
שימוש נכון בצבע יכול לשנות את מראה החלל     
.  למעוצב ונעים בדרך הזולה והקלה ביותר

/ צביעת רהיטים / באמצעות צביעת קירות 
תוכלו לקבל   –שימוש באקססוריז צבעוניים 

 .אווירה חדשה ומרעננת

      

 ?  אז איך עושים את זה     

     

תחילה חשוב להבין שהבסיס לשימוש מוצלח     
,  טמון ביכולת לשילוב צבעים בצורה נכונה

:  וביכולת הבנת כל האלמנטים שבחלל כגון
 .  מרקמים ופורפורציות, תאורה, חומרים

      

, אז כדי להקל עליכם את הבחירות   
 השילובים וההבנה

  כללים שמתייחסים' גיבשתי מס, של החלל   
איתם אני   כולם למניפת הצבעים של נירלט

 :)אוהבת לעבוד 
 



 

 מיקוד תשומת הלב1.

 כשרוצים להבליט אלמנט צבעוני      

 יש לצבוע את כל קירות החדר, בחלל        

 (.לא כההו)בגוון אחיד          

...חצוף שמשך את כל תשומת הלב  1108והמיטה נצבעה בורוד פוקסיה  0531כל החדר נצבע בגוון אפור   

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 קיר פנימי כהה.  2

 מומלץ לצבוע  , בכדי ליצור תחושת עומק      

 הקירות בגוון   קיר פנימי בגוון כהה ואת יתר        

   בהיר ואחיד        

ירוק כההוקיר פינת האוכל נצבע בגוון   0487 באפקט לוח גיר  ( הלבניםממניפת )  NWC 042  החלל נצבע בגוון אפור ערפילי 

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 קונטרסט.   3

בגוון קר   מומלץ להשתמש, לקבלת חלל קונטרסטי ומרגש       

הגוון החם   (.צהובים ואדומים)מול חם ( כחולים וירוקים)
וכך תשיגו מראה  , יבלוט מאוד ברקע של הצבע הקר וההיפך

 בולט וייחודי

 הגוונים האדומים בולטים על רקע הטורקיז ויוצרים אווירה מרגשת

1265כל הקירות נצבעו בגוון   

Designed by Ayelet Levi Adani 

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 אווירה קלילה ונעימה .   4

 עם גוון' חמם'מומלץ ל, עם דומיננטיות אפורה חלל          

 .פודרה           

 את הקרירות' שובר'הגוון הוורדרד יוצר אווירה מזמינה ו           

   .האפורה           

 מאחר והריצוף האפור משתלט בחלל בחרתי בגוון פודרה מהמם
לכל הקירות והתקרות( ממניפת הלבנים)  NWC 062  

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 הרמוניה  . 5

 לקבלת מראה הרמוני ונעים מומלץ להשתמש          

 .גוונים הנמצאים בסמיכות במניפת הצבעים בקבוצת         

 הוספת טקסטורות ותתי גוונים יעניקו עומק ותחכום          

ואת הרהיטים בחרתי  1315' מס( בצבע המטבח הקיים)בחרתי לצבוע את הקיר בגוון אפרפר סגול   

 מאותה קבוצת צבעים אך מחומרים שונים

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 הכרזת סטייל  . 6
 למראה ייחודי עם הרבה שיק דרוש אומץ           

אל תפחדו להעיז עם צבע דרמטי באחד מקירות               
 .  הבית

את הצבע שבחרתם מומלץ לשלב באקססוריז               
אשר עם קשר עין   אחריםוריהוט משלים בחללים 

 לקיר הצבוע

  0693' הקיר נצבע בגוון מס

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 לשבור את השעמום .  7

ליתר  ' מ 1.2עד גובה )של חצי קיר  צביעה           
בחללי מעבר  פנל עץ מחוללת ניסים ( + דיוק

 חיים חסרי

 יחד עם פנל עץ וקצת אקססוריז חלל המדרגות קיבל תפנית מפתיעה 

0462הקיר נצבע בגוון   

Designed by Ayelet Levi Adani 

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 מינון, מינון, מינון  .  8

הכי נכון לצבוע , אם בחרתם רהיטים צבעוניים            
ללא קיר   -את כל הבית בצע בהיר ואחיד

הרהיטים הם  . נוספים מיוחד וולא אפקטים
 ההצגה והרקע צריך להיות נטרלי

NWC 040  כל הבית נצבע בגוון אפור אבן 
  ממניפת הלבנים

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

 בלתי נפרדים  . 9

הופכת את הקיר כולו  באותו גוון של הקיר צביעת נגרות           
 לרהיט בפני עצמו

    0640הספרייה והקיר נצבעו בגוון  

Designed by Ayelet Levi Adani 

Designed by Ayelet Levi Adani 



 

IMPORTANT TIP 

 

אתם תכף  –לפני שאתם צובעים בדקו את התאמת הצבע בעזרת הנחתו על תמונת החלל המיועד לצבע    
למרות שיש שינוי ניכר בצבעים בשל התאורה עדיין תקבלו מושג )תוכלו לראות את השתלבותו והתאמתו 

 (מספק לגביי ההתאמה

 

 



MY  FAVORITES 

:אפורים יפים    

:לבנים יפים   

:ורודים יפים    
1153 1216 1090 1125 

NWC042 NWC041 
 ממניפת הלבנים ממניפת הלבנים



 סגנון כפרי

 סגנון פרובנס

 סגנון המפטונס

 סגנון בריטי כפרי

 מודרניסגנון סקדינבי 

 תעשייתי' סגנון וינטאג

 סגנון ארט
 דקו 

מדריך שילובי  
 צבעים לפי סגנונות



סגנון בריטייש שאבי 
 שיק

 סגנון רטרו

 מינימלסטיסגנון 

 סגנון מרוקאי

 סגנון טוסקני 
 ראסטיק

 אמריקאיסגנון 
 ניו יורקי 



שילובים  
 מומלצים








