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Doporučuji si vždy vyzkoušet ods n na všech 4 stěnách v různých denních dobách. 
Zkuste barvu nejdřív natřít třeba na karton. Barevnou inspiraci hledejte již ve 
stávajícím vybavení a barevný soulad bude zaručen.

Kdo by neměl rád čistotu, nadčasovost a svěžest bílých stěn? Jednoduchá 
cesta, jak naše byty zvětšit alespoň op cky. Dokonce i doplňky a nábytek 
na pozadí bílých stěn lépe vyniknou. Když chcete něco moderního, 
nebo máte rádi pár retro kousků, s bílou nemůžete udělat chybu. 
Ovšem pozor, v kombinaci se sytými barvami potahových látek nebo 
tmavým nábytkem, působí místnos  roztříštěným dojmem. 
Ostré kontrasty unavují naše oči. A navíc v kombinaci s velkými okny 
nebo nadbytkem světla se budeme cí t oslněni. Máme pro vás nápad.

Interiérová designérka Saša Dycková

• Nabízí jemné přechody mezi tmavým nábytkem a světlými stěnami
• Zachovává čistotu a svěžest bílé barvy
• Nepůsobí tak sterilně jako čistá bílá barva
• Staví na současných nejpopulárnějších ods nech – krémové, šedé, žluté

Prostě není bílá jako bílá



holubičí šeď

přírodní len

krémové cappucino

vanilkově bílá

Zvolte trendy „studenější“ ods
ny

Vybírejte z „teplých“ ods nů 





Chcete teplé a bezpečné útočiště pro vaši
rodinu? Pak vyberte Krémové cappuccino. 
Umocní světlost a čistotu celého obytného 
prostoru. Velmi dobře funguje v kontrastu 
s hnědavými akcenty a dalšími teplými ods ny.
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V kombinaci s výraznými prvky a bronzovými 
dekoracemi určitě vzbudí pozornost, ale zároveň
vnese klid a vyrovnanost do jednacích i obchodních 
prostor. Krémové cappuccino se nemusíte bát 
použít ani v interiéru s industriálním nádechem.

krémové
cappucino

limitovaná
edice







Do interiéru vnáší harmonii prodchnutou jemnými tóny 
přírody. Barva, která vás může nadchnout v každé 
místnos  vaší domácnos . Její velmi jemné a sofis kované 
vyznění bude slušet hlavně modernímu interiéru 
doplněnému klidně o pár retro kousků. 
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Výborně se bude doplňovat především se 
zemitými ods ny šedé, hnědé nebo zelené.
Tento ods n je inspirován ranními procházkami 
v přírodě za východu slunce. Zkuste si tento 
okamžik přenést i vy do svých domovů…
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bílá
vanilkově

elegance a harmonii. Jemná a decentní bílá s vanilkovým 
nádechem. Perfektně ladí s ryze moderním stylem – hodí 
se do prostorných bytů s vysokými stropy. Kombinace 
s výraznými akcenty hnědé, žluté nebo zelené vdechnou
život i jednoduchému a strohému pracovnímu prostoru.
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Zkombinujte ve své kuchyni jemný krémový 
ods n vanilky s akcenty žluté a hnědé nebo
antracitové, které dodají celkově interiéru 
šmrnc. Vanilkově bílá barva interiéru poskytne 
teplý a příjemný nádech, který zjemní tak
trochu strohý skandinávský styl. Prodlouží tak 
vaše vzácné chvíle s rodinou v útulné kuchyni.
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Tato nadčasová elegantní bílá s šedým nádechem 
najde společnou řeč snad se všemi barevnými 
ods ny.  Tváří se pasivně, ale jakmile se do ní více 
ponoříte, dokáže vás zklidnit a potěšit vaše oko. 
Nezapomeňte šedý interiér vždy něčím oživit, např. 
přidáním výrazného tmavého akcentu v doplňcích 
a nábytku, a útulnost je zaručena.
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Toužíte-li po vzdušném a op cky prostorném 
interiéru, který ale nepůsobí tak sterilně jako třeba 
čistě bílá výmalba, pak je zde pro vás Holubičí šeď. 
Virtuózní souhra čistých linií s moderními bytovými 
doplňky v kontrastu s černě lakovaným nábytkem. 
Holubičí šeď otevírá prostory a možnos .





Tuto brožuru stáhnete v elektronické verzi na www.primalex.cz
Případné technické dotazy směrujte na info linku: 800 100 752

Nezapomeňte prosím, že tento materiál je štěný s maximální snahou 
o věrohodnost, přesto se bude nátěr na stěně mírně lišit.


