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Málokdo řeší výběr barev v domác-
nosti podle módních trendů. Větši-
na lidí dává přednost svým vlastním 
oblíbeným barvám nebo kombinují 
barvy a jejich odstíny tak, aby ovliv-
nili prostor, ve kterém žijí. Přesto ale 
není na škodu se občas nechat inspi-
rovat módními trendy. 

Ty podobně jako v oděvním prů-
myslu ovlivňují výběr barev byto-
vých doplňků, nabídku maleb či 
obrazů, ale také bytový textil. Pro 
rok 2017 je to originální a tajemná 
„fi alová orchidej“. Pod tímto názvem 
si ale nepředstavujte klasicky fi alo-
vou, jak ji znáte z dětských vodovek. 
Stejně jako všechny ostatní barvy, 
má i tato řadu odstínů a pododstínů. 
Můžete navíc vyzkoušet kombinaci s 
dalšími barvami a zde naleznete dal-
ší výhodu – fi alové odstíny lze kom-

binovat téměř s jakoukoliv barvou.
O dojmu barvy rozhoduje také 

textilní materiál, který zvolíte, a tím 
se vaše možnosti ještě více rozšiřu-
jí. Textilie totiž využijete nejen pro 
bytový textil, jako jsou osušky, závě-
sy nebo povlečení, ale také pro pota-
hy čalouněného nábytku a mnohých 
bytových dekorací. Samozřejmě pak 

stejný odstín barvy působí odlišně 
na lakované kůži, saténu nebo semi-
ši.

Fialová barva se řadí zároveň mezi 
univerzální bytové barvy, které se 
zavděčí každému. Zároveň s tím také 
nepůsobí tak chladně jako mod-
ré odstíny, ani není vtíravá. Jak už je 
psáno výše, je tato barva kombino-
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vatelná mnohem lépe, než kteráko-
liv jiná a obsahuje celou řadu různo-
rodých odstínů. Fialová barva je ale 
také vhodná pro celoroční využití a 
tím se její praktičnost dále zvyšuje.

Pokud vás fi alová barva oslovila 
nebo jinak přesvědčila o svých kva-
litách, nebo se jedná o vaši zamilo-
vanou barvu, nemusíte se dokonce 
ani bát, že to s jejím využitím nějak 
přeženete. 

Můžete si totiž postavit dopro-
střed místnosti třeba fi alový kus ná-
bytku nebo vymalovat zdi na fi alovo. 
Dokonce i fi alový koberec není na 
škodu. S fi alovou barvou to totiž ne-
jde přehnat. Je vděčná, kombinova-
telná a nevtíravá. 

Vše v odlišné barvě v ní skvě-
le vynikne a vaše domácnost bude 
působit originálně. Ničeho se tedy 
nebojte a vyzkoušejte nový módní 
trend podle vlastní libosti!

Malý tip: Ať už zvolíte jakýkoliv 
odstín fi alové, dbejte vždy na vhod-
né osvětlení. Právě osvětlení totiž o 
dojmu daného odstínu rozhoduje 
nejvíc. Kombinací osvětlení a barev 
tak můžete vytvořit nejen dokonale 
útulné prostředí ale i temnou kobku, 
která bude na její obyvatele působit 
negativně. Jinak také působí osvětle-
ní zabudované ve stropě, stojací lam-
py nebo malé stolní lampičky. -lm-
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