIEBIAŃSKA MIŁOŚĆ

DOTYK ANIOŁA

W CHOWANEGO GRAM

HOT CHOCOLATE

CHYBA BEŻOWY

ZIELONO MI

JESTEM KOLOREM
SŁOŃCA

CZERWONY W SAM RAZ

SZCZĘŚCIE TAKI
MA KOLOR

MAMMA MIA

TURKUSOWY
ZAWÓRT GŁOWY

CZARNO CZARNY

PUDEŁKO MLECZNYCH
CZEKOLADEK

WYBIERZ SWÓJ ODCIEŃ BIELI

NOWOŚĆ!

NIE MASZ PEWNOŚCI, KTÓRY KOLOR WYBRAĆ?

KUP TESTER KOLORU I SPRAWDŹ
TESTERY KOLORU DO NABYCIA W WYBRANYCH SKLEPACH PROWADZACYCH SPRZEDAZ FARB BONDEX

BIAŁY TROCHĘ SZARY

UWAGA!

WSZYSTKIE WZORCE KOLORÓW W KATALOGU WYKONANE SĄ TECHNIKĄ DRUKARSKĄ I NALEŻY TRAKTOWAĆ
JE POGLĄDOWO. WYMALOWANIA DOSTĘPNE SĄ W SKLEPACH PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ FARB BONDEX.

BIAŁY PONAD WSZYSTKO

BIAŁ IDEALNY

BIAŁY W SZAMPAŃSKIM
NASTROJU

BIAŁY NIEZWYKLE
PRZYTULNY

- Kolory Bondex off-white -

Odcienie bieli
Kolor biały postrzegany jest jako symbol
perfekcji, przejrzystości i czystości. Biel
obecna jest w naszym życiu na co dzień.
Piszemy na białej kartce, pijemy białe
mleko, oglądamy białe chmury. Gdy
robi się ciemno zapalamy białe światło.
Jednak prawdziwie czysta biel w zasadzie
nie
występuje.
Większość
białych
przedmiotów i płaszczyzn zniekształcone
są przez zmienne światło, odbicia innych
kolorów czy cienie. Mimo, że codziennie
widzimy kolor biały, każdy postrzega go
też trochę inaczej. Biały jako mieszanina
barw odbierany jest jako najjaśniejszy
z kolorów, ale widziany subiektywnie
jako trochę inny odcień. Wiele z barw
każdy z nas widzi odmiennie, ale
w przypadku bieli te różnice są
największe. We wnętrzach ten kolor
stosowany jest często, bowiem sprawdza
się jako barwa wiodąca, tło i baza do
różnych zestawień kolorystycznych.
Sprawdzi się zarówno we wnętrzach
minimalistycznych, nowoczesnych, jak
i tych bardziej klasycznych lub sielskich.
W
zależności
od
pomieszczenia
i charakteru miejsca możemy jednak
wybrać odcień białej farby i światła o innej

temperaturze barwowej. Wybór danego
odcienia bieli wpłynie na zbudowanie
innego nastroju przestrzeni oraz odbiór
kolorów i materiałów, które w danej
przestrzeni się znajdują. Zazwyczaj chłodne
i neutralne odcienie bieli stosujemy tam
gdzie chcemy stworzyć świeży charakter
przestrzeni czyli np w łazience. Cieplejsze,
delikatnie złamane odcienie używamy
zazwyczaj w pomieszczeniach dziennych.
Biel
pomoże
wydobyć
elementy
wyposażenia, uprzestrzenni i odświeży
wnętrze.
Uwypukli
przestrzenność
wystroju poprzez rozproszenie światła
wprowadzając subtelną grę z cieniem.
Zintensyfikuje też postrzeganie barw,
materiałów, tekstur, i kształtów różnych
elementów. Użycie bieli we wnętrzach jako
wiodącego koloru zarówno na sufitach,
ścianach, meblach czy też podłodze
pozwoli stworzyć przestrzeń pozbawioną
hierarchii. W dalszej części katalogu
prezenujemy pięć różnych odcieni bieli
z oferty Bondex, które wybrane zostały
przez architekta zgodnie z aktualnymi
trendami. Dana barwa została połączona
z przykładowymi kolorami co pomóc ma
w tworzeniu indywidualnej palety.

O D C I E N I E B I E L I Z K O L E K C J I B O N D E X S M A R T PA I N T O F F - W H I T E

BIAŁY TROCHĘ SZARY

Biały trochę szary
Biel, która odnajdzie się w prostych,
czytelnych wnętrzach gdzie widać
dbałość o detal i wzornictwo.

Biały trochę szary to architektoniczny
Inspirowany okresem Bauhausu.

odcień

SREBRZYSTA
MAGIA

W CHOWANEGO
GRAM

CREME BRÛLÉE

HOT CHOCOLATE

PUDEŁKO MLECZNYCH
CZEKOLADEK

NIEBIAŃSKA
MIŁOŚĆ

TAKIE JEST NIEBO

TOTALNIE
ZAUROCZONY

bieli.

Jest to kolor spokojny, stonowany, subtelny ale i trochę
surowy, chłodny i industrialny.
Dobrze prezentuje się w towarzystwie różnych metali,
betonu, kamienia i ocieplającego go drewna. Łącząc go
z kolorami wybierajmy raczej odcienie przybrudzone,
monochromatyczne lub jasne pastelowe.

BIAŁY TROCHĘ SZARY

BIAŁY PONAD WSZYSTKO

BIAŁ IDEALNY

BIAŁY W SZAMPAŃSKIM
NASTROJU

BIAŁY NIEZWYKLE
PRZYTULNY

Ten kolor doda przestrzeni elegancji i klasy.
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BIAŁY PONAD WSZYSTKO

BIAŁY IDEALNY

Biały ponad wszystko
CZERWONY W
SAM RAZ

MAMMA MIA

SZCZĘŚCIE TAKI
MA KOLOR

Najbardziej graficzny,
geometryczny i kontrastowy
wśród wszystkich bieli.

JESTEM KOLOREM
SŁOŃCA

Sprawdzi się głównie w zestawieniach kontrastowych
zarówno w towarzystwie odcieni monochromatycznych, jak
i tych intensywnych, żywych.
To odcień świeży i sterylny, który z powodzeniem możemy
także zastosować w łazience.

NIC DO UKRYCIA
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CZARNO CZARNY

TAKIE JEST
NIEBO

MAŁE CO
NIECO

NIEBIAŃSKA MIŁOŚĆ

W DESZCZU
KROPELKACH

HOT CHOCOLATE

WIOSENNE
PRZEBUDZENIE

BLASZANY
BĘBENEK

OBŁĘDNIE KARMELOWY

Jeżeli uniwersalność istnieje
ten kolor ją symbolizuje.

STALOWE
LOVE

Biały ponad wszystko to najczystszy z odcieni bieli.
Inspirowany jest modernizmem i projektami Richarda Meiera.
Idealny do wnętrz purystycznych i minimalistycznych.
MARCHEWKOWE
POLE

Biały idealny

Biały idealny to kolor neutralny, w którym odcień ciepły
zbalansowany jest z chłodnym. Jest to biel, która jest
jednocześnie nowoczesna i powszechnie znana, która może
być zarówno tłem jak i tematem przewodnim.
Komponuje się z większością kolorów, jednak preferuje
towarzystwo kolorów ciemnych, głębokich oraz tych
o średniej intensywności barwnej.
Ten odcień wtapia się w tło będąc świetną bazą dla ekspozycji
obrazów i mebli.

O D C I EN I E BI EL I
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BIAŁY W SZAMPAŃSKIM NASTROJU

BIAŁY NIEZWYKLE PRZYTULNY

Biały w szampańskim
nastroju
TOTALNIE
ZAUROCZONY

OBŁĘDNIE
KARMELOWY

BEZOWA PIANKA

Najbardziej ekologiczny odcień bieli.
W połączeniu z naturalnymi
materiałami i roślinnością stworzy
oazę spokoju.

ZIMA NA POŁUDNIU

Kolor inspirowany jest ekologią, naturą i krajobrazem, dlatego
najlepsze połączenie stworzy z jasnymi kolorami ziemi,
beżami i neutralizującą szarością.
Charakter przestrzeni dopełnią naturalne tkaniny, takie jak
len i wełna oraz materiały - drewno czy kamień.

CHYBA BEŻOWY
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LATO W PARYŻU

ODCIENIE BIELI

PIĘKNY SEN O
PROWANSJI

GREJPFRUTOWY
SORBET

NIEBIAŃSKA
MIŁOŚĆ

LUBIĘ FIOŁKI

SREBRZYSTA MAGIA

DOTYK ANIOŁA

ŚLIWKA W KOMPOCIE

BLASZANY
BĘBENEK

Biel trochę magiczna i egzotyczna,
która pobudza kreatywność
i podkreśla różnorodność.

TUPOT BIAŁYCH MEW

Biały w szampańskim nastroju jest pragmatyczny, ciepły,
naturalny i przytulny. To kolor, który pomoże nam stworzyć
spokojne miejsce wyciszenia.
SREBRZYSTA MAGIA

Biały niezwykle
przytulny

Biały niezwykle przytulny to odcień, który symbolizuje
luz, eklektyzm, zwiewność, naturalność i romantyzm. To
koralowy odcień dla wszystkich tych, których zmęczył
minimalizm, którzy kochają ferię barw, tkanin i tekstur.
Ta biel idealnie sprawdzi we wnętrzach urządzonych w stylu
boho, pełnych intensywnych kolorów, orientalnych wzorów,
zwiewnych tkanin i roślinności.
To odcień trochę tropikalny, który pokocha artystyczna
dusza.
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- o domuI N S P I R A C J E I P O R A D Y W K ATA L O G U
Monika Ryszka
Zarówno z wykształcenia jak i z
zamiłowania architekt, współtwórczyni
grupy projektowej KONTENT.
Studia ukończyła na Wydziale
Architektury i Urbanistyki w Krakowie,
a swoje doświadczenie zdobywała w
Polsce, Danii i Korei Południowej.
Wielbicielka natury.

Każdy z nas ma indywidualną
wizję swojego domu, popartą obrazem
tego, w którym wyrośliśmy, marzeniami
lub planami na przyszłość czy po prostu
własnym charakterem i potrzebami.
Projektowanie
naszych
domów
sprowadza się jednak do stworzenia
przestrzeni, która da nam poczucie
bezpieczeństwa, w której będziemy mogli
odpocząć, cieszyć się życiem, spotkaniami
z rodziną i przyjaciółmi. Jest to miejsce,
w którym przedmioty mające wartość
sentymentalną, które są dla nas ważne,
znajdą swoje miejsce, gdzie będziemy
mieć czas dla siebie i czuć się swobodnie.

Dom to przestrzeń, która jest wypełniona
uczuciami. To miejsce autentyczne,
które stanowi odbicie naszej osobowości
i wewnętrznych potrzeb. Zanim zaczniemy
więc myśleć, jaki kolor ścian dobrać, jakie
materiały i meble kupić, zastanówmy
się przede wszystkim kim jesteśmy, co
jest dla nas ważne i czym chcielibyśmy,
by nasz dom był dla nas. Pozwoli nam to
bardziej świadomie podejmować decyzje
projektowe a wnętrze domu stanie się
nie tylko tłem dla naszego życia, ale też
będzie żyło i zmieniało się wraz z nami.
Inspiruj się i nie bój się tworzyć!

Zasady doboru
kolorów:

5. Zastanów się, w jakich barwach dobrze
się czujesz. Pomóc Ci w tym mogą kolory
ubrań - zazwyczaj te, które mamy w swojej
szafie obrazują kolory, w których dobrze
się czujemy.

1. Zanim dobierzesz kolorystykę dla
Twojego domu, najpierw ustaw funkcje
danych przestrzeni i rozplanuj lokalizację
mebli.

6. Przeanalizuj meble, obrazy i tkaniny,
które już posiadasz w swoim domu; jaką
mają barwę, materiał i teksturę. Do nich
dopasuj kolor ścian.

2. Zwróć uwagę na lokalizację i otoczenie
Twojego mieszkania lub domu. Zarówno
charakter przestrzeni, jak i sceneria,
kolory, które widzimy za oknem, wpływają
na odbiór naszego wnętrza.

7.
Zachowaj umiar łącząc ze sobą
różne kolory i materiały. Wybierz jeden
bazowy, neutralny odcień, który pojawi
się w większości pomieszczeń. Pozwoli
to delikatnie zatrzeć granice pomiędzy
pomieszczeniami, tworząc spójny obraz
całości.

3. Pamiętaj, że Twoje mieszkanie to
jeden organizm dlatego kolory powinny
do siebie pasować. Nie sugeruj się tylko
jednym pokojem, ale zastanów się, jaką
historię, poprzez dobór różnych barw,
chcesz stworzyć w całym domu.
4. Zwróć uwagę na kierunek i ilość światła
dziennego wpadającego do danego
pomieszczenia. Jeśli masz juz oświetlenie
sztuczne, przeanalizuj jego lokalizacje
i odcień światła. Barwa i jego ilość wpływa
na odbiór odcieni ścian.

8. Przeanalizuj koło barw
dopełniające i pokrewne).

(kolory

9. Zachowaj balans między chłodnymi
i ciepłymi odcieniami kolorów.
10. Dobieraj barwy w świetle dziennym.
Najlepiej w pomieszczeniu, w którym
konkretny kolor ma się znaleźć.
11. W swoich wyborach bądź szczery
i autentyczny, kieruj się swoją intuicją.

Powodzenia !
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Z A S A DY D O BO R U KO LO RÓW
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spokojne kolory pomagają
mi się zrelaksowac

,

- Jak tworzyć paletę materiałów i kolorów -

krzesło,
które mam
i chcę
umieścic
w nowej
aranżacji
,

lubię len,
drewno,
naturalne
materiały,
ekologię

Mood Board
lubię zdecydowane
kolory we wnętrzach
przełamane neutralną
szarością i bielą

CZYLI JAK ZACZĄĆ PROJEKT WNĘTRZA

W wyobrażeniu sobie idei i klimatu, który
będzie mieć dana przestrzeń pomoże,
tzw. MOOD BOARD. Tą nazwą określamy
zbiór kolorów, tekstur, tkanin, materiałów,
starych pamiątek, zdjęć, obrazków
z inspiracjami, które zestawione ze
sobą, wykreują ogólną atmosferę danej
przestrzeni. Stworzenie takiej tablicy
pozwoli nam zwizualizować, jaki nastrój
będzie miała zaprojektowana przez nas
przestrzeń oraz uświadomić sobie, co
ewentualnie w tej kompozycji nie pasuje,
zanim realnie powstanie. Przemyślenie
klimatu
i
kolorystyki
danego
pomieszczenia jeszcze na wstępnym
etapie projektu, pomoże nam stworzyć
jego spójny obraz. Dom to jeden organizm
złożony z mniejszych mikrokosmosów.
Każdy pokój to przestrzeń przeznaczona
pod inną funkcję i dostosowana do innej
osoby lub grupy osób. Z tego względu
każde z tych pomieszczeń charakteryzuje
się inną kolorystyką, estetytyką i stylem.
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Pamiętając, by zachować w domu
indywidualizm mieszkańców, zwróćmy
uwagę by kolory i materiały w całym
mieszkaniu pasowały do siebie, tworzyły
pewną historię i miały jakiś wspólny
mianownik w postaci jednej lub dwóch
barw, które pojawią się we wszystkich
pokojach.
Aby
nasze
mieszkanie,
złożone z różnych, odmiennych od siebie
pomieszczeń, było spójne, stwórzmy
paletę materiałów i kolorów dla całości
domu lub dostosujmy ją do już istniejących
we wnętrzu elementów, takich jak meble,
tekstylia, kolor podłogi, obrazy itd.
Paleta barw i materiałów oparta powinna
być na zbalanasowaniu intensywności
i odcieni różnych kolorów. Przykłady
takich wnętrz można znaleźć w dalszej
części katalogu. Charakter każdego
z pomieszczeń stworzony jest wokół barw
bazowych, tu szarości i bieli dopełnionych
zestawami kolorów, które różnicują
pomieszczenia między sobą.

podobają mi się
industrialne,
loftowe wnętrza

zieleń ożywia
przestrzeń
i ją odświeża

pomarańczowy
kolor kojarzy mi
się z wakacjami
i działa na mnie
energetyzująco

moje
ulubione
kwiaty

- Strefa wejściowa -

Na dobry początek
Strefa wejściowa domu to początek
historii, którą opowiada nasze mieszkanie.
To zapowiedź tego, co zobaczymy później.
W zależności od proporcji, kształtu
przestrzeni i jej relacji z resztą pomieszczeń
zdecydujmy o jej charakterze i kolorach.
W mieszkaniach hall jest zazwyczaj
mały, dlatego jego przestrzeń powinna
być wykorzystana efektywnie. Często też
w bezpośredni sposób łączy się z innymi
pomieszczeniami strefy ogólnodostępnej

domu, do której w takim przypadku warto
wizualnie nawiązać. W domach strefa
wejściowa często związana jest wizualnie
z tym co na zewnątrz więc jest to pewnego
rodzaju przestrzeń “pomiędzy”. Wtedy
można pomyśleć o integracji estetycznej
elementów, które znajdują się w środku
i na zewnątrz domu tj. na przykład
kolorów krajobrazu, tego co widzimy za
oknem z odcieniami, materiałami, które
zobaczymy później wewnątrz domu.

PA L E TA K O L O R Ó W

BIAŁY TROCHĘ SZARY
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STR EFA WE JŚCIOWA

JESTEM KOLOREM
SŁOŃCA

ZIMA NA POŁUDNIU

STALOWE LOVE
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Energia od wejścia
Cytrynowy odcień stonowany jest barwą szarą i białą,
które balansują ten żywy kolor. Takie połączenie
buduje spokojny, lekki charakter przestrzeni
wejściowej.
Koralowy
odcień
zastosowany
w akcentach dodaje temu wnętrzu charakteru,
klasy i łączy go estetycznie z kolorystyką otwartą
na hol kuchnią.
22

- Kuchnia -

Kulinarne kreacje
Kuchnia to centralna strefa - serce domu.
To tu codziennie jemy wspólne posiłki,
spotykamy się i rozmawiamy z rodziną czy
przyjaciółmi. Aktualnie wiele kuchni ma
formę otwartą na przestrzeń dzienną, co
dodatkowo podkreśla jej wielofunkcyjny
charakter. Takie kuchnie, zintegrowne
z salonem i jadalnią, powinny w pewnym

stopniu nawiązywać do siebie estetyką.
Może to być analogia zrealizowana poprzez
formę danych elementów, barwę lub ich
materiał. Powiązanie tych przestrzeni
poprzez pasujący kolor ścian, mebli
czy ten sam materiał podłogi, pomoże
w stworzeniu spójnego, konsekwentnego
obrazu wnętrza.

PA L E TA K O L O R Ó W

GREJPFRUTOWY SORBET
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KUCHNIA

MORELE W SŁOIKU

MAŁY KSIĄŻĘ

BIAŁY PONAD WSZYSTKO
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Przez żołądek do serca
Kuchnia kumuluje życie domu i generuje
rytm naszego dnia. Myśląc o naszym sposobie
przygotowywania potraw, jedzeniu i innych
funkcjach, które dana
kuchnia posiada,
zastanówmy się nad materiałem, z którego
wykonane będą szafki, blat i ściany. Projektując
kuchnię, wykreujmy przestrzeń, która będzie
dostosowana do kolorystyki całego domu. Białe
kuchnie pomimo swojej uniwersalności oraz
purystycznego i ponadczasowego charakteru,
powoli ustępują tym, w których główną rolę
odgrywa szlachetny odcień koloru frontów lub
drewno. Wybierając odcienie do kuchni możemy
zdecydować się np. na neutralne tło ścian i szafki
w intensywniejszym kolorze lub spokojniejsze,
monochromatyczne zestawienia barw. Pamiętajmy
też, że kuchnia służyć ma wszystkim domownikom
dlatego, stwórzmy miejsce, w którym będzie się
chciało być i które pokocha cała rodzina.

- Salon -

Spotkajmy się
Salon to miejsce gdzie pod koniec dnia
można odpocząć lub spotkać
się w
gronie najbliższych. Jest to przestrzeń
gdzie kumuluje się życie rodzinne
i towarzyskie, gdzie zarówno przyjemnie
jest poczytać książkę jak i chwilę
popracować czy pobawić się z dziećmi.
Salon to miejsce, które w zależności
od potrzeb i wieku domowników,
przyjmuje różne fukcje. W projekcie tego

pomieszczenia należy pamiętać, że mimo
iż jest to ogólnodostępna przestrzeń,
wizytówka domu, która pełni funkcję
reprezentacyjną, to na codzień używana
będzie przez domowników. Pamiętajmy,
aby zastanowić się nad funkcjami, jakie
ma spełniać, bo dobrze zaprojektowany,
przytulny salon będzie przyjemnym tłem
dla życia i spotkań rodziny.

PA L E TA K O L O R Ó W

DOTYK ANIOŁA
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SALON

TURKUSOWY ZAWRÓT
GŁOWY

PIĘKNY SEN
O PROWANSJI

ŚLIWKA W KOMPOCIE

BIAŁY PONAD WSZYSTKO
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W doborowym
towarzystwie
Kojącemu i delikatnemu odcieniowi morskiemu
i fioletowi towarzyszą pasujące do nich akcenty
kolorystyczne tekstyliów i innych dodatków.
Barwy główne, bazowe to biel i szarość, które
występują także w hallu i kuchni. Taki zabieg
pozwala zintegrować te otwarte na siebie
przestrzenie.
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- Łazienka-

Chwila dla siebie
Łazienka
to
miejsce,
w
którym
zaczynamy dzień i go kończymy.
O poranku potrzebujemy odświeżenia
i energii, przed snem natomiast
szukamy wyciszenia i relaksu. Przy
wyborze kolorów do tego pomieszczenia
zastanówmy się, które z nich działają na
nas odświeżająco i sprzyjają regeneracji
organizmu. W tym pomieszczeniu nastrój
wykreować możemy także za pomocą
światła. To miękkie, delikatnie liniowe
ukryć możemy na przykład w suficie
podwiesznym lub pod wanną co wpłynie

pozytywnie na stworzenie atmosfery
relaksu i odprężenia. Zazwyczaj w tym
pomieszczeniu wybieramy neutralną
barwę
światła,
ponieważ
pozwala
stworzyć świeży charakter przestrzeni.
Pamiętajmy, że zarówno szkło, lustra, jak
i większość materiałów wykończonych
na wysoki połysk to elementy zazwyczaj
o charakterze chłodnym dlatego chcąc
je zbalansować powinniśmy zestawić je
np. z drewnem lub dowolnym cieplejszym
odcieniem o matowym lub satynowym
wykończeniu.

PA L E TA K O L O R Ó W

BIAŁY PONAD WSZYSTKO
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Ł AZIENK A

ZIMA NA POŁUDNIU

NA KRAŃCU ŚWIATA
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Przestrzeń odświeżająca
Charakter przestrzeni stworzony jest poprzez
zestawienie
kolorów
jasnych,
neutralnych
i delikatnych. Szarość ścian, kamienne dodatki,
i czysta biel kreują czystą, odświeżającą,
neutralizującą
stresy
przestrzeń.
Takie
monochromatyczne tło wydobywa pozostałe
elementy wnętrza, takie jak wieszaki na ręczniki,
drewniane podstawki, zieleń. Delikatne odcienie
ścian i wyposażenia łazienki dodają lekkości
i subtelności
temu pomieszczeniu. Duże
płaszczyzny lustra, które powiększają i rozświetlają
łazienkę oraz chromowane wykończenie armatury
to elementy wrażeniowo chłodne i eleganckie.
Kamienna posadzka o nieregularnym wzorze,
zieleń za oknem, drewniane dodatki, wieszaki
ze sznurka i obłe kształty innych elementów
dekoracyjnych przełamują minimalizm i prostotę
wprowadzając do łazienki miękkość i przytulność.

- Sypialnia -

Odpocznij
Intensywny tryb życia, szybkość i zgiełk
dnia codziennego powodują, że czujemy
się zmęczeni i osłabieni. Sypialnia to
miejsce odpowczynku, gdzie po całym
dniu będziemy mogli zregenerować siły
i biologiczne akumulatory. W sypialni
zazwyczaj
przebywamy
wieczorami
i o poranku, podczas gdy resztę czasu
spędzamy w przestrzeniach dziennych.
Dlatego też, w sypialni warto postawić
na odcienie przyjające wypoczynkowi,

zapewniające
poczucie
intymności
i w obecności których dobrze się czujemy.
Spokojne kolory nie oznaczają odcieni
jasnych i bladych, chodzi tu raczej
o nastrój, który wywołuje w nas dana
barwa. Nie bójmy się ciemniejszych
odcieni ścian i tekstyliów. Pomogą
one w sworzeniu nastroju wyciszenia
i ułatwią zasypianie. W budowaniu
klimatu pomieszczenia pomóc nam mogą
także różne rodzaje i źródła światła.

PA L E TA K O L O R Ó W

CHYBA BEŻOWY
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SYPIALNIA

TOTALNIE ZAUROCZONY

ZIMA NA POŁUDNIU

SREBRZYSTA MAGIA

BIAŁY W SZAMPAŃSKIM
NASTROJU
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W balansie z beżem
Ciepłe, relaksujące, spokojne barwy zestawione
są z drewnem i chłodniejszymi odcieniami
mięty i błękitów, aby zachować balans między
kolorami. Taką kompozycję kolorystyczną możemy
zrealizować zarówno poprzez odcienie ścian,
meble, jak i tekstylia, obrazki i inne dodatki.
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- Pokój dziecka-

Czas beztroski
Pokój dziecka już od najmłodszych
lat kształtuje poczucie estetyki naszej
pociechy. Kształty i kolory, z którymi
obcują na co dzień, wpływają na ich
postrzeganie świata i preferencje wizualne
w przyszłości. Jest to też miejsce, które

zawiera w sobie kilka funkcji: przestrzeń
do relaksu, snu, nauki i zabawy w jednym.
Ważne, aby przy projektowaniu pokoju dla
dziecka pomyśleć o wyznaczeniu tych
stref i dostosować je do wieku i upodobań
malucha.

PA L E TA K O L O R Ó W

NIEBIAŃSKA MIŁOŚĆ
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POKÓJ DZIECK A

TAKIE JEST NIEBO

BIAŁY IDEALNY

HOT CHOCOLATE

CZARNO CZARNY
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Miejsce, w którym
wszystko jest nowe
Dzieci kochają kolory, ale dobierając barwy do ich
pokoju nie przesadzajmy z ilością i intensywnością
różnych odcieni na ścianach i tekstyliach. Same
zabawki, ubranka i książeczki mają rozmaite
kolory i kszałty, przez co same w sobie są już
znaczącymi elementami wystroju. Kolorystykę
pokoju dopasujmy do chakarekteru malucha i do
tego co go inspiruje i fascynuje.
42

- Pokój nastolatki-

Pudrowa miłość
Pokoje zamieszkiwane przez młodzież,
pełnią funkcję nie tylko sypialni
i przestrzeni do nauki, ale także miejsca
spotkań ze znajomymi. To tutaj młodzi
ludzie mają swoją oazę spokoju, która
daje
im
poczucie
bezpieczeństwa
i komfort. W tym miejscu słuchają
muzyki z przyjaciółmi, rozmawiają, jedzą

i oglądają filmy. Warto więc pomyśleć
o zorganizowaniu tego pokoju tak,
aby ta przestrzeń była jak najbardziej
dopasowana do młodego człowieka,
jego charakteru, potrzeb, zainteresowań
i funkcji jakie ma spełniać. Zadbajmy o to,
aby była zaprojektowana zgodnie z jego
wizją i upodobaniami estetycznymi.

PA L E TA K O L O R Ó W

MAŁY KSIĄŻĘ
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POKÓJ NASTOL ATKI

NIC DO UKRYCIA

NA BALU KSIĘŻNICZEK

BIAŁY TROCHĘ SZARY
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Fuzja różu z szarością
Szarość zestawiona z różem to połączenie
nowoczesności i surowości z kobiecą delikatnością,
zwiewnością. Zestawienie tych dwóch odcieni
to jakby spotkanie dwóch planet Marsa i Wenus.
To para kolorów, która pozwoli stworzyć balans,
da
poczucie
przytulności,
nowoczesności
i elegancji. Chcąc dodać szyku i ocieplić charakter
wnętrza, możemy do zestawienia różu, szarości
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i betonu wprowadzić złote dodatki i tekstylia
w odcieniu musztardowym lub drewno. W ten
sposób nawiążemy do kolorystyki pozostałych
pomieszczeń domu. Zieleń zastosowana we
wnętrzu wprowadzi świeżość i naturalną miękkość.
Rośliny możemy posadzić w niekonwencjonalny
sposób, np. w szklanych kulach lub specjalnych
doniczkach zawieszanych pod sufitem.
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KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE
FARBA DO SUFITÓW

FARBA DO ŚCIAN
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