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Toskánsko ponúka priestor pre odpoèinok 

a zároveò napåòa túžbu po spojení kultúry s 

prírodou. Dlhé slneèné dni, roz¾ahlé vinice, 

lány zvlnených kopcov a svitania plné farieb, 

to je dych berúce prostredie, ktoré inšpirovalo 

nejedného umelca. Farebná škála teplých 

odtieòov v tomto štýle vychádza z bohatej 

talianskej tradície. 

Slneèné lúèe

Terakotová váza

Chuś kávy

Olivový háj

Stredomorský štýl v interiérovom dizajne 

je plný uvo¾nenej atmosféry. Vyznaèuje 

sa romantickou estetikou a kombinuje v 

sebe smelosś, jednoduchosś a pohodlie. 

Tento dizajn smeruje k pastelovým farbám 

inšpirovaným žiarivým slnkom, piesoènými 

plážami a rôznymi odtieòmi mora.

Piesoèná pláž

Antický travertín

Koralový útes

Jadranský prístav

DECORHIT COLOR je vysokokvalitná maliar-

ska farba, ktorá sa používa na farebné 

nátery stien v interiéroch. Vytvára hladký, 

hlboko matný povrch. Náter sa vyznaèuje 

stálosśou farebného odtieòa, výbornou 

kryvosśou, oteruvzdornosśou a má vysokú 

schopnosś prepúšśaś vodnú paru. Vyrába 

sa v moderných pastelových odtieòoch 

vhodných na priame použitie. 

Balenie: 5l a 2l

Aplikácia:
Orientaèná výdatnosś: 8 – 11 m2/l

Zasychanie: 2 – 3 h

    Vyvinuté a vyrobené

  na Slovensku.

AIRLESS

Použitie:
obytné priestory, detské izby, kancelárie, 

reprezentaèné, obchodné, spoloèenské 

priestory a pod.

Podklad:
vyzreté omietky, stierky, sadrokartón, tapety, 

drevo



SCANDINAVIAN PROVENCE RUSTIC
Spoloènosś Chemolak si uvedomuje, že vnímanie interiérového dizajnu je ve¾mi subjektívne. 

Niektorým sa páèia najnovšie architektonické trendy, iný preferujú skôr tradiènejšie dizajnové 

štýly a k tomu si zväèša aj prispôsobujú svoje bývanie. Z toho dôvodu ponúkame pestrú škálu 

odtieòov, ktoré sú inšpirované viacerými štýlmi a sú zoskupené do piatich skupín:

Drsné podnebie severnej Európy dlho 

ovplyvòovalo Škandinávcov a viedlo ich 

k tomu, že už odpradávna uprednostòujú 

úžitkovosś nad dekoráciou. Domácnosś v 

severskom štýle je preh¾adná a jednoduchá, 

ale zároveò dáva celému priestoru útulný 

a pokojný pocit. Farbám v interiéri kra¾ujú 

svetlé steny, ktoré kompenzujú menší prísun 

vonkajšieho svetla. 

Slnkom zaliaty kraj rozvoòaný roz¾ahlými 

levandu¾ovými poliami, aj to je Provensálsko. 

Kombináciou vznešenej francúzskej elegan-

cie a útulného prímorského vidieka sa dá 

vytvoriś ve¾mi romantický vzh¾ad interiéru. 

Dôležité je zachovaś èistotu a vzdušnosś. 

S bielou farbou sa v tomto štýle skôr šetrí. 

Prevládajú pastelové farby pripomínajúce 

krajinu južného Francúzska.

Rustikálny štýl v sebe spája tradíciu a 

prirodzenosś. Je to nádherne autentický 

štýl a mali by sme v òom cítiś dotyk prírody. 

Najviac sa hodí na vidiek, teda do svojho 

prirodzeného prostredia, kde vládnu ma-

teriály ako drevo, kameò, kov a textílie. 

Charakter týchto materiálov sa priamo 

odráža v ponuke odtieòov línie Rustic.

Severské drevo

Polárny sob

Nórske skaly

Fínsky les

Vidiecka keramika

Letná obloha

Levandu¾ová záhrada

Listy vinièa

¼anový obrus
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