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o roku eksperci Dulux Global
Aesthetic Center analizują
najświeższe trendy. Ich spostrzeżenia
pozwalają na przetarcie szlaków dla
nowinek ze świata kolorów i designu.
Nadrzędny trend na rok 2017 specjaliści
zdefiniowali jako „Życie w nowym
świetle”, a Kolorem Roku mianowali
Szary Denim.
Zespół wyodrębnił ponadto cztery
trendy, które prezentują, w jaki sposób
Szary Denim może być wykorzystywany
w różnych paletach. Balans Praca – Dom
to trzeci z tych trendów. Uosabia on
globalne zmiany dotyczące naszego
życia oraz pracy.

BALANS PRACA – DOM

Granice pomiędzy życiem prywatnym
a pracą stają się płynne, chcielibyśmy
zatem wypracować pomiędzy nimi
harmonię.
Nasze domy coraz częściej
przypominają biura, a biura w pewnym
stopniu przejmują funkcje domów.
Wpływ świata cyfrowego na nasze życie
zwiększa się, a praca wirtualna jest
znacznie bardziej powszechna.
W domu potrzebujemy pięknych
wnętrz, w których moglibyśmy także
pracować. Szukamy inspiracji. Dulux
stworzył paletę kolorów dedykowaną
poszczególnym strefom we wnętrzu, na
tyle uniwersalną, że służy obu funkcjom.
Niezależnie więc od tego, czy lubimy
zabierać laptopa do kuchni na poranną
kawę, pracować w łóżku czy pragniemy
stworzyć oddzielne miejsce do pracy,
będziemy czuć się komfortowo.
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“Dzięki przemyślanemu
wykorzystaniu kolorów na
ścianach, kreujemy przestrzeń
dedykowaną zarówno
odpoczynkowi, jak i pracy.
Granice pomiędzy tymi dwoma funkcjami mogą
się przesuwać, jednak wciąż jesteśmy w stanie
wypracować tu harmonię. Stworzyliśmy paletę
zawierającą chłodne, kojące tonacje, tym
samym szare odcienie stały się podstawą do
skupienia i koncentracji. Cieplejsze, jaśniejsze
akcenty w połączeniu z Kolorem Roku sprawiają
zaś, że otoczenie dodaje energii i stymuluje.”
Marieke Wielinga
Senior Color Designer – Global Aesthetic Center
Ambasadorka trendu Balans Praca – Dom
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Aby zdefiniować daną strefę w pomieszczeniu, stwórz
kolorowe bloki lub kształty na ścianie
Idealne będą wielofunkcyjne meble – na tyle wszechstronne,
aby mogły służyć zarówno pracy, jak i wypoczynkowi
Użyj chłodnych, kojących tonacji z palety kolorów, które
staną się podstawą dla skupienia i koncentracji
Dzięki cieplejszym, jaśniejszym akcentom otoczenie będzie
Cię motywowało i dodawało energii
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