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 OBLÍBENÉ RETRO.. Vliesová tapeta 7100001
z kolekce My Home, novinka představená v lednu
na veletrhu Heimtextil, design Iva Bastlová. Cena
449 Kč.. www.vavex.cz

 VÝRAZNÁ KOMBINACE.. Béžový odstín
jako z afrických plání v symbióze s indigovou modř í
se př íjemně doplňují a zároveň na sebe v interiéru
poutají pozornost. Dulux..

Kombinace světlých odstínů
v místnosti krásně rozptýlí
sluneční paprsky a evokuje
dojem plného světla.

Z NETKANÉHO ROUNA.. Belgická tapeta Blossom Cyaan , role šíře 50 cm, délka
1 140 cm, design Eline Rousseau. Cena 1 699 Kč.. Značka Roomblush, prodává Bonami..

Proměny barevných trendů
DEKORATÉŘI A TVŮRCI BYTOVÉHO DESIGNU PRO NÁS KAŽDÝM ROKEM NACHYSTAJÍ
NOVOU PALETU BAREVNÝCH ODSTÍNŮ, KTERÉ VLÁDNOU AKTUÁLNÍ SEZONĚ
INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ A BYTOVÝCH DEKORACÍ. KTERÉ MÓDNÍ BARVY LETOS
VTRHNOU DO NAŠICH DOMOVŮ?

P

Podléháte módnímu diktátu barev a stylů? Pokud ano, oslovují vás spíše netradiční řešení a tzv. módní výstřelky, anebo jste spíše konzervativní a řídíte se více
střízlivými proudy? Ať už si na předchozí otázky odpovíte jakkoli, možná vás

www.casopisdomov.cz

některé z nových módních barev osloví
natolik, že si z nich vyberete něco příjemně osvěžujícího pro váš domácí interiér.
Může to být třeba jen maličkost – povlak na polštář, ručník nebo zarážka ke
dveřím, kterou si domů pořídíte jako ma-

lou radost a zároveň trendový doplněk
oživující důvěrně známé prostředí.

Trendy pro sezonu 2016
Letošní paleta barev je v porovnání s předchozími lety zvolena tak, aby nepůsobila

→
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 LUXUSNÍ TAPETA.. Eijffinger z kolekce
Whisper, č. 352011, vliesová tapeta s využitím
flock efektu, rozměr role 100,5 x 52 cm.
Cena 6 259 Kč.. www.vavex.cz

 BARVA 2016.. Tlumená okrově zlatá je
favoritkou letošní sezony, působí teplým netradičním
dojmem a hned tak se neokouká. Dulux..

Tip
pro vás

„In“ jsou stěny a doplňky
v zemitých tónech
hnědé, zelené, pískové
či hořčicově žluté.
rušivě a byla celkově příjemně harmonická – soustředí se především na jemnou
škálu středních barevných tónů. Celkově teplé barevné spektrum vám dá na
první pohled najevo, že se prvoplánové
jasné barvy v tomto roce posunuly k zajímavějším temnějším a trochu tajemnějším odstínům. Korálový odstín tak
postupně vystřídá předchozí výraznou
oranžovou, stejně tak jako okrová zaujme
místo žluté a tmavě modrá odsune jasnou jásavou modř.

TEKUTÉ TAPETY.. Můžete je mít s e v řadě r ůzných b arevn ých odstín ů s t řpytkami i bez, koupíte je
v balen í, které vystačí dle dr uhu tapety n a 3,5 –7 m2. Cena s e pohybu je od 435 Kč do 1 045 Kč..
Silk Plaster ČR..
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Zlatá barvou roku
V loňském roce hrála prim barva měděná, se kterou jste se mohli setkat nejen
na textiliích, ale také na stěnách, lakova-
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Scripto promění stěnu v tabuli
●

SLOVA & OBRAZY.. Tento nový styl, kdy se světy písmen a obrazů
navzájem doplňují, charakterizuje používání písma v interiérovém designu
a architektuře. Dulux..

ném nábytku a samozřejmě na kovových
bytových doplňcích. Neotřelým dojmem
působila zejména na dekorativních svítidlech – nejčastěji byla používána na
industriálním osvětlení nebo světelných
tělesech stylu vintage.
Letos přebírá pomyslné žezlo barva
okrově zlatá, která stále ještě není příliš
tmavá na to, aby na sebe nedokázala
strhnout pozornost a zároveň se dala
příjemně kombinovat s celou řadou
dalších odstínů. Obecně je zlatá barva
ve světě designu vnímána jako velmi
vděčná – dá se totiž použít téměř všude,
proto se k ní designoví tvůrci a architekti v různých časových vlnách opakovaně
vrací. Její používání se však neomezuje
jen na oblast bydlení, nejdete ji také
v kosmetice, ve světě módy, v grafickém
designu či v architektuře.
→
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Vskutku netradiční využití stěn, nábytkových dvířek a dalších
rovných ploch nabízí Scripto – speciální nátěr, jenž promění natřený
povrch v tabuli nebo poznámkový blok, kam můžete opakovaně
kreslit obrázky nebo psát vzkazy, básně, nákupní seznamy, recepty
či nejrůznější připomínky.
● Pokud vás váš výtvor omrzí, stačí jej setř ít měk kým hadř íkem
a můžete začít psát znovu. Nátěr je transparentní, proto se nemusíte
bát, že stěny, deska stolu nebo další nábytek přijdou o svou původní
barvu. Navíc nátěr dokonale ochrání jakýkoli povrch před
znečištěním.
● Více informací na www.primalex.cz..

V BÍLÉ A ŠEDÉ.. Šedé tulipány, fototapeta vytisknutá na kvalitním matném papíře, rozměr y 254 x 184 cm.
Cena 599 Kč.. www.postershop.cz
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Jak vypadá letošní
barevná paleta

Tip
pro vás

Zdroj: Dulux

Akzo Nobel’s Golbal Aesthetic Center
každým rokem nominuje je
dnu
barvu roku a 50 až 60 módních
barevných odstínů do celkové palety.
Kontrasty rozdílných přístupů
Převažujícím mottem současnosti jsou
kontrasty vždy dvou rozdílných světů,
které lidé vnímají daleko více než dříve.
Na jedné straně je to svět moderních
technologií, měst, pulzujícího zrychleného života a pohledu do budoucnosti,
na straně druhé pak stojí touha po větším klidu, uvolnění, zjednodušení světa,
autenticitě, návratu ke kořenům, k přírodě a ohlížení za dědictvím minulosti.

Sejmuty z pláten starých mistrů

ZE 4 DÍLŮ.. Velkoformátová tapeta vyrobená z blueback papíru s ochranou proti UV záření, rozměr y
315 x 232 cm. Cena 1 099 Kč.. Značka 1Wall, prodává Bonami..
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Nejinak je tomu i ve světě barev: v kombinaci s minimalisticky neutrálními a nevtíravými odstíny šedivé, antracitové,
smetanové a také bílé i černé se vrací
zpět spousta barev hojně používaných
v minulosti – například na plátnech

www.casopisdomov.cz

 PEVNÁ I PRODYŠNÁ.. Cookies yellow, vliesová

starých mistrů. Za všechny jmenujme
červenou s teplými oranžovými tóny,
někdy až hebce působící fialovou a jemnou starorůžovou, béžovou a vůbec
všechny barvy země a barvy pouště.
Zajímavě působí také různé odstíny
modré – opět v netradičním hávu jako
třeba klidná a elegantní šedomodrá či
inkoustová modř, dále zelená, jakoby
zaprášená v tlumeném pouštním odstínu, tlumená hořčičně žlutá a celá řada
dalších, donedávna nepříliš často používaných barevných tónů.
K novým trendům patří též tzv. vrstvení
bílé barvy. Pokud se vám nechce přemýšlet o barvách, stačí, když zkombinujete bílou s dalšími jemnými světlými
odstíny.

Text: Naděžda Vondrášková ve spolupráci s AkzoNobel; Foto: archiv firem

tapeta, rozměr 53 x 100,5 cm, opakování vzoru 265 cm,
design Babeta Ondrová. Cena 1 870 Kč.. Lavmi..

JEMNÉ TÓNY.. Fusion, osvěžující mix neutrálních i křehkých př írodních pastelů se
„syntetickými“ akcenty vás nabije př ívalem nové energie. Primalex..

INZERCE

VÍTEJTE VE SVĚTĚ SILK PLASTER!
Dekorativní omítky SILK PLASTER – jinými
slovy tekuté tapety. Vyrobeny jsou z materiálů přírodního původu jako je například celulóza, hedvábná vlákna a různé dekorativní přísady a lepidlo z celulózy. Všechny tyto
komponenty jsou v přírodě se vyskytující
a zcela nezávadné. Náš sortiment zahrnuje
více než 100 druhů různých barev a textur,
které vypadají luxusně na stěnách a vytváří
stylový interiér.

Komerční prezentace

Naše tekuté tapety nejen, že zdobí interiér a přidávají výjimečný pocit pohodlí a komfortu, ale

také vytváří další tepelnou a zvukovou izolaci.
Při použití SILK PLASTER tekutých tapet zůstane
celý povrch beze švů. Vzpomeňte si, jak je nutné přizpůsobovat výkres normální tapety a jak
často se musí lepit šev na šev, a představte si, že
dekorativní hedvábné omítky zmírní toto utrpení!
Kromě toho, stěny nemusí být perfektně hladké
a bezchybné – tekuté tapety SILK PLASTER totiž
výrazně zvyšují životnost stěny a z důvodu jejich
výborné krycí schopnosti není žádný problém zamaskovat drobné nedostatky a i ze starších stěn
udělat krásné kvalitní bydlení! Poradí si i s problematickými prostory typu arkýře, oblouky, komíno-

vé roury. Jediná věc nutná pro tekuté tapety SILK
PLASTER – to jsou čisté a suché stěny, na každém
balení tekutých tapet je uveden přesný návod, jak
stěny připravit. Nespornou výhodou dekorativní
tekuté tapety je také možnost jednoduché opravy v případě drobného poškození. Tekutá tapeta
SILK PLASTER nepraská jako je tomu u jiných
dekorativních omítek, jako např. benátské omítky,
u které oprava drobné trhliny je velmi nákladná.
SILK PLASTER tekuté tapety – aplikace zvládne každý sám! Je to opravdu materiál, se kterým
mohou pracovat i děti!
www.silkplasters.cz

