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Barva slonoviny byla odedávna výrazem vytříbeného 
a kul  vovaného vkusu. Vytváří teplejší a útulnější 
prostředí než čistě bílá barva. Je typická pro větší 
prostory s vyššími stropy a klasičtějším laděním. 
Interiér bude působit klidnějším a harmoničtějším 
dojmem. Nebojte se kombinace s tmavším dřevem, 
zrcadly nebo např. s perle  . Vše bude působit 
vznešeněji a přitom čistě a elegantně.

ušlech  lá

slonová 
kost

inspiro slonová kost

plus
okrová

for  ssimo
etno
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Barva slonoviny byla odedávna výrazem vytříbeného 
a kul  vovaného vkusu. Vytváří teplejší a útulnější 
prostředí než čistě bílá barva. Je typická pro větší 
prostory s vyššími stropy a klasičtějším laděním. 
Interiér bude působit klidnějším a harmoničtějším 
dojmem. Nebojte se kombinace s tmavším dřevem, 
zrcadly nebo např. s perle  . Vše bude působit 
vznešeněji a přitom čistě a elegantně.

ušlech  lá

slonová 
kost

inspiro slonová kost

for  ssimo
disco

for  ssimo
swing
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Teplá a relaxující barva kávy 
s mlékem nebo mléčné čokolády 
vás zaručeně uvolní. Vnese k vám
do bytu příjemnou atmosféru 
výletu do přírody a energii čistého 
vzduchu. Nepochybně se vám 
vybaví vzpomínky na dětství 
u potoka. Interiér bude působit 
jistým a bezpečným dojmem, 
tak jako země, po níž byste rádi 
venku chodili.

relaxující

oblázkově
hnědá
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inspiro oblázkově hnědá

inspiro
královský rubín

plus
la  e
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Teplá a relaxující barva kávy 
s mlékem nebo mléčné čokolády 
vás zaručeně uvolní. Vnese k vám
do bytu příjemnou atmosféru 
výletu do přírody a energii čistého 
vzduchu. Nepochybně se vám 
vybaví vzpomínky na dětství 
u potoka. Interiér bude působit 
jistým a bezpečným dojmem, 
tak jako země, po níž byste rádi 
venku chodili.

relaxující

oblázkově
hnědá

8888888888888888888888888888
inspiro oblázkově hnědá

inspiro
indická kurkuma

inspiro
slonová kost
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Béžová tak úplně není barvou avantgardy, v kombinaci 
s navrhovanými barvami se jí ale může lehce stát. 
Samotná béžová je tradiční barva interiérů. Už její 
název vznikl prý z barvy přírodní vlny ve Francii, takže 
ona trocha žluté a trocha červené se ideálně smísila 
do typické neutrální barvy, která je královnou interiérů 
už mnoho desítek let. V námi ukazované kombinaci 
ods  nů je to ale úplně něco jiného – speciálně 
s červenavými ods  ny bude působit vždy velmi 
dobře. Celkově vnese do interiéru útulnost, pocit 
čistoty a trochu ženské životní síly.

avantgarda
béžová

plus béžová

inspiro
béžový kašmír

for  ssimo
piano
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Béžová tak úplně není barvou avantgardy, v kombinaci 
s navrhovanými barvami se jí ale může lehce stát. 
Samotná béžová je tradiční barva interiérů. Už její 
název vznikl prý z barvy přírodní vlny ve Francii, takže 
ona trocha žluté a trocha červené se ideálně smísila 
do typické neutrální barvy, která je královnou interiérů 
už mnoho desítek let. V námi ukazované kombinaci 
ods  nů je to ale úplně něco jiného – speciálně 
s červenavými ods  ny bude působit vždy velmi 
dobře. Celkově vnese do interiéru útulnost, pocit 
čistoty a trochu ženské životní síly.

avantgarda
béžová

plus béžová

for  ssimo
rock

inspiro
ohnivé tabasco



Tato barva dokáže rozjasnit nejenom vaši tvář,
ale i všední dny. Její jemný a svěží tón vnese do 
vašeho interiéru smyslný a roman  cký nádech, 
přitom nepůsobí vůbec přeslazeně. Perfektně 
se snoubí s jemnými ods  ny slonové kos   nebo 
smetany, ale nemusíte se bát ani odvážnějších 
barevných kombinací.

smyslná

pudrová 
růž

inspiro pudrová růž

inspiro
slonová kost

inspiro
královský
rubín



Tato barva dokáže rozjasnit nejenom vaši tvář,
ale i všední dny. Její jemný a svěží tón vnese do 
vašeho interiéru smyslný a roman  cký nádech, 
přitom nepůsobí vůbec přeslazeně. Perfektně 
se snoubí s jemnými ods  ny slonové kos   nebo 
smetany, ale nemusíte se bát ani odvážnějších 
barevných kombinací.

smyslná

pudrová 
růž

inspiro pudrová růž

plus
mandarinková

plus
blankytná
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Ods  n, který nikdy neomrzí, vám představujeme 
v zajímavých kombinacích. Do vašeho interiéru přináší 
svěží vánek, který vás nabije tou správnou pozi  vní 
energií, probudí ducha i mysl. Barva úzce spojená 
s přírodou vás přenese do zahrady bující jarem. 
Láká a povzbuzuje bosky se projít v trávě…  

probouzející

jarní zeleň

inspiro jarní zeleň

inspiro
indická kurkuma

inspiro
arabská
mocca
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Ods  n, který nikdy neomrzí, vám představujeme 
v zajímavých kombinacích. Do vašeho interiéru přináší 
svěží vánek, který vás nabije tou správnou pozi  vní 
energií, probudí ducha i mysl. Barva úzce spojená 
s přírodou vás přenese do zahrady bující jarem. 
Láká a povzbuzuje bosky se projít v trávě…  

probouzející

jarní zeleň

inspiro jarní zeleň

inspiro
arabská mocca

for  ssimo
swing
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Medový ods  n je samotný spíše matný, nevýrazný 
a neutrálnějšího rázu. A právě proto vytváří zajímavou 
kombinaci se sytými ods  ny oranžové. Celkový dojem 
je pak příjemně hřejivý a skutečně pohodový – velmi 
vhodný pro jídelny, kuchyně a obývací prostory. 
Ideálně se nabízí kombinace s bílými doplňky, které 
celkový dojem zajímavě podtrhnou.

medový

do pohody
okr
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inspiro medový okr

plus
meruňková

inspiro
tmavý šafrán
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Medový ods  n je samotný spíše matný, nevýrazný 
a neutrálnějšího rázu. A právě proto vytváří zajímavou 
kombinaci se sytými ods  ny oranžové. Celkový dojem 
je pak příjemně hřejivý a skutečně pohodový – velmi 
vhodný pro jídelny, kuchyně a obývací prostory. 
Ideálně se nabízí kombinace s bílými doplňky, které 
celkový dojem zajímavě podtrhnou.

medový

do pohody
okr
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inspiro medový okr

inspiro
tmavý šafrán

inspiro
slonová
kost



plus
mandarinková

plus
blankytná

inspiro
královský
rubín

inspiro
slonová 
kost

inspiro  

inspiro
tmavý 
šafrán

inspiro
slonová
kost

inspiro
tmavý 
šafrán

plus

inspiro
arabská 
mocca

swing

inspiro
arabská 
mocca

inspiro
indická 
kurkuma

inspiro  

piano

inspiro

inspiro
medový 
okr

inspiro
slonová
kost

plus  limetková

plus
zelená

inspiro
toskánská
levandule

plus
smetanová

inspiro
ohnivé 
tabasco

plus  mandarinková

inspiro

inspiro
arabská 
mocca

swing

plus
citrónová

plus

inspiro
královský 
rubín

inspiro

techno

inspiro
indická 
kurkuma

inspiro
slonová 
kost

plus

inspiro
královský 
rubín

swing

disco

etno

plus
okrová

rock

inspiro
ohnivé 
tabasco

piano

inspiro

kašmír

plus
zelená

inspiro

inspiro
arabská 
mocca

inspiro
královský 
rubín

plus
bílá

plus
blankytná

inspiro
ohnivé 
tabasco

inspiro
arabská 
mocca

plus  

plus 

inspiro  slonová kost

piano 

inspiro  

inspiro  medový okr

inspiro  

moderní barevné kombinace       navržené speciálně pro tuto knihu
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Inspiruje svým mladickým elánem 
a hravos  . Velmi oblíbená mladými 
lidmi, vytváří dojem očekávání
a trochu roztomilé naivity. Pomůže 
vám vyčis  t mysl od všeho nega  v-
ního. Do vašeho interiéru přinese 
pozi  vní atmosféru a očekávanou 
prosperitu. Osvěžení, které zaručeně 
probudí vaše smysly. Dejte si mojito 
a buďte cool. 

dobrodružná

limetková

plus limetková

inspiro
slonová kost

inspiro
medový okr
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Inspiruje svým mladickým elánem 
a hravos  . Velmi oblíbená mladými 
lidmi, vytváří dojem očekávání
a trochu roztomilé naivity. Pomůže 
vám vyčis  t mysl od všeho nega  v-
ního. Do vašeho interiéru přinese 
pozi  vní atmosféru a očekávanou 
prosperitu. Osvěžení, které zaručeně 
probudí vaše smysly. Dejte si mojito 
a buďte cool. 

dobrodružná

limetková

plus limetková

for  ssimo
piano

inspiro
ocelová šeď
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Chcete trochu více rados   a vitality? Pak je mandarinková 
právě pro vás. Tento citrusový ods  n přímo vyzařuje 
teplo a nadšení. Milují ho přátelské a společenské typy 
lidí. Ovšem v interiéru bychom s ním měli zacházet 
přiměřeně – spíše jemně a hravě. Mandarinkovou 
volte spíše pro jednodušší prostory, aby nedošlo 
k zahlcení smyslů i vašeho domova. Ocení 
ji určitě i vaši přátelé se smyslem pro legraci. 

svěží a radostná

mandarinková

plus mandarinková

inspiro
ohnivé tabasco

plus
smetanová
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Chcete trochu více rados   a vitality? Pak je mandarinková 
právě pro vás. Tento citrusový ods  n přímo vyzařuje 
teplo a nadšení. Milují ho přátelské a společenské typy 
lidí. Ovšem v interiéru bychom s ním měli zacházet 
přiměřeně – spíše jemně a hravě. Mandarinkovou 
volte spíše pro jednodušší prostory, aby nedošlo 
k zahlcení smyslů i vašeho domova. Ocení 
ji určitě i vaši přátelé se smyslem pro legraci. 

svěží a radostná

mandarinková

plus mandarinková

plus
zelená

inspiro
toskánská
levandule
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Současný design a kombinace. 
Ideální barva pro drama  čtější 
kontrasty se sytějšími ods  ny. 
Ve skutečnos   je La  e velmi jemný
a světlý ods  n, který se hodí téměř 
všude. Není tak úplně teplý, a proto 
bude vyhovovat hlavně modernějším 
interiérům. Můžete si představit lepší 
start do nového dne…

ranní

la  e

plus la  e

inspiro
královský rubín

inspiro
arabská
mocca
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Současný design a kombinace. 
Ideální barva pro drama  čtější 
kontrasty se sytějšími ods  ny. 
Ve skutečnos   je La  e velmi jemný
a světlý ods  n, který se hodí téměř 
všude. Není tak úplně teplý, a proto 
bude vyhovovat hlavně modernějším 
interiérům. Můžete si představit lepší 
start do nového dne…

ranní

la  e

plus la  e

plus
zelená
 

inspiro
pudrová růž
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Nejspolehlivější neutrální barva. Ani bílá, ani 
černá. Ideální kompromis. Stabilní, klidná, téměř 
bez emocí a právě ty jí mohou dodat ostatní 
barevné tóny, kterým ona zase na opláku přidá ten 
správný šmrnc. Ocelová šeď nechá vaše smysly 
odpočinout od chaosu světa. Působí vyrovnaně, 
profesionálně a vyzrále. 

vždy elegantní

ocelová
šeď

inspiro ocelová šeď

for  ssimo
swing

for  ssimo
fl amenco
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Nejspolehlivější neutrální barva. Ani bílá, ani 
černá. Ideální kompromis. Stabilní, klidná, téměř 
bez emocí a právě ty jí mohou dodat ostatní 
barevné tóny, kterým ona zase na opláku přidá ten 
správný šmrnc. Ocelová šeď nechá vaše smysly 
odpočinout od chaosu světa. Působí vyrovnaně, 
profesionálně a vyzrále. 

vždy elegantní

ocelová
šeď

inspiro ocelová šeď

inspiro
oblázkově hnědá

inspiro
arabská mocca
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Máte moderní interiér, spoustu 
světla a trochu odvahy? Pak nechte 
doma zaznít Techno. Trochu syté 
šedi je ideální pro nadčasové 
interiéry, do kterých vnáší klidnou 
eleganci. Industriální interiér se
bez ní vlastně neobejde. Dodává 
mužnou pevnost a sílu. Ideální 
pozadí pro prak  cky cokoliv, co 
chcete, aby se u vás odehrávalo…

sofi s  kované

techno

for  ssimo techno

inspiro
béžový kašmír

inspiro
královský 
rubín
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Máte moderní interiér, spoustu 
světla a trochu odvahy? Pak nechte 
doma zaznít Techno. Trochu syté 
šedi je ideální pro nadčasové 
interiéry, do kterých vnáší klidnou 
eleganci. Industriální interiér se
bez ní vlastně neobejde. Dodává 
mužnou pevnost a sílu. Ideální 
pozadí pro prak  cky cokoliv, co 
chcete, aby se u vás odehrávalo…

sofi s  kované

techno

for  ssimo techno

plus
citrónová

plus
la  e
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Tajemně, magicky a záhadně. Tak na nás často působí 
černá barva. Ideální pro trochu svádění a pokušení. 
Poskytuje útulek pro naše sny a emoce. Ale dokáže 
působit velmi elegantně a sofi s  kovaně. Vyzařuje sílu 
a nadčasovost. Jen to ovšem nepřežeňte, aby vás 
zcela nepohl  la. Se správným světlem bude vždy 
působit velmi slavnostně.

ikonické

piano

for  ssimo piano

inspiro
arabská mocca

inspiro
ohnivé
tabasco
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Tajemně, magicky a záhadně. Tak na nás často působí 
černá barva. Ideální pro trochu svádění a pokušení. 
Poskytuje útulek pro naše sny a emoce. Ale dokáže 
působit velmi elegantně a sofi s  kovaně. Vyzařuje sílu 
a nadčasovost. Jen to ovšem nepřežeňte, aby vás 
zcela nepohl  la. Se správným světlem bude vždy 
působit velmi slavnostně.

ikonické

piano

for  ssimo piano

plus
bílá

plus
blankytná




