
K
olor ścian w gabinecie poza

naszymi osobistymi prefe-

rencjami zależy od: kształ-

tu pomieszczenia, jego proporcji,

nasłonecznienia, zorientowania

okien względem stron świata. Na-

leży pamiętać, że:

► kolory ciepłe: żółć, pomarań-

czowy, czerwień oraz kolory

ciemne zmniejszają optycznie

pomieszczenie, przybliżają do

nas ściany;

► kolory zimne: zieleń, błękit,

biel oddalą optycznie ściany,

dając wnętrzu przestronność.

Jeżeli pomieszczenie jest wy-

sokie, to by sufit optycznie obni-

żyć, malujemy go kolorem ciem-

nym, a jeśli niskie – jasnym. Sy-

tuacja wygląda podobnie, gdy na-

sze pomieszczenie jest zbyt dłu-

gie. Kiedy chcemy je skrócić

– malujemy krótsze ściany ciem-

nym kolorem, a dłuższe jasnym.

Wszelkie poziome pasy, wzory, li-

nie wydłużają pomieszczenie,

a z kolei zorientowane pionowo

– pomieszczenie podwyższają.

Zie lo ny gó rą!
Bar dzo wa żną kwe stią w do bo rze

ko lo rów na ścia ny, pod ło gi czy

su fit jest po chła nia nie świa tła.

Bar wy ciem ne po chła nia ją je

moc no. Od cie nie ciem ne od bi ja ją

świa tło w 12 proc., ja sne w mniej

wię cej 50 proc., na to miast bia ły

w 80 proc. W efek cie ciem ne, moc -

no na sy co ne ko lo ry we wnę trzu

sła bo i śred nio oświe tlo nym wy -

da ją się ciem niej sze, niż są w rze -

czy wi sto ści. Z ko lei we wnę trzu

bar dzo moc no na sło necz nio nym

ja sne ko lo ry mo gą zo stać jesz cze

bar dziej roz ja śnio ne i wy bie lo ne.

Ostat nią kwe stią – ale by naj -

mniej nie naj mniej wa żną – jest

od dzia ły wa nie ko lo rów na na szą

psy chi kę. Te mat jest dość sze ro ki,

za tem skup my się na pod sta wo -

wych ko lo rach. Ide al ny w ga bi ne -

cie sto ma to lo gicz nym ze wzglę du

na swo je wła ści wo ści wy da je się

zie lo ny. 

Po łącz z roz sąd kiem
Nie ma złych ko lo rów – są je dy nie

złe ich po łą cze nia. Pod sta wą do

stwo rze nia spój ne go wnę trza jest

ope ro wa nie dwo ma, ewen tu al nie

trze ma pa su ją cy mi do sie bie bar -

wa mi ba zo wy mi i mak sy mal nie

kil ko ma ich od cie nia mi. Obec nie

w ga bi ne tach sto ma to lo gicz nych

pa nu je ten den cja do wnętrz pa -

ste lo wych, jed nak jest wie le

świet nych re ali za cji w zde cy do -

wa nych, ży wych ko lo rach. Roz wa -

ża nia ko lo ry stycz ne w tym wy -

pad ku do ty czą ga bi ne tu ja ko ca ło -

ści. Ko lo ry sty kę usta la my, bio rąc

pod uwa gą ścia ny, su fit, pod ło gę,

za bu do wę, me ble, ko lor uni tu, za -

słon, ręcz ni ków, kub ków, bla tów. 

Naj prost szym, a za ra zem naj -

bez piecz niej szym spo so bem do bo -

ru ko lo rów jest trzy ma nie się

kolo ry sty ki mo no chro ma tycz nej,

czy li uży cie od cie ni tyl ko jed ne go

ko lo ru. Do ta kie go wnę trza do -

brze za pew nić ak cent, de tal w in -

nym, kon tra stu ją cym ko lo rze.

Dia beł tkwi w szcze gó łach
O ja ko ści wnę trza sta no wi rów nież

de tal. Je go ko lor i for ma po win ny

być spój ne, stwa rza ją ce wra że nie

se rii, kom ple tu, a nie przy pad ko -

wo ści. Nie ma re guł do ty czą cych

ko lo ru – po pro stu mu si pa so wać

do wnę trza. Je śli jest ono no wo cze -

sne, zim ne, to de tal po wi nien być

rów nież utrzy ma ny w tym du chu

(np. stal, chrom). Je że li wnę trze

jest jed no ko lo ro we, to de tal mo żna

za sto so wać w ko lo rze kon tra stu ją -

cym. Istot ne jest jed nak, by nie

„prze do brzyć”, tak by de tal nie

zdo mi no wał nam prze strze ni.

Za de tal mo żna przy jąć ak cent

ko lo ry stycz ny wy stę pu ją cy w ca -

ło ści za ło że nia lub tyl ko ma łe ele -

men ty ru cho me (kub ki, po jem -

nicz ki, ser wet ki, far tu chy, ob raz -

ki, za sło ny), któ re mo gą być wy -

mien ne i dzię ki te mu mo że my

zmie niać ko lor i styl za ak cen to -

wa ne go de ta lu we wnę trzu.  �
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Chodź, po ma luj mój świat...
Dzię ki świa do me mu uży wa niu ko lo rów mo żna eks po no wać za le ty lub ukry wać man ka men ty wnę trza,

przy bli żać i od da lać przed mio ty lub zmie niać pro por cje po miesz czeń

Ko lo ry a psy chi ka
Zie lo ny – sprzy ja kon cen tra cji, po pra wie na stro ju, uspo ka ja, po lep sza
rów no wa gę psy chicz ną, po wo du je wra że nie świe żo ści, lek ko ści, har -
mo nii i ła du, ła go dzi stres, przez co jest sto so wa ny w le cze niu za bu rzeń
ner wo wych, de pre sji, klau stro fo bii.
Żół ty – ma do bry wpływ na układ krą że nia i układ ner wo wy, mo że jed -
nak ne ga tyw nie wpły wać na oso by z ner wi cą.
Nie bie ski – zwę ża na czy nia krwio no śne, po wo du jąc spo wol nie nie pul -
su, ła go dzi ból, wy ci sza ha łas, da je uczu cie spo ko ju i opa no wa nia, mo -
że jed nak wy wo łać uczu cie me lan cho lii i wy ob co wa nia.
Czer wo ny – jest nie za le ca ny ja ko ko lor do mi nu ją cy z ra cji te go, że mo -
że po bu dzać, wzma gać ak tyw ność fi zycz ną i ape tyt, zbyt in ten syw ny
mo że wy wo ły wać iry ta cję i złość, a do dat ko wo w ga bi ne tach sto ma to lo -
gicz nych mo że się ko ja rzyć z krwią.
Po ma rań czo wy – łą czy w so bie za le ty żół te go i czer wo ne go, wzmac -
nia jąc psy chi kę i po pra wia jąc na strój.

Do pa ry i nie tyl ko
• Zie leń do brze łą czy się z brą za mi oraz czer wie nią.
• Nie bie ski naj le piej łą czy się z bia łym, a przy po łą cze niu z po ma rań -

czo wym przy wo łu je kli mat śród ziem no mor ski.
• Żół ty w po łą cze niu z po ma rań czo wym da je wra że nie sło necz ne go

la ta; nie ste ty oby dwa te ko lo ry bled ną przy bie li.
• Brą zo wy do sko na le łą czy się z błę ki tem, tur ku sem, po ma rań czo -

wym czy też czer wo nym; 
• Fio let z czer wie nią za pew nią uczu cie luk su su i prze py chu. 
• Sza ry do brze pre zen tu je się w to wa rzy stwie bie li, zim nej sta li, no wo -

cze sne go chro mu; są sia du ją ce bar wy mo że my pod kre ślić ko lo rem
czar nym.
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