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Zveme vás do 

světa barev Dulux,

v němž je každý

barevný odstín plný

emocí!

B arva má neobyčejný vliv na náš život. Právě barvy uvolňují 

emoce a naplňují kladnou energií nejen naše obydlí, ale ze-

jména nás samé.

Výběr barvy je vzrušujícím a důležitým okamžikem. Využijte po-

tenciál místa, ve kterém žijete, a začněte se v něm cítit ještě lépe. 

Odborníci Dulux vám v tom rádi pomohou.

Vzorník barev, který držíte v ruce, obsahuje inspirující barevné 

kombinace a praktické informace, které vám usnadní správné 

rozhodnutí. Zároveň je i nástrojem, s jehož pomocí vytvoříte vlastní 

paletu barev.

Inspirujte svou představivost barvami Dulux!
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Barvy a jejich působení v interiéru

Svět by byl bez barev chudý. Barvy patří do našeho života, jsou zdrojem naší dobré 

nálady, vnímáme je s ohledem na náš naturel, prostě nás nenechají chladnými. 

Každý má své barevné preference – barvy, kterým dává přednost – ať již při volbě 

oblečení nebo při zařizování interiéru. Podle barev, kterými se člověk obklopuje, 

pozná dobrý psycholog, koho má před sebou. Oddejte se světu barev, užijte si své 

oblíbené kombinace a buďte přirození.  My vám poskytneme pár designérských rad 

a principů, kterými se při výběru barev pro váš interiér můžete řídit.

Nahlédněte s námi do kouzelného světa barev! Poznejte zákonitosti kombinování 

barev a vytvořte si barevný interiér na míru. Místo, ve kterém se budete cítit skvěle!

•  teplé – červená, oranžová, žlutá a žlutozelená

•  studené – modrá, zelená, modrozelená, 

fi alová

Obecně jsou teplé barvy stimulující, ve-

selé, vzbuzující dobrou náladu. Studené 

barvy jsou zklidňující, dokážou pocitově 

snížit teplotu v místnosti až o tři stupně.

Základní dělení 
barev
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 záhadná, silná, nezávislá

 zmenšuje prostor, evokuje tmu a zlo, zapomenutí

Použití v interiéru: nejčastěji se používá v koupelnách, setkáváme se s ní v obývacích 

pokojích na sedacích soupravách a na doplňcích

Barva, kterou milují teenageři, umělci a rebelové.

 vybízí k odpočinku, rozjímání, symbolizuje věrnost a stabilitu

 melancholická, uspává

Použití v interiéru: ložnice, prostory určené pro četbu, koupelny. Nepoužívat v jídel-

nách a restauracích – snižuje chuť k jídlu

Je barvou vzduchu, nebe a vody, božská.

Černá – 
záhadná

Tip designéra

Modrá – 
uklidňující

Tip designéra

Stejně jako u bílé zkoušejte kombinovat různě 
tmavou černou, antracitovou, tmavošedou a do-
přejte jí lesk a strukturované povrchy.

Použijte různé odstíny modré v kombinaci se 
zelenou či béžovou – získáte svěží interiér.

Nejen podle psychologických výzkumů, ale především historickými zkušenostmi 

získala každá barva svoji vlastní symboliku.  Při volbě barev do jednotlivých místností 

vašeho bytu či domu proto zvažte, k čemu je daná místnost určena.

 světlá, svěží, dokáže rozšířit a prosvětlit prostor

 příliš jednoduchá, nudná a na některé jedince může působit studeně

Použití v interiéru: v ložnicích, v kuchyních (často barva materiálu kuchyňské linky), 

v komerčních provozech vyžadujících hygienu

Barva zrození i smrti, slavnosti i smutku.

 silná pozitivní energie, zvětšuje a zvýrazňuje doplňky

 dráždivá, neklidná

Použití v  interiéru: v předsíni (čínské učení feng šuej doporučuje červenou při 

vstupu do bytu nebo domu), v obývacích pokojích, v koupelnách. Nedoporučuje se 

do dětských pokojů

Barva energie i agrese, symbolizuje oheň a krev.

Bílá – 
neutrální

Tip designéra 

Červená – 
aktivita, energie

Tip designéra

Použijte různé odstíny bílé – tzv. lomenou bílou. 
Jedná se o bílou barvu lehce zbarvenou do tónů 
jiné barvy (žluté, zelené, hnědé.) Bílé tak dodá-
te další rozměr. Bílou použijte na materiálech 
s různou texturou – vysoký lesk, tkaná struktura 
na textiliích, struktura dřeva.

Tato výrazná energetizující barva se dobře vyjí-
má jen na jedné stěně, kde získá na důležitosti. 
Nepřehlcujte jí interiér. Použijte ji na doplňcích, 
kde se neokouká.
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 vzbuzuje pocit štěstí, stimuluje intelekt, aktivitu

 nedopřeje vám odpočinku

Použití v interiéru: dětské pokoje, obývací pokoje, jídelny, kuchyně

Barva komunikace a radosti.

 elegance, jistota, důležitost, klid

 barva připisovaná stárnutí a depresi

Použití v  interiéru: v obývacích pokojích, v pracovnách, v restauracích (vzbuzuje 

žízeň), v pánských klubech.

Barva země, půdy, ukotvení.

Oranžová – 
jasná

Tip designéra

Hnědá –
stabilní

Tip designéra

Stejně jako červenou doporučujeme použít na 
jednu stěnu. Krásná je v kombinaci se zelenou, 
příjemný kontrast získáte kombinací s tyrkysovou.

Trendové jsou světlé odstíny hnědé – kakao, 
cappuccino, latte. Použijte je v kombinaci s čer-
nou, šedou nebo bílou a získáte nadčasový, 
elegantní interiér, který můžete podle svých 
preferencí oživit jakoukoliv barvou na doplňcích. 

 optimistická, svobodná, harmonická

 v některých odstínech může působit jedovatě a asociovat negativní symboliku

Použití v interiéru: pracovny, kanceláře, ložnice, obývací pokoje, ale není chybou ji 

použít v kterékoliv místnosti

Zelená je barvou přírody. Symbolizuje jaro – svěžest, znovuzrození.

 temperamentní a svobodná, stimulující

 při umělém osvětlení mohou vzniknout jedovaté tóny

Použití v interiéru: kuchyně, dětské pokoje, chodby, předsíně

Barva slunce, světla, optimismu, ale i síly, moci a majetku.

Zelená – 
přirozená

Tip designéra

Žlutá –
zářivá

Tip designéra

Zelená je v interiéru sázkou na jistotu – hodí 
se ke každému dřevu – přirozeně, od přírody!

Žlutou barvou rozjasníte prostory, kde chybí 
slunce. Ideální a trendová je s příměsí hnědé, 
která tlumí její velkou energii.
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 okouzluje, podněcuje zájem, není nudná

 asociuje komplikovanost, záludnost

Použití v interiéru: v jemných tónech v ložnicích, v sytějších tónech v obývacích pokojích

Barva, která vzbuzuje emoce.

Fialová – 
hluboká

Tip designéra

Aktuálního módního vzhledu docílíte kombinací 
s bílou, krémovou, šedou a černou. Rafi novaná 
je v kombinaci s hnědou. Příjemný interiér vy-
tvoříte kombinací s olivově zelenou.
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V interiéru kombinujte maximálně tři bar-

vy, kterým přiřaďte plošný poměr podle 

svých preferencí.

60 % - převládající barva

30 % - doplňující barva

10 % - akcentující barva

Každý interiérový designér ví, že barvy 

jsou závislé na světle. 

Vybranou barvu vyzkoušejte při různém 

osvětlení. Jinak působí barvy při denním 

světle, jinak při světle žárovky, zářivky 

nebo bodovky. Přemýšlejte i nad orientací 

místnosti vzhledem ke světovým stranám.

Jakého efektu chcete pomocí barev v místnosti dosáhnout?

•  harmonicky působí interiér, ve kterém 

použijete kombinaci odstínů jedné barvy. 

Můžete ji zkombinovat i s bílou, šedou 

a černou barvou

•  kontrastu dosáhnete, když použijete 

barvy umístěné na protilehlých pozicích 

barevného kruhu

Červená – zelená

Žlutá – fi alová

Modrá – oranžová

Plošné poměry 
barev

Barva a světlo

Barevná 
harmonie 
a barevný 

kontrast

Barvy používejte s ohledem na orientaci 

pokoje vzhledem ke světovým stranám 

a berte v potaz intenzitu slunečního záření. 

Nejvíce slunce je v interiéru orientova-

ném na jih, pak západ, východ a nejméně 

světla je na severu. 

V místnostech orientovaných na jih a zá-

pad použijte barvy tlumené. 

V místnostech orientovaných na východ 

a sever pak mohou být i zářivější tóny.

Na působení barev v interiéru má vliv i umístění oken – zeď u okna je nejtmavší, proti 

oknu nejsvětlejší. Nebojte se dát na stěnu u okna světlejší odstín než na ostatní stěny.

Ideálními plochami a mezníkem pro kom-

binaci a počátek změny barevného tónu 

v rámci stěn jedné místnosti jsou její rohy. 

Rohy jednotlivých čtyř či více stěn a rohy 

různých výklenků či nik jsou vodítkem 

k barevnému přerozdělení. Odtud vede-

me barvu jiného odstínu nebo druhu až 

k dalšímu barevně meznímu rohu míst-

nosti. Vždy však berte v potaz, že barvy 

potkávající se v rohu se vzájemně ovlivňují!

Pokud bychom chtěli místnost barevně 

rozčlenit a rovnou plochu jedné ze stěn 

vymalovat dvěma barvami, měl by být tento 

záměr veden nějakým účelem, např. kvůli 

optickému vymezení kuchyňského koutu, 

resp. kuchyně v rámci jedné obytné míst-

nosti malého bytu. Jinak by byt vypadal 

příliš roztříštěně a působil neurovnaně.

Barvou lze v jedné místnosti rozlišit i funk-

ci její určité části. Vždy by však měla být 

jedna základní barva propojující všechny 

dílčí části místnosti. 

Při kombinování barev musíme myslet na 

to, že v interiéru působí nejen barvy na 

zdi, ale i barva podlahy a stropu.

Barvy navazujte 
v rozích

Barevné 
rozdělení jedné 

stěny

Barevné 
rozdělení 

místnosti podle 
funkce

Optické triky



14 15

• místnost vypadá nižší a širší

• tmavé barvy prostory zmenšují a strop snižují

• snížení stropu – barva stropu se „přelije“ i na stěny, 

podle výšky místnosti s výmalbou skončíme 15 cm 

a více od stropu

• místnost vypadá širší

• prostor opticky zkracuje a současně rozšiřuje

• vhodné řešení pro zvýraznění např. zajímavého kusu 

nábytku

• prostor se zužuje, budí dojem, že zadní stěna, podlaha 

a strop jsou větší

• prostor působí uzavřeně, světlé plochy ho dělají vyšším

• velké vzory umístěné na zadní stěně prostor zmenšují, 

zkracují (zvlášť v červených odstínech) a přitahují na 

sebe pozornost

Barevná 
podlaha a strop

Podlaha a zadní 
stěna barevné

Zadní stěna 
a strop barevné

Zadní stěna 
barevná

Boční stěny 
barevné

Barevné boční 
stěny a zadní 

stěna

Velké vzory

Obecně tmavší odstíny barev světlo pohlcují, světlé naopak odrážejí. Tmavá barva 

opticky smršťuje, světlá rozpíná. Například bílý nábytek na černé stěně vypadá větší 

a naopak. Světlé barvy jsou proto vhodné pro malé místnosti, tmavé barvy pomohou 

zútulnit velké místnosti.

•  chladné odstíny modré jakoby prodlužují vzdálenost, stě-

ny a stropy opticky ustupují do pozadí

•  teplé barvy se zřetelným podílem červené mají efekt prá-

vě opačný, přicházejí nám naproti

•  teplé odstíny žluté jsou méně agresivní než červené, 

tmavší tóny nám přicházejí vstříc, světlejší rozšiřují pro-

stor. Pozor na žluto-černou kombinaci – působí útočně

• tmavé barvy upozorní na nerovnost stěn

• rozšiřuje prostor do stran i do výše

• světlé barvy rozšiřují; místnosti se zdají být větší, stro-

py vyšší

Neexistuje spolehlivý komplexní návod, který by řešil, jaká 

podlaha, resp. její barva, by se vždy hodila ke zvolenému 

zabarvení stěn. Určité zákonitosti lze vysledovat: 

• teplé a světlé barvy zespodu odlehčují

• teplé a tmavé barvy působí bezpečně při chůzi

• studené a světlé působí hladce 

• studené a tmavé působí těžce a stahují pod povrch

Zvláště pro malé prostory pak platí doporučení zvolit světlejší barvu, nejlépe sou-

vislou krytinu v celém bytě, čímž docílíme pocitu většího prostoru.

Působení 
studených 

a teplých barev

Barevná 
podlaha
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• zvětšují a rozšiřují místnost, hlavně ve světlých barvách

• místnost působí velkoryse

• rozšiřují

• místnost působí nižší

• jsou-li na zadní stěně, místnost zkracují

• prodlužují stěnu

• místnost vypadá vyšší, čím širší pruhy jsou, tím je efekt 

silnější

• opticky rozšiřují a zkracují místnost

• pomoc pro dlouhé úzké chodby a místnosti

• prodlužují a zvětšují místnost tím více, čím jsou pruhy 

širší a sytější

• pomoc pro krátké chodby nebo pokoje

Přejeme vám šťastnou ruku při výběru barvy pro váš interiér. 

Malé vzory

Příčné pruhy na 
stěně

Svislé pruhy na 
stěně

Příčné pruhy na 
podlaze

Podélné pruhy 
na podlaze

Ing. Leona Fousková Mgr. Jana Boháčková Ing. Patrik Skála

 designérky Akademie bydlení. senior brand manager

 www.atelierfouskova.cz, www.janino.cz Akzo Nobel

  www.dulux.cz
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svěží avokádo

červený grep

barva roku 2011

magnolie

Obývací pokoje

Použité odstíny:

Dulux Colours of the World:

divoká švestka

kvetoucí lotos

svěží avokádo

barva roku 2011

červený grep

magnólie

svařené víno

tropický pomeranč

caff é latte

skořicový dezert

pistácie

mango

bílá čokoláda

alpská louka

kanadská jedle

zlatá horečka

Dulux Super Matt Plus:

bílá

Dulux Kitchen & Bathroom:

egyptská bavlna

Obývacímu pokoji je při zařizování interiéru zpravidla věnována největší pozornost. Proč? Protože je nejvíc vidět! 

Tento pokoj slouží k setkávání členů rodiny, k přijímání návštěv, ke společnému sledování televize nebo jen 

k posezení s knihou. Výběr barev je podřízen funkci pokoje: příjemnou pohodovou atmosféru vytvoříme pomocí 

teplých barev nebo teple působících odstínů barev studených. 

divoká švestka

kvetoucí lotos
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svařené víno
Dulux Colours of the World

magnólie
Dulux Colours of the World

bílá
Dulux Super Matt Plus

Obývací pokoje
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svařené víno
Dulux Colours of the World

pistácie
Dulux Colours of the World

caff é latte
Dulux Colours of the World

skořicový dezert
Dulux Colours of the World

Obývací pokoje
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kanadská jedle
Dulux Colours of the World

alpská louka
Dulux Colours of the World

mango
Dulux Colours of the World

bílá
Dulux Super Matt Plus

egyptská bavlna
Dulux Kitchen & Bathroom

Obývací pokoje
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bílá čokoláda
Dulux Colours of the World

caff é latte
Dulux Colours of the World

Obývací pokoje

bílá čokoláda
Dulux Colours of the World

caff é latte
Dulux Colours of the World
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zlatá horečka
Dulux Colours of the World

tropický pomeranč
Dulux Colours of the World

Obývací pokoje
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magnólie

caff é latte

pistácie

jarní bouřka

Ložnice

Použité odstíny:

Dulux Super Matt Plus:

bílá

Dulux Colours of the World:

divoká švestka

magnólie

pistácie

caff é latte

jarní bouřka

skořicový dezert

kvetoucí višeň

granitová šeď

nebeská modř

zelená inspirace

kvetoucí lotos

Ložnice je místem relaxace a odpočinku. Jedná se o soukromý prostor určený pouze členům rodiny. Intimitu té-

to místnosti podpoří jemné tóny studených barev. Pokud máte rádi výrazné barvy, použijte je vždy jen na jednu 

stěnu, ideálně tu, která je za hlavami ležících. Při usínání i vstávání se dívejte na uklidňující barvy.

bílá

divoká švestka
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kvetoucí višeň
Dulux Colours of the World

granitová šeď
Dulux Colours of the World

caff é latte
Dulux Colours of the World

skořicový dezert
Dulux Colours of the World

Ložnice
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skořicový dezert
Dulux Colours of the World

kvetoucí lotos
Dulux Colours of the World

zelená inspirace
Dulux Colours of the World

nebeská modř
Dulux Colours of the World

Ložnice
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Dulux Colours of the World

caff é latte

Dulux Colours of the World

barva roku 2011

Dulux Kitchen & Bathroom

bílá mat

Dulux Kitchen & Bathroom

bílá mat

Dulux Kitchen & Bathroom

alpská louka

Dulux Kitchen & Bathroom

rudá růže

Kuchyně a jídelny

Použité odstíny:

Dulux Colours of the World:

nebeská modř

caff é latte

barva roku 2011

divoká švestka

svařené víno

bílá čokoláda

Dulux Kitchen & Bathroom:

mango

alpská louka

rudá růže

caff é latte

tropický pomeranč

bílá mat / satén

egyptská bavlna

Dulux Super Matt Plus:

bílá

Kuchyň a především jídelna je společně s obývacím pokojem prostorem určeným k setkávání. Tyto místnosti by 

měly mít stejnou důležitost, jako má v našem životě jídlo, neboť v nich uspokojujeme nezbytnou životní potřebu. 

Nejvíce nám chutná, když jíme obklopeni teplými barvami - žlutou, oranžovou, červenou. Naopak těm, kteří chtějí 

zhubnout, doporučujeme studené barvy – modrou, zelenou, při kterých by chuť k jídlu měla klesat.

Dulux Colours of the World

nebeská modř

Dulux Kitchen & Bathroom

mango

Dulux Kitchen & Bathroom

bílá satén
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tropický pomeranč
Dulux Kitchen & Bathroom

caff é latte
Dulux Kitchen & Bathroom

bílá
Dulux Super Matt Plus

divoká švestka
Dulux Colours of the World

caff é latte
Dulux Kitchen & Bathroom

bílá mat
Dulux Kitchen & Bathroom

Kuchyně a jídelny
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rudá růže
Dulux Kitchen & Bathroom

bílá mat
Dulux Kitchen & Bathroom

svařené víno
Dulux Colours of the World

bílá čokoláda
Dulux Colours of the World

bílá
Dulux Super Matt Plus

Kuchyně a jídelny
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egyptská bavlna
Dulux Kitchen & Bathroom

rudá růže
Dulux Kitchen & Bathroom

Kuchyně a jídelny
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pistácie

tropický pomeranč

kvetoucí lotos

sluneční paprsek

Dětské pokoje

Použité odstíny:

Dulux Colours of the World:

svěží avokádo

zlato Egypta

pistácie

kvetoucí lotos

tropický pomeranč

sluneční paprsek

barva roku 2011

bílá čokoláda

divoká švestka

Dulux Super Matt Plus:

bílá

Při zařizování dětského pokoje mají rodiče snahu poskytnout dětem co nejvíce barev, aby byly pokojíky veselé.  

Výsledkem však většinou bývá zklamání z barevného zmatku. Použijte na stěnách maximálně dvě barvy, nebojte 

se bílé, která pokoj zklidní. Při výběru barev do dětského pokoje mějte na paměti, že kromě nábytku a stěn hrají 

významnou roli i hračky, které jsou pestrobarevné. Dětský pokoj plní protichůdné funkce: 

• hra x spánek

• příprava do školy x  setkávání s kamarády, zábava apod. 

Je dobré tyto funkce podpořit i barvami a oddělit zóny: studijní koutek v modré nebo zelené, prostor určený pro 

zábavu v teplých barvách.

svěží avokádo

zlato Egypta
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kvetoucí lotos
Dulux Colours of the World

bílá
Dulux Super Matt Plus

bílá
Dulux Super Matt Plus

barva roku 2011
Dulux Colours of the World

Dětské pokoje
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barva roku 2011
Dulux Colours of the World

svěží avokádo
Dulux Colours of the World

bílá čokoláda
Dulux Colours of the World

divoká švestka
Dulux Colours of the World

Dětské pokoje
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magnólie

bílá mat

mango

rudá růže

bílá

mat

Koupelny

Použité odstíny:

Dulux Kitchen & Bathroom:

alpská louka

egyptská bavlna

magnólie

mango

bílá mat / satén

rudá růže

caff é latte

lipový med

slonová kost

tropický pomeranč

Koupelna je místem očisty a relaxace. V této místnosti ze sebe spláchneme všechno, co nás celý den tížilo. Zařiďte 

si koupelnu příjemně, ať lahodí vašemu oku. Na větší plochy použijte barvy, které podpoří odpočinek a zklidnění, 

ale můžete využít i kontrastu s výraznými tóny na menších plochách nebo doplňcích.  

alpská louka

bílá

mat

egyptská bavlna
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lipový med
Dulux Kitchen & Bathroom

slonová kost
Dulux Kitchen & Bathroom

caff é latte
Dulux Kitchen & Bathroom

magnólie
Dulux Kitchen & Bathroom

Koupelny
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slonová kost
Dulux Kitchen & Bathroom

tropický pomeranč
Dulux Kitchen & Bathroom

Koupelny
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jarní bouřka zelená inspiracebílá čokoláda sluneční 

paprsek

meruňka papája

nebeská modř pistáciemagnólie zlato Egypta zlatá horečka kvetoucí višeň

kvetoucí lotos kanadská jedlegranitová šeď medové 

pohlazení
tropický 

pomeranč

svařené víno

divoká švestka svěží avokádocaff é latte havajské slunce zralá dýně červený grep

levandulový 
květ

alpská loukaskořicový 

dezert

kukuřičné pole mango rudá růže

barva roku 2011

Malířská omyvatelná natónovaná barva vysoké kvality na stěny a stropy v interiéru.

Barva je určená pro interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů. Je vhodná 

na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrokartonové desky, 

papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Je lehce roztíratelná, paropropustná, 

omyvatelná a otěruvzdorná. Při nanášení neodkapává.

disperze akrylového kopolymeru

Barva je přetíratelná po dvou až čtyřech hodinách

Podklady silně savé, nestabilní, prašné a pórovité, např. sádrové, doporučujeme 

penetrovat výrobkem Dulux Grunt. Aplikují se jeden až dva barevné nátěry podle 

podkladu. Před použitím nemíchat, neředit.

12 –14 m2/1 litr

voda

30 vybraných odstínů podle vzorníku COW + barva roku v limitované edici

2,5 a 5 litrů

štětcem nebo válečkem

Vlastnosti

Složení

Schnutí

Postup při 
aplikaci

Vydatnost

Čištění

Odstín

Balení

Aplikace

STÁLOBAREVNÉ OMYVATELNÉ, 

OTĚRUODOLNÉ

Dulux Colours of the World
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bílá

tropický pomerančmagnólie caff é latte

rudá růže alpská louka

egyptská bavlna bílá

mangobroskevslonová kost

lipový med

MAT

SATÉN

Dulux Kitchen & Bathroom

Malířská omyvatelná natónovaná barva vysoké kvality na stěny a stropy v interiéru. 

Určená zejména do kuchyní a koupelen.

Akrylátová emulzní omyvatelná barva s matným nebo saténovým povrchem na 

stěny a stropy určená pro interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů 

zejména do kuchyní a koupelen. Odolná proti mastnotě, vlhkosti a plísním. Je možné 

ji použít na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrokartonové 

desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Je lehce roztíratelná a  i při 

nízké spotřebě umožňuje zachování dobré kryvosti. Barva je paropropustná, lehce 

roztíratelná a otěruvzdorná. Při nanášení barva neodkapává. Barva je výjimečná 

svou extrémní odolností proti otěru.

disperze akrylového kopolymeru

Barva je přetíratelná po 2 – 4 hodinách

Podklady silně savé, nestabilní, prašné a pórovité, např. sádrové, doporučujeme 

penetrovat výrobkem Dulux Grunt. Aplikují se jeden až dva barevné nátěry podle 

podkladu. Před použitím nemíchat, neředit.

12 –14 m2/1 litr

voda

6 matných a 6 saténových odstínů

2,5 litru

štětcem nebo válečkem

Vlastnosti

Složení

Schnutí

Postup při 
aplikaci

Vydatnost

Čištění

Odstín

Balení

Aplikace

ODOLNÉ PROTI:

mastnotě

vlhkosti

plísním
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Expert Matt Acryl Matt
Vodou ředitelná akrylátová barva pro 

použití v interiéru na stěny a stropy.

Odstín:
Dulux colour range, RAL, NCS a British 

Standard

Bílá akrylátová barva na stěny a stropy 

v interiéru.

Odstín:
bílý

Diamond Eggshell Sterishield Diamond Matt
Vodou ředitelná disperzní barva pro 

interiér s univerzálním použitím. 

Vhodná do vlhkých prostor (kuchyně, 

koupelny). Odolná vůči častému mytí 

a kondenzaci vody.

Odstín:
Dulux colour range, RAL, NCS a British 

Standard

Vodou ředitelná omyvatelná hygienická 

barva na stěny a stropy v interiéru 

s obsahem aktivního stříbra. Antibakteriální 

složení potlačuje růst bakterií. Vhodná 

do nemocnic, dětských pokojů, veřejných 

budov.

Odstín:
Dulux colour range, RAL, NCS a British 

Standard

Super Matt Colours of the World
Malířská omyvatelná barva vysoké kvality 

určená k dekoračním a ochranným 

nátěrům stěn a stropů.

Odstín:
bílý

Malířská omyvatelná natónovaná 

barva vysoké kvality na stěny a stropy 

v interiéru.

Odstín:
30 vybraných odstínů podle vzorníku 

Colours of the World + barva roku 

v limitované edici

Kitchen & Bathroom
Malířská omyvatelná natónovaná barva 

vysoké kvality na stěny a stropy určená 

zejména do kuchyní a koupelen.

Odstín:
6 matných a 6 saténových odstínů

Emaily
High Gloss Satinwood
Rozpouštědlový alkydový email pro 

interiér i exteriér se zrcadlovým leskem.

Odstín:
ČSN, RAL, NCS, British Standard a Dulux 

colour range

Rozpouštědlový alkydový email se 

saténovým vzhledem a univerzálním 

použitím.

Odstín:
ČSN, RAL, NCS, British Standard a Dulux 

colour range

Produktová řada Dulux

Příprava povrchu
Grunt
Vodou ředitelná disperzní penetrace 

k  přímému použití pod malířské 

a fasádní barvy. Povrch zpevňuje, sytí 

a hydrofobizuje.

Odstín:
jemně fi alová – po vyschnutí prakticky 

bezbarvá

Základní barvy
Undercoat Universal základ
Alkydová podkladová barva s vysokou 

plnicí schopností. Zalévá drobné 

nerovnosti povrchu, používá se i pro 

překrytí sytých barev podkladu.

Odstín:
Pure Briliant White (zářivě bílá)

Univerzální základní antikorozní barva 

na kov a dřevo.

Odstín:
bílá 0100

šedá 0110

červenohnědá 0841

Stain Block Plus
Vodou ředitelná základová barva vhodná 

na stěny a stropy v interiéru, účinně 

zabraňuje prostupování skvrn (např. 

od tabáku, rzi, mastnoty, dehtu aj.) skrz 

konečnou vrstvu nátěru.

Odstín:
šedý

Interiérové emulze
Vinyl Matt Vinyl Matt Light & Space
Interiérová matná disperzní barva 

prémiové kvality pro použití v interiéru 

na stěny a stropy. Prodyšná, omyvatelná, 

otěruvzdorná.

Odstín:
Více než 14 000 odstínů podle vzorníku 

Dulux

Vodou ředitelná vinylová barva s unikátní 

technologií Lumitec. Odráží až 2× více 

světla do místnosti, opticky zvětšuje 

malé prostory.

Odstín:
barevné odstíny podle vzorníku DULUX. 

Stupeň lesku – matný
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Produktová řada Dulux

Universal lesklý/matný
Vrchní rozpouštědlová alkydová barva 

na dřevo a kov.

Odstín:
vzorkovnice 33 lesklých odstínů, 4 matné

Lazury a laky
Classic Select Woodstain Diamond Glaze
Tónovatelná tenkovrstvá lazura na dřevo. 

Zaručuje čtyřletou ochranu dřeva 

v interiéru i exteriéru.

Odstín:
tónování barevného odstínu podle 

vzorníku Dulux

Vodou ředitelný extrémně tvrdý lak 

na podlahy v interiéru.

Odstín:
čirý lesk a satén

Protective Woodsheen
Rozpouštědlová alkydová silnovrstvá 

lazura pro použití v interiéru a exteriéru. 

Čtyřletá ochrana dřeva.

Odstín:
70 odstínů vzorníku woodcare

Fasády a omítky
Weathershield Smooth 
Masonry
Vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota 

na bázi akrylátové disperze s fungicidem 

a algicidem.

Odstín:
Dulux Weathershield, výběr RAL, NCS 

a British Standard

inspirace trendywww.dulux.cz

Hledáte inspiraci?

Najdete ji na:

informace produkty

rady

barvy



BARVA ROKU 

2011

www.dulux.cz
Infolinka 800 100 701

Limetková pěna, která byla zvolena barvou roku 

2011, je plná optimismu a naděje. Je symbolem 

svobody, radosti a kladné energie. Interiéry vy-

malované touto barvou se proměňují v hřejivé 

a prostorné a zároveň povzbuzující a svěží.

limetková pěna
Dulux barva roku 2011
limitovaná řada

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, Budova Gemini A, 140 00 Praha 4, Česká republika. 
Vzorkovnice je pouze orientační. Publikace vznikla za spolupráce týmu Akademie bydlení.


