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Dulux - novo doživetje barv

K

o izbirate barve za svoj dom, se odločite
za najkakovostnejše, take, ki bodo v največji meri skrajšale delovni čas, olajšale
čiščenje, so neškodljive za zdravje in primerne
za vzdrževanje. Vse te lastnosti so značilne za
barve Dulux. Poleg dekorativne funkcije jih odlikuje izjemno visoka pokrivnost (1l za do 17m2),
pralnost in pastoznost, s čimer je nanašanje
barv preprosto in brez kapljanja.
Posebno pozornost je treba nameniti izbiri barv
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za kuhinje in kopalnice v stanovanjskih prostorih,
vseh prostorih javnih ustanov, vrtcev, bolnic in v
drugih prostorih z visoko frekvenco ljudi.
Do zdaj so se za takšne pogoje uporabljali
pretežno laki na osnovi topil, ki so zaradi svojega značilnega vonja naredili prostor neprimeren za bivanje, v kakršnem ne moremo ostati.
Tudi delo s takšnimi materiali je zahtevnejše
kot delo z novo generacijo materialov.
Vsi smo lahko že zasledili številne časopisne
članke s pripombami učiteljev ali
vzgojiteljev, kako trpi zdravje otrok, ki
bivajo v neprimernih prostorih. Prostori za vzgojo bi morali biti zdravju
neškodljivi in morali bi prispevati k
zdravemu vzdušju bivanja.
Dulux, ki velja v svetu barv in lakov
za eno najbolj zastopanih blagovnih
znamk, je razširil svoj program materialov ravno v tem segmentu. Zdaj imate
možnost izbire izdelkov, ki nimajo neprijetnega vonja, so preprosti za uporabo, se redčijo z vodo, hitro sušijo in še
vedno nudijo izjemno pralnost (DULUX
TRADE DIAMOND EGGSHELL polmotna barva za notranjost in DULUX

ke v celem prostoru – keramiko je treba položiti
le v območju prhanja, preostanek prostora pa
lahko pobarvamo z želeno barvo.
Da se kreativnost izkaže v popolnosti, namenja Dulux posebno skrb barvni paleti. Znano
je, da ljudje namenjajo pozornost izbiri barvnega odtenka, ki nekaj pove o njih samih in
spodbuja določeno razpoloženje, ali pa prostor
poveča ali zmanjša, zviša ali zniža.
Stalno povečevanje števila barvnih odtenkov je
pripeljalo do tega, da je na mešalnici Dulux mogoče namešati več kot 15000 barvnih odtenkov
(Dulux Trade barvna kolekcija, RAL, NCS, BS) in s
tem zadovoljiti potrebe vsakega kupca.

VPLIV BARV NA DIMENZIJE PROSTORA
Barva v interierju ne vpliva samo na čustva,
ampak tudi na vizualno doživljanje prostora, ki

ustvarja iluzijo velikosti ali ozkosti, svetlega ali
temnega prostora.
Zato je pri izbiri barve priporočljivo nameniti
posebno pozornost orientaciji v prostoru in dimenziji prostora glede na osvetljenost in položaj oken v prostoru.
Navedimo nekaj primerov:
V kolikor želimo kombinirati dve barvi, ki sta si
podobni, temnejšega odtenka nikakor ne smemo
uporabiti na steni, ki je na direktni svetlobi, ker
se bo razlika v odtenku izgubila. Če imamo nizek
strop, ga je priporočljivo pobarvati v svetlejšem tonu – temna barva strop prostor vizualno zniža, kar
ni moteče tam, kjer so stropi visoki. Dolge ozke prostore je priporočljivo prebarvati v svetlih odtenkih,
da se zmanjša občutek utesnjenosti.
Temni prostori z malo dnevne svetlobe (majhno
okno ali pomanjkanje oken) bodo postali bolj živi,

če jih boste pobarvali v svetlih sončnih odtenkih
rumene ali oranžne barve.
Izbiro barve je treba prilagoditi tudi uporabi
prostora. Svetle barve so zlasti uporabne, ko
želimo ustvariti učinek živahnosti in lahkotnosti.
Take barve vračajo optimizem in nas pozitivno
spodbujajo. Oranžni in rumeni odtenki nam
pomagajo pri jutranjem bujenju in so primerni
na primer v kopalnicah. Modri in vijolični imajo
sproščajoč in pomirjajoč učinek in so primerni
za dnevno sobo. Tudi rdeči odtenki so lahko primerni za dnevni prostor, kadar želimo ustvariti
vtis topline v prostoru. Zeleni toni obnavljajo našo notranjo harmonijo in so idealni za kopalnico
in tudi za jedilnico, saj blagodejno vplivajo na
naša čutila za okus, zmanjšujejo stres in lajšajo
občutek lakote. Kontrastne barve se lahko dobro
kombinirajo. Treba je paziti, da se ne pretirava,
ker se lahko zgodi, da končni učinek ni stimulativen, ampak dražilen.
Ko se želite prepričati, kako deluje posamezna
barva ali izbrana kombinacija barv, jo preprosto
preizkusite s pomočjo Dulux Colour Sampler testerja 250ML. Kos papirja, kartona ali tapete premažite z želenim odtenkom in po sušenju izbrani
odtenek primerjajte z pohištvom, vzorcem preproge ali zavese pri različni svetlobi in v različnih delih
prostora. S tem boste izbrali najustreznejši odtenek
in se izognili slabi ali napačni izbiri odtenka.
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TRADE DIAMOND MATT barva za notranjost).
Zaradi visokega oprijema se barve poleg premazovanja zidnih površin lahko uporabljajo tudi za
obdelavo notranjega stavbnega pohištva. Zaradi
ekološke prednosti v primerjavi z barvami na osnovi topil barve Dulux s svojo odpornostjo na madeže
in visoko pralnostjo poenostavijo vzdrževanje in podaljšajo rok uporabe. Barve Dulux so zato idealne
za javne prostore, kjer je večja možnost obrabe in
umazanije in kjer je zaželeno zdravo okolje.
Z uporabo zgoraj navedenih materialov celo v
kopalnicah ni več potrebe po polaganju kerami-
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pretežno laki na osnovi topil, ki so zaradi svojega značilnega vonja naredili prostor neprimeren za bivanje, v kakršnem ne moremo ostati.
Tudi delo s takšnimi materiali je zahtevnejše
kot delo z novo generacijo materialov.
Vsi smo lahko že zasledili številne časopisne
članke s pripombami učiteljev ali vzgojiteljev,
kako trpi zdravje otrok, ki bivajo v neprimernih prostorih. Prostori za vzgojo bi morali biti zdravju neškodljivi in morali bi prispevati k
zdravemu vzdušju bivanja.
Dulux, ki velja v svetu barv in lakov za eno
najbolj zastopanih blagovnih znamk, je razširil
svoj program materialov ravno v tem segmentu. Zdaj imate možnost izbire izdelkov, ki nimajo neprijetnega vonja, so
preprosti za uporabo, se redčijo z vodo, hitro sušijo in še vedno nudijo izjemno pralnost (DULUX TRADE DIAMOND EGGSHELL polmotna barva
za notranjost in DULUX TRADE DIAMOND MATT barva za notranjost).
Zaradi visokega oprijema se barve
poleg premazovanja zidnih površin
lahko uporabljajo tudi za obdelavo
notranjega stavbnega pohištva. Zaradi ekološke prednosti v primerjavi z barvami na osnovi topil barve
Dulux s svojo odpornostjo na madeže in visoko pralnostjo poenostavijo

vzdrževanje in podaljšajo rok uporabe. Barve
Dulux so zato idealne za javne prostore, kjer je
večja možnost obrabe in umazanije in kjer je
zaželeno zdravo okolje.
Z uporabo zgoraj navedenih materialov celo v
kopalnicah ni več potrebe po polaganju keramike v celem prostoru – keramiko je treba položiti
le v območju prhanja, preostanek prostora pa
lahko pobarvamo z želeno barvo.
Da se kreativnost izkaže v popolnosti, namenja Dulux posebno skrb barvni paleti. Znano je,
da ljudje namenjajo pozornost izbiri barvnega
odtenka, ki nekaj pove o njih samih in spodbuja
določeno razpoloženje, ali pa prostor poveča ali
zmanjša, zviša ali zniža.
Stalno povečevanje števila barvnih odtenkov je
pripeljalo do tega, da je na mešalnici Dulux mogoče namešati več kot 15000 barvnih odtenkov
(Dulux Trade barvna kolekcija, RAL, NCS, BS) in
s tem zadovoljiti potrebe vsakega kupca.

Navedimo nekaj primerov:
V kolikor želimo kombinirati dve barvi, ki sta si
podobni, temnejšega odtenka nikakor ne smemo
uporabiti na steni, ki je na direktni svetlobi, ker
se bo razlika v odtenku izgubila. Če imamo nizek
strop, ga je priporočljivo pobarvati v svetlejšem tonu – temna barva strop prostor vizualno zniža, kar
ni moteče tam, kjer so stropi visoki. Dolge ozke prostore je priporočljivo prebarvati v svetlih odtenkih,
da se zmanjša občutek utesnjenosti.
Temni prostori z malo dnevne svetlobe (majhno
okno ali pomanjkanje oken) bodo postali bolj živi,
če jih boste pobarvali v svetlih sončnih odtenkih
rumene ali oranžne barve.
Izbiro barve je treba prilagoditi tudi uporabi
prostora. Svetle barve so zlasti uporabne, ko želi-

mo ustvariti učinek živahnosti in lahkotnosti. Take
barve vračajo optimizem in nas pozitivno spodbujajo. Oranžni in rumeni odtenki nam pomagajo
pri jutranjem bujenju in so primerni na primer v
kopalnicah. Modri in vijolični imajo sproščajoč in
pomirjajoč učinek in so primerni za dnevno sobo.
Tudi rdeči odtenki so lahko primerni za dnevni
prostor, kadar želimo ustvariti vtis topline v prostoru. Zeleni toni obnavljajo našo notranjo harmonijo
in so idealni za kopalnico in tudi za jedilnico, saj
blagodejno vplivajo na naša čutila za okus, zmanjšujejo stres in lajšajo občutek lakote. Kontrastne
barve se lahko dobro kombinirajo. Treba je paziti,
da se ne pretirava, ker se lahko zgodi, da končni
učinek ni stimulativen, ampak dražilen.
Ko se želite prepričati, kako deluje posamezna

barva ali izbrana kombinacija barv, jo preprosto
preizkusite s pomočjo Dulux Colour Sampler testerja 250ML. Kos papirja, kartona ali tapete premažite z želenim odtenkom in po sušenju izbrani
odtenek primerjajte z pohištvom, vzorcem preproge ali zavese pri različni svetlobi in v različnih delih
prostora. S tem boste izbrali najustreznejši odtenek
in se izognili slabi ali napačni izbiri odtenka.
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