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01 Tkanina Domino ponúka vzdušnosť a priamočiarosť. KINNASAND
02 Luxusný koberec Chevrons Ardoise. HERMÉS LA MAISON

03 Skromný telový odtieň zdôrazní textúru vinylovej podlahy. BOLON
04 Striedma farebná paleta pristane dekoratívnym drapériám. WOODNOTES

01 Pletený puf Frank navrhla 
Donna Wilson. SCP
02 Reliéfne dekoratívne panely 
Nya Walls. NYA NORDISKA
03 Rôznou technikou tkané 
koberce Glaoui. GAN RUGS
04 Koberec Dibbets zhotovený  
z vlákna Lyocell. MINOTTIT

rendy interiérového dizaj-
nu predstavujú fascinujúcu 
kapitolu, ktorými sa zaobe-
rá množstvo odborníkov, 
analyzuje celý rad pro-

minentných štúdií, pozorne sledujú 
interiéroví štylisti a napäto očakávajú 
výrobcovia, aby mohli trh uspokojiť 
presne tým, na čo má verejnosť práve 
chuť. Najviac zreteľné pohyby badať 
v oblasti farebných trendov. Tím špe-
cialistov každoročne pod ochrannými 
krídlami najväčšieho veľtrhu bytové-
ho textilu Heimtextil vo Frankfurte 
pripravuje štvoricu farebných pale-
tiek, zodpovedajúcich očakávaným 
estetickým náladám budúceho roku. 
www.heimtextil.messefrankfurt.com
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Predstavujeme kľúčové farebné 
odtiene, ktoré budú  
v interiérovej sezóne 2012/2013 
hrať prvé husle.štvorka 

Fantastická

Michal Lalinský       foto Christof Herdt © Messe Frankfurt, archív autora´ ¡

SPLIT CLARITY
Snehobiela, mentolová, mäkká šedá alebo jelšová (to 
sú zdržanlivé farby v trendovej téme rozkolu jasnos-
ti) prinášajú uvoľnenú, priezračne čistú a pokojnú 
náladu. Vychádzajúc z okrídleného „menej je viac“, 
odstraňujú všetko prebytočné, aby sa zamerali na 
prosté, účelné a esenciálne riešenia!

CRAFT INDUSTRY
Hrejivými tónmi v téme remesla a priemyslu sú iskrivá červená, jesenná žlť, medená alebo uhľová čierna. 

Predstavujú charakteristické farby tradičných remeselných postupov; evokujú všetko miestne, rituálne alebo 
zemité... Štylistika tohto trendu zároveň zdôrazňuje folklórne i vidiecke motívy.
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farebná poradňa

COLOUR RIOT
Ak by dúha nebola efe-
mérnym, pastelovým 
zázrakom na oblohe, ale 
plnofarebným hmatateľným 
objektom, potom by získala 
takúto vizáž. Farebný ne-
pokoj doslova tepe živými, 
sýtymi odtieňmi: jasná be-
lasá, žiarivá žltá či oslnivá 
červeň a fuksia.

01 Okrúhla rohož Zoe.  
PAOLA LENTI
02 Paraván Froissé tvorí koža, 
lepená na pokrčený hliníkový 
plech. FRANÇOIS AZAMBOURG
03 Čalúnenie nábytku tkané  
z textilných povrazcov.  
PAOLA LENTI
04 Jednofarebné deky z alpakovej 
vlny. ELVANG
05 Vankúš s veselým vzorom 
Siirtolapuutarha. MARIMEKKO

01 Bielizeň Veto. MARIMEKKO
02 Koberec Military Brocade  
od Alexandra McQueena.  
THE RUG COMPANY 
03 Koberec Noche poláska 
hlbokými farebnými tónmi. 
NANIMARQUINA
04 Vlnený koberec  
od dizajnérky Niky Zupanc. 
NODUS RUGS
05 Etoupe patrí do zbierky 
bytových textílií Hermés. 
HERMÉS LA MAISON

Tajuplné a zároveň zmyselne elegantné: motívy 
tohto trendu sa odohrávajú v rovine ušľachtilé-

ho prepychu a zdôrazňujú temnejšiu stránku 
duší. Paletu temného luxusu tvoria nočné odtie-
ne, mesačná béžová, ponurá sivá či lesná čerň, 

osviežená lomenou zlatou farbou.

DARK LUX


