Sufit, podłoga, ściany, meble, dywany, dodatki, nawet okna i drzwi… To nośniki
kolorów we wnętrzach.
Głos na temat profesjonalnego użycia proporcji kolorystycznych oddajemy
architektom wnętrz, skupiając się, w tym numerze, na kolorze, który zasłużył – co
najmniej – na miano: dostojnego.
Jeśli Twój dom, lub pomieszczenie, ma być nacechowane spokojem, poczuciem
relaksu, błogości – wybór niebieskiego, jest wyborem bardzo trafionym.

Barwa niebieska - jedna z trzech barw podstawowych na kole kolorów. To,
między innymi, dzięki niej otrzymujemy inne kolory, które z kolei mają tysiące
swoich odcieni.
W 14. wieku, w języku polskim,słowo „niebieski” oznaczało „przynależny do
nieba”. I nie ma w tym nic dziwnego, bowiem to niebo właśnie jest najczęściej z
nim kojarzone. W starożytności był kolorem bogów. Początkowo barwę tą
uzyskiwano z kamienia lapis lazuli, który był niemal tak drogi, jak złoto. Nic też
dziwnego, że koloru tego używano do malowania szat tych, którym oddawano
najwyższą cześć.

Psychologia niebieskiego
Otwarta przestrzeń. Woda, morze, niebo. Siła spokoju, ukojenia, refleksji, zadumy. Niebieski
działa relaksująco, wyciszająco, a ponad to – wzbudza zaufanie. Aby nie brzmiało to jak
hipnoza, warto dodać, że niebieski to także kolor kreatywności. Skłania do twórczego
myślenia, pobudzając wyobraźnię. A z ciekawostek – podobno łatwiej zapamiętać informacje
zapisane niebieską czcionką.
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Niebieski – początki

Wybór niebieskiego w Twoim
wnętrzu

- nie musisz zaraz narzucić koloru na wszystkie ściany. Wystarczy jedna – ta, która
ma skupiać wzrok. Czego jesteśmy zwolenniczkami, pozostawiając „otwartą
przestrzeń” na innych ścianach.
Tapeta jest idealnym rozwiązaniem, choćby z tego względu, że łatwo ją zmienić,
bez przekolorowywania, czy usilnego zakrywania kolejnymi warstwami farby, jeśli
pierwsza jest w ciemny kolorze.
- zacznij od dodatków – ceramika, poduszki, plakaty, obrazy, meble, dywan
- odcieni niebieskiego jest tyle, że wybranie swojego ulubionego, to dobry
pomysł. Tradycyjnie z pomocą zawsze przyjdzie Pinterest i jego tablice. Przypięcie
do „niebieskiej tabicy” pinów, które zrobiły na Tobie wrażenie – zaowocuje
kolażem, na którym będziesz widzieć bardzo wyraźnie, który kolor Ci w duszy gra.
- mniej znaczy więcej. Raczej trudno o złe kroki w urządzaniu, kiedy kierujemy się
tą myślą!
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Jeśli nie wiesz od czego zacząć przygodę z tym kolorem, lub boisz się, że kolor nie
będzie Ci do końca odpowiadał – nie ma lepszej zasady, niż zasada „małych
kroków”.

Błękity i jasne niebieskości
Świeżość, świeżość i jeszcze raz świeżość!
Morska bryza, wiatr, przestrzeń, wolność, spokój! Uruchamiamy strefę marzeń. A,
gdyby tak… otworzyć oczy i natychmiast widzieć wielki błękit..?
Jeśli Twój wybór padnie na tapety z naszej kolekcji BEACH HOUSE BLUE, możesz
być pewna/pewien, że misja teleportacji, zostanie ukończona z powodzeniem.
Niech muzyka fal brzmi przez cały rok!

Granat to kolor ponadczasowy. Elegancki. Kolor w koronie. To uosobienie
pewności, charakteru i klasyki. To kolor, przy którym wzrasta wydajność w pracy.
Jest kojarzony z inteligencją, logiką, siłą, czystością przekazu i poczuciem
bezpieczeństwa.
Dlatego też został wybrany jako kolor przewodni do kolekcji CHARMING.

Idealne połączenia
Salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, pokój dziecka, czy przedpokój. Wyobraźnia jest
granicą. W zależności od połączeń niebieskości z innymi kolorami, możemy
stworzyć atmosferę, jakiej oczekujemy. Tworząc w swoim domu strefy – warto o
tym pamiętać. Inaczej wpłynie na nas połączenie niebieskiego z neutralnymi
kolorami, a inaczej z bardziej charakternymi. Jedne połączenia będą idealne do
snu, relaksu i czytania książki, a inne do spotkań towarzyskich.
Przygotowane zestawienia kolorów i wyposażenia wnętrz stanowią starannie
wybrane propozycje, które śmiało można wykorzystać projektując wnętrza.
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Ciemny niebieski i granat

EUROFIRANY - koc
SF MEBLE - sofa, lampa, stolik, wazon
PATTERNOSOPHY - tapeta "Liście Bananowca"

DECOSKŁAD - lampa wisząca, lampa stojąca
EUROFIRANY - koc
SF MEBLE - narożnik, dywan, zestaw wazonów
PATTERNOSOPHY - tapeta "Muszle"

EUROFIRANY - narzuta, pościel, wazon, obraz
SCANDISOFA - łóżko
SF MEBLE - lampa
PATTERNOSOPHY - tapeta "ArtDeco Blue"

DEKORIA - pufa, wazon
EUROFIRANY - koc, świece
SF MEBLE - lampa, szezlong, stolik
PATTERNOSOPHY - tapeta "Ornament Light Blue"

EUROFIRANY - obraz
SF MEBLE - fotel, lampa, stolik, dekoracja muszla
PATTERNOSOPHY - tapeta "Linie BHB"

EUROFIRANY - poduszka
SCANDISOFA- narożnik
SF MEBLE - lampa, stolik, wazony
PATTERNOSOPHY - tapeta "Protea Blue"

DEKORIA - worek/siedzisko
FABRYKA FORM - krzesło, biurko, organizer
SF MEBLE - lampa, dywan
PATTERNOSOPHY - tapeta "Terrazzo Hampton"

EUROFIRANY - poduszki
SCANDICOFA - sofa
SF MEBLE - dywan, lampa, wazon
PATTERNOSOPHY - tapeta "Kakadu Blue"

EUROFIRANY - lampa, roleta, koc
FABRYKAFORM - poduszka
SCANDISOFA - narożnik
PATTERNOSOPHY - tapeta "Ornament Blue"

EUROFIRANY - poduszka
FABRYKAFORM - lampa, pufa, zegar
SCANDICOFA - sofa
PATTERNOSOPHY - tapeta "Protea Blue"

FABRYKA FORM- lampa, łóżeczko, karuzela,mata,
organizer
PATTERNOSOPHY - tapeta "Podróż Królika"

Patternosophy wallpaper design
W pracowni PATTERNOSOPHY powstają ręcznie rysowane wzory tapet,
drukowane na wysokiej jakości materiałach, przez najlepsze maszyny drukarskie,
z wykorzystaniem wysokiej jakości eko - tuszy.
Wszystkie nasze projekty są autorstwa jednej z nas - Ani.
Dzięki temu mamy możliwość wprowadzania zmian we wzorze, jeśli zajdzie taka
potrzeba.

Współpraca
Jeśli jesteś projektantką wnętrz, homestagerką, architektura wnętrz i wystrój to
Twoja praca, bądź - zwyczajnie - myślisz o poszerzeniu swojej oferty
sprzedażowej, a styl naszych wzorów w Twojej duszy gra - zostań naszą
partnerką/naszym partnerem biznesowym!
Oferujemy rabaty, szybką realizację, pliki gotowe do wizualizacji, a przede
wszystkim autorską twórczość!
Dla każdego kto zajmuje się wystrojem wnętrz, możliwość przebierania w
kolorach i wzorach jest podstawową sprawą.
To, że nasze wzory projektowane są przez nas, mamy nieskończone możliwości
dopasowania tapety do wizji osoby aranżującej wnętrze!!

Jedno jest pewne - wierzymy, że piękno ma siłę!
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Naszym wzorom powierzyłyśmy misję - wyciszenia lub energetyzacji.

Sandra

Za udostępnienie grafik artykułów wyposażenia wnętrz dziękujemy firmom:
EUROFIRANY
DEKORIA
DECO SKŁAD
FABRYKA FORM
SCANDISOFA
SF MEBLE

Kontakt
mail: hello@patternosophy.pl
https://patternosophy.pl
IG: @patternosophypl
FB @patternosophy
PIN @patternosophy
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Podziękowania

Ania

