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Kristýna Křížová, Novinky

Interiéry mladší generace si žádají svěží trendy barevnost. Pokud chcete, aby byly zařízené podle poslední módy,
pak můžete zvolit barevnou kombinaci, která je aktuálně v kurzu. Tou je světlá mintová barva v tandemu
s pastelovou jemnou fialovou.

Kombinace pastelových barev působí něžným a hravým dojmem.

Mint neboli mátová či mentolová je v posledních letech jednou z oblíbených barev, která je vhodná pro všechny interiéry
mladších generací. Kombinovat ji můžete se světle fialovou barvou známou z her generace Z (lidé narození od 90. let 20.
století do roku 2012), která je ostatně i barvou letošního roku.
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Mintová a světle fialová se hodí jak do dívčích, tak i do chlapeckých pokojů.

Světle fialová barva je často používána v digitálním virtuálním světě a primárně jde spíš o barvu do dívčích pokojů. Pokud ji
ale zkombinujete s mintovou, bude interiér vhodný jak pro děvčata, tak pro chlapce. Jde tak o ideální kombinaci do
smíšených dětských pokojů.

Lampy můžete párovat v mintové a světle fialové.
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Posviťte si plameňákem. Lampy inspirované půvabnými ptáky krášlí nejeden interiér
Tipy a trendy
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Mintové barvě sluší, stejně jako světle fialové, kombinace s metalickými doplňky a sametem. Vhodnější je matnější
provedení, díky kterému tyto barvy nebudou působit kýčovitě a lacině.

Tento typ barev se dobře snoubí se sametem.

Nebojte se míchat trochu tmavší odstíny těchto barev se světlejšími. Dosáhnete tak zajímavých barevných přechodů, které
budou v interiéru působit zajímavě.
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Trčíte v koloně? Příště se jí vyhněte s hodně slušnou navigací Mapy.cz

Křeslo, které si vybral Karel Prager pro Novou scénu Národního divadla, se dočkalo reedice
Tipy a trendy

Novinky.cz Seznam.czPřihlásitHledat...

https://i.seznam.cz/clickthru?spotId=3301188&amp;section=/bydleni/tipy_trendy&amp;collocation=brandsafe&amp;opt-out=1&amp;sid=id%3D14823887244672062023%7Ct%3D1661498348.531%7Cte%3D1661498348.531%7Cc%3D23B77B6DBFFEF5D194FA5AB8D875AB87&amp;r=iTjJgPLhXT5pDvK6jeWwCu1zCGM-6-1-0&amp;destination=https%3A//mapy.cz/zakladni%3Fx%3D15.6252330%26y%3D49.8022514%26z%3D8%26mobilepromo%3D1%26utm_source%3Dseznam_sos%26utm_medium%3Dinarticle_selfpromo%26utm_campaign%3Dmapy_doprava%26utm_content%3Dobsah_in-article_-_mapy_doprava_kolony%26utm_term%3Dobsah_in-article
https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-kreslo-ktere-si-vybral-karel-prager-pro-novou-scenu-narodniho-divadla-se-dockalo-reedice-40405115
https://www.novinky.cz/
https://www.seznam.cz/
https://login.szn.cz/?service=novinky&return_url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fclanek%2Fbydleni-tipy-a-trendy-kombinace-svetle-fialove-barvy-a-trendy-mintove-se-hodi-do-pokoju-mladsi-generace-40405576

