L
BO
O
2018

O
OK
K

kolor roku
Czarny podkreśla
naszą rosnącą

NADZIEJA

potrzebę

PRYWATNOŚĆ

prywatności. Im

NOWOCZESNOŚĆ

bardziej dzielimy się
swoim życiem

ODWAGA

w internecie, tym

CISZA

bardziej chcemy,
aby dom, w którym

ORYGINALNOŚĆ

mieszkamy, był
naszym intymnym
azylem, miejscem
niedostępnym dla
publicznego oka.

CISZA PODBITA
NADZIEJĄ

CZARNY PŁOMIEŃ

To fantastyczna mieszanka
czerni i indygo. Pierwszy
kolor stwarza wrażenie
ciszy, której tak pragniemy
na co dzień, a drugi
afirmuje nadzieję.

kolor roku
Ten odcień różu jest
jednym

PIĘKNO

z najmodniejszych

MARZENIE

kolorów sezonu.

KREATYWNOŚĆ

Doceniają go
topowi kreatorzy

ŚWIATŁO

mody, designu oraz

MODA I STYL

światowe gwiazdy.
W zestawieniu

MIŁOŚĆ

z czernią odcień
wygląda świeżo,
elegancko i bardzo
stylowo.

WYBÓR
KONSUMENTÓW

WYRÓŻNIONY RÓŻ

Dekoral liczy się z opinią
swoich klientów i ten
kolor jest na to dowodem.
Wyróżniony róż trafił do
palety jako kolor wybrany
przez konsumentów.

Wolność

Spokój
Równowaga
Wyciszenie

Prostota
Kompromis
Współpraca

ODWRÓCENIE

NATURALNY
BALANS

UTKANE
MARZENIE

ODWAGA

Romantyzm
Blask

Elegancja
Bunt
Walka

ODWRÓCENIE
Paleta delikatnych
pasteli, łączących
w sobie spokojne
kolory od błękitu
wody, po kamienne
szarości. Razem
tworzą one
niesamowity
wachlarz, który
uspokaja umysł
i otwiera zmysły
na nowe doznania.

LEKKI
OŁÓW

CIEPŁY
LÓD

SŁODKA
ŁZA

SŁODKA
SÓL

SUCHA
WODA

Z DALA OD PRESJI
I CHAOSU
Trend nawiązujący
do rosnącej potrzeby
wyciszenia. Podkreśla dobre
samopoczucie i przestrzeń,
w której chcemy czuć się
bezpieczni.

UTKANE
MARZENIE
Ciepłe barwy,
które pozwalają
odpłynąć
w świat snu
i wykreować go
według własnego
scenariusza.
Rozświetlają
wnętrze nadając mu
jednocześnie
lekko tajemniczy
charakter.
LEKKA
CEGŁA

HIMALAJSKI
CUKIER

GORZKA
LANDRYNKA

WYRÓŻNIONY
RÓŻ

CIEPŁY
CHŁODNIK

ŚWIEĆ JAK MILION
GWIAZD
To kolorostyka dla tych,
którzy lubią czuć się
wyjątkowo, cenią sobie
wolność i własny styl.
Są też nieporawnymi
marzycielami.

NATURALNY
BALANS
Paleta barw będąca
ucieleśnieniem
minimalizmu.
Nie pozwala się
całkowicie oderwać
od otaczającego
świata, bo jest z nim
ściśle związana, ale
sprawia, że staje się
on bardziej
przyjazny
i harmonijny.
SŁONE
JEZIORO

DELIKATNA
SKAŁA

ZIMNE
OGNIE

PRZEJRZYSTA
MGŁA

DELIKATNA
MIĘTA

W ZGODZIE
Z NATURĄ
To styl dla ludzi,
którzy uwielbiają obcować
z przyrodą. Żyją w zgodzie
ze środowiskiem, cenią
sobie prostotę
i bezpretensjonalność.

ODWAGA
Odważna
kolorystyka
łącząca głęboką
morską toń
z nocnym niebem
i magiczną czernią.
Z jednej strony
nastraja dekadencko,
z drugiej daje
nadzieję na lepsze
jutro i zachęca
do działania.

JASNY
ZMIERZCH

BEZGWIEZDNA
NOC

CZARNY
PŁOMIEŃ

NIESPOKOJNY
OCEAN

CIEPŁY
BAŁTYK

MIEJ WŁASNE
ZDANIE
Styl silnie nawiązujący
do frustracji związanej
z poczuciem lekceważenia
we współczesnym świecie.
Symbolizuje bunt, podkreśla
chęć zmian i siłę do walki.

