stia
Kolor to kwe
liwości
gustu i wraż

kolekcja 2015

Każda kobieta
znajdzie swój odcień
czerwieni.
Audrey Hepburn

temperament

apetyt

magnetyzm

motywacja

kod produktu: BEU R62M

namiętność

asertywność

Czerwień to najbardziej żywa i przyciągająca uwagę barwa. Jest utożsamiana z pasją,
namiętnością i ognistym temperamentem.
Ten dynamiczny kolor silnie stymuluje nasz
mózg, powodując wzrost motywacji. Jest
idealny dla osób, które potrzebują mocnych

w tej samej tonacji:

bodźców. Doskonale sprawdzi się w kuchni, gdzie stworzy ciepły i przytulny klimat.
Najlepiej wykorzystać go w formie barwnego akcentu, urozmaicającego neutralne
wnętrze.

pobudza zmysły

RED

Jakże piękny
jest żółty. Symbolizuje słońce.
Vincent van Gogh

optymizm

przyjaźń

kod produktu: BEU Y62M

szczęście
Słoneczny odcień żółtego jest najbardziej radosnym z kolorów. Przywołuje na
myśl pozytywne emocje i wspomnienia
- kojarząc się z gorącymi plażami i wakacjami. Nie tylko wpływa na pogodę

kreatywność

w tej samej tonacji:
pogoda ducha

ducha, ale też pobudza kreatywność.
We wnętrzu będzie doskonale wyglądał
zarówno w postaci optymistycznego
akcentu, jak i intensywnej kropli koloru.

zwiększa kreatywność

YELLOW

ukojenie

kod produktu: BEU G62M

świeżość

witalno.ść

Zielony jest najlepszym kolorem na
świecie i nadaje mu piękno.
Pedro Calderon de la Barca

młodość

w tej samej tonacji:

poprawia samopoczucie

GREEN

Zielony zajmuje
szczególne miejsce
na palecie barw. Jest
silnie kojarzony z naturą,
dlatego chętnie stosujemy go we wnętrzach.
Stonowany działa kojąco
i relaksująco, poprawiając samopoczucie.
Z kolei nasycona zieleń
dodaje energii i pobudza
do działania. Barwa ta
nadaje pomieszczeniom
świeży, orzeźwiający
charakter. Zielony łączy
się z wieloma kolorami,
dzięki czemu można go
wykorzystać w różnych
zestawieniach, zarówno
kontrastujących, jak
i dopełniających.

Pomarańczowy
to najszczęśliwszy
z kolorów.
Frank Sinatra

witalność

kod produktu: BEU O62M

poczucie humoru

ciepło
energia

Oranż to barwa symbolizująca energię i witalność. Stymuluje do działania i wyrażania
osobowości. Wprowadza radosny nastrój,
sprzyjający spotkaniom i rozmowom. Właśnie dlatego stanowi doskonały wybór do

w tej samej tonacji:

kuchni, będącej centralnym punktem domu,
gdzie codziennie gromadzą się domownicy,
aby przygotowywać posiłki i spędzać ze
sobą czas.

dodaje energii

ORANGE

kod produktu: BEU W62M

światło
elegancja

Kobiety myślą o wszystkich kolorach
z wyjątkiem braku koloru. Powiedziałam,
że czerń ma to wszystko. Biel też. Ich piękno
jest absolutne...
Coco Chanel

harmonia
luksus

w tej samej tonacji:

wprowadza harmonię

WHITE

Klasyczna biel to synonim
czystości i bezpieczeństwa.
Wnosi do wnętrza harmonię, spajając elementy
reprezentujące różnorodne
style. Przestrzeń, w której
dominuje biel sprawia
wrażenie nieskazitelnej
i niczym niezakłóconej. Co
więcej, rozjaśnia pomieszczenie i sprawia, że wygląda ono bardziej przestronnie. Jest idealna dla tych,
którzy śledzą najnowsze
trendy. Czysta biel nadaje
bowiem pomieszczeniu
minimalistyczny charakter
okraszony nutą elegancji.
Łagodnieje zestawiona
z pastelowymi odcieniami.
Natomiast w połączeniu
z intensywnymi kolorami
przyjmuje ich tonację.

CECHY BATERII:
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DOSTĘPNE KOLORY:
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BEU W62M
BEU G62M
BEU O62M
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