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Pastelové alebo neutrálne, teplé alebo stude-
né, sýte alebo jemné? Farby v interiéri sú nie-
kedy väčšou dilemou, ako sa na prvý pohľad
môže zdať. Skôr ako sa pustíte do zariaďova-
nia svojho interiéru, popremýšľajte o tom, ako
na vás pôsobia, aké pocity vo vás zane-
chávajú. Farebnosť v interiéroch môže-
me rozdeliť do niekoľkých skupín.
V prvej tvorí základ čistá biela farba na
všetkých stenách, vyhrať sa môžete s fa-
rebnými textíliami a doplnkami. Takáto
minimalistická farebnosť je momentál-
ne trendom a jej výhodou je to, že vďa-
ka doplnkom môžete priestor pomerne
jednoducho a často pretvárať. Ak sa vám
zdá toto riešenie trochu chladné či steril-
né, nič nepokazíte svetlými a pastelový-
mi farbami stien.
Vanilková, slonová kosť, piesková, sivá či
mentolová, ale i púdrová, ružová a mar-

huľová dodajú stenám pocit domácej pohody
a tepla. Ak máte radi závan originality aj v bý-
vaní, drámu do priestoru vnesiete pomocou
tmavých tónov ako sú čierna, antracitová
a tmavomodrá. Tu však pozor, úplne postačí

jedna dominantná
stena v tmavom od-
tieni, aby priestor
nepôsobil ponuro.
V každom prípade
platí, že ide o vaše
obytné priestory,
preto sa nesnažte za
každú cenu ohúriť

hostí a zvoľte to, čo sa páči vám. Len vtedy sa
budete doma cítiť naozaj príjemne!

Ak túžite po zmene vo svojej domácnosti, ale do zmeny jeho dispozície sa vám nechce,
skúste sa pohrať s farbami. Je dokázané, že ovplyvňujú psychiku,

preto si vyberajte nielen podľa najnovších trendov,
ale najmä podľa svojho vkusu a potrieb.

V časopise PSS DOMa číslo 3/2018 sa o farebnom bývaní do-
čítate omnoho viac. Časopis vám poskytnú obchodní zástup-
covia PSS alebo si ho prelistujte na www.pss.sk či stiahnite do
svojich mobilných zariadení prostredníctvom aplikácie cez
Google Play alebo App Store.

Bývajte moderne a FAREBNE!

Najviac na nás

farby pôsobia na veľ-

kých plochách – teda na

stenách miestností. Ladiť

steny do rôznych farieb

je v súčasnej dobe veľ-

kým hitom.

Ladenie tónv tóne nikdynevyjde z módy.
Najmä v prírodnýchodtieňoch mánadčasovýcharakter.

Čarovať s farbami a priestorom môžete aj
vďaka PSS. Pomôže vám s prefinancova-
ním rekoštrukcie aj bez nutnosti založenia
vašej nehnuteľnosti v prospech banky.
Sporiaci klienti môžu PSS požiadať až
o 50 000 Eur. O výhodnej ponuke PSS
sa informujte u ktoréhokoľvek z obchod-
ných zástupcov, ktorých zoznam nájdete
na www.pss.sk alebo zavolajte na telefón-
ne číslo 02/58 55 58 55.


