KOLOR ROKU 2023
MIĘDZYNARODOWE TRENDY KOLORYSTYCZNE

HISTORIA, KTORA STOI
ZA KOLOREM ROKU

Globalne Centrum Estetyczne Dulux
Professional dokłada wszelkich starań,
aby pomóc profesjonalistom w wyborze
właściwych kolorów, które staną się finalnymi
barwami u klienta. Każdego roku, wraz
z zespołem uznanych międzynarodowych
ekspertów, identyfikuje globalne trendy,
które kształtują nasze życie oraz domowe
i biurowe przestrzenie. Korzystając z tych
doświadczeń, wybiera Kolor Roku oraz cztery
nowe palety, które pomogą zrealizować
i zaspokoić przyszłe potrzeby.

POPRZEDNI ROK

W 2022 roku szukaliśmy wytchnienia
i powiewu świeżości we wszystkich
aspektach naszego życia, co skłoniło
zespół Dulux Professional do opracowania
palet wokół Inspirującego BłękituTM.
Odzwierciedlając bezkresne niebo wokół
nas, dostarczył dawki świeżego koloru
podnoszącego na duchu, który pomógł
ożywić wnętrza i elementy zewnętrzne
w przestrzeni naszego życia.

ŚWIAT DZISIAJ

Ponieważ świat przyrody znajduje się
na szczycie globalnego zainteresowania,
ponownie weryfikujemy nasz związek
z naturą i dostrzegamy znaczenie uczenia
się nie tylko od niej, ale także o niej.
Na nowo rozumiemy, że natura jest źródłem
wszystkiego, dostarczając nam ukojenia,
inspiracji, materiałów i niezliczonych planów
na życie. Dlatego w tym roku umieściliśmy
naturę w centrum naszej opowieści.

CO TO OZNACZA
DLA KOLORU?

Natura może ukoić nasze dusze, gdy jesteśmy
zestresowani i sprawić, że poczujemy się z nią
połączeni. Jej kwitnące ekosystemy mogą
pokazać nam jak mądrze współpracować. Jej
projekty, dopracowywane przez miliony lat,
mogą nauczyć nas jak tworzyć konstrukcje
i materiały, które są skuteczne, wydajne
i trwałe. Rytm pór roku, pływów i cykli życia
może dać nam poczucie rozpędu, odnowy
i regeneracji. Oferujemy kolory, które
pomagają nawiązać kontakt z naturą, dzięki
czemu możesz odczuć płynące z nich korzyści
w swoich przestrzeniach.

Powyżej: Eksperci ds. kolorów Dulux Professional przekładają trendy zidentyfikowane
w Prognozie Trendów na kolory, które będą odpowiednie i rezonujące w 2023 r.
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CUDOWNY
BEŻ
TM

Kolor Roku 2023 Dulux Professional to
promienny, optymistyczny ton, który
celebruje i odzwierciedla cuda natury.
Zainspirowany ciepłymi tonacjami
zebranych plonów, wnosi pozytywną
energię i podkreśla łączność świata
przyrody z przestrzeniami mieszkalnymi
i biurowymi. Używany wraz z naszymi
nowymi, uzupełniającymi paletami,
Cudowny BeżTM (G0.16.68) jest idealnym
kolorem do odświeżenia wnętrz
i elewacji oraz do dodania wartości
budynkom z różnych sektorów.

Zdjęcie z okładki: Unsplash

PALETY

Każda z naszych czterech nowych palet
została zbudowana wokół koloru
Cudowny BeżTM i oferuje różnorodne
kombinacje kolorów, które
odzwierciedlają wszechstronność świata
przyrody. Tak jak różne krajobrazy
natury na lądzie i morzu budzą różne
emocje, tak nasze palety mogą pomóc
w tworzeniu różnych nastrojów we
wnętrzach i na elewacjach budynków
w każdej przestrzeni, inspirując zarówno
klientów indywidualnych, jak
i komercyjnych.
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PALETY DO WNĘTRZ
KOLORY
NATCHNIENIA

KOLORY
ENERGII

ODCIENIE LASU

ŁĄKOWE JASNOŚCI

PRZESTRZENIE WSPIERAJĄCE

PRZESTRZENIE HARMONIJNE

Subtelne i kojące, naturalne odcienie inspirowane są
kolorami zadrzewionych przestrzeni i lasów. Składająca się
z delikatnej zieleni, szarości oraz liliowych kolorów drzew
i roślin z głębszymi akcentami, nasza paleta pomaga
stworzyć nastrój kojarzący się ze spokojną, wiejską scenerią.
Zapewniając poczucie komfortu i łączności z przyrodą, jest
idealna do nowoczesnych biur oraz przestrzeni opieki
zdrowotnej, w których dobre samopoczucie jest priorytetem.

Ciepłe i żywe odcienie różu i ochry to kolory zainspirowane
naturalną aktywnością i bioróżnorodnością łąki lub
pastwiska. Pozytywne i jednoczące, radosne odcienie
dobrze sprawdzają się w miejscach, w których spotykają się
ludzie – na przykład w pomieszczeniach mieszkalnych lub
hotelowych. Łącząc łagodne, neutralne odcienie
z mocniejszymi akcentami, może pomóc stworzyć
harmonijny, przyjemny nastrój.
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Zdjęcia pierwsze i trzecie od lewej: Shutterstock.
Zdjęcie skrajne po prawej: Unsplash

ODCIENIE PLONÓW

BARWY MORZA

PRZESTRZENIE WZBOGACAJĄCE

PRZESTRZENIE ZBALANSOWANE

Odcienie słomy, pszenicy, grzybów, drewna to paleta, która
odzwierciedla różnorodność surowców naturalnych
i pomaga wnieść do przestrzeni poczucie bogactwa
i kreatywności. Sprawdza się dobrze zarówno w środowisku
biurowym, pełniąc rolę naturalnego kontrapunktu dla
nowoczesnych technologii, jak i w przestrzeni mieszkalnej,
oferując bogatą kolorystykę bez zbędnych elementów
dekoracyjnych.

Zainspirowana pływami, falami i naturalnym rytmem Ziemi,
ta paleta nadmorskich kolorów może wywołać wrażenie
równowagi. Szczególnie dobrze sprawdza się
w przestrzeniach edukacyjnych, w których tworzy idealne,
zgodne ze światem przyrody tło sprzyjające przyswajaniu
wiedzy. Wnosi do każdej przestrzeni poczucie odnowy
i spokojnego, uporządkowanego rytmu.
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PALETA ELEWACYJNA
KOLORY
WYTCHNIENIA

KOLORY
ENERGII

ŁĄKOWE JASNOŚCI

Kojarząca się z ogrodami i terenami leśnymi kojąca paleta
kolorów wprowadza odrobinę wiejskiego charakteru do
miejskiego otoczenia. Łagodzi geometrię budynku
i doskonale łączy się z zielenią.
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Zainspirowana tętniącą życiem bioróżnorodnością natury,
ta optymistyczna paleta ciepłych tonów daje poczucie
radości i harmonii. Łącząc Cudowny BeżTM z plamami
jasnego koloru, dodaje budynkom indywidualnego
charakteru.
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Zdjęcie: pierwsze po lewej: Shutterstock,
pozostałe: Unsplash

ODCIENIE LASU

KOLORY
NATURALNE

KOLORY
RYTMU

ODCIENIE PLONÓW

BARWY MORZA

Ta inspirowana naturalnymi surowcami paleta
odzwierciedla bogactwo otaczających nas materiałów
i naturalnych wzorów. Wprowadzając elementy
charakterystyczne dla świata przyrody sprawia, że budynek
staje się inspirujący i mocno osadzony w naturze.

Zainspirowana regularnymi rytmami natury – porami roku,
pływami, naturalnym cyklem życia roślin i zwierząt, ta
paleta nadmorskich odcieni wnosi do budynku wrażenie
płynności i równowagi.
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CUDOWNY BEŻ
I JEGO PALETY:
POMAGAMY
W UJĘCIU MAGII
NATURY

Kolor Roku Dulux Professional i jego
palety przynoszą gotowe kombinacje
kolorów, które podniosą na duchu
wszystkich użytkowników. Inspirowane
światem przyrody, oferują połączenie
z naturą, które pomoże stworzyć
wygodne, zachęcające przestrzenie
i podnieść ich wartość w każdym
sektorze, niezależnie od charakteru.
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Zdjęcie: Dwa od góry i dwa dolne: Shutterstock & Getty Image

TM

EDUKACJA

BIURA

MIESZKANIA

OCHRONA
ZDROWIA
PRZESTRZENIE
GOŚCINNE
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PRZESTRZENIE
EDUKACYJNE
Oprócz stworzenia spokojnego i stabilnego środowiska do nauki, kolory
naszych palet mogą pomóc uczniom nawiązać kontakt z naturą – poprawić
samopoczucie i zachęcić do kreatywnego myślenia.
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Zdjęcia: Prawe górne: Unsplash, zdjęcie po lewej i po prawej na górze: Getty
1. Mozaffar, Farhang & Mirmoradi, Seyedeh Somayeh. (2012). Effective Use of Nature in Educational Spaces Design. organization,
technology and management in construction · an international journal. 4. 381. 10.5592/otmcj.2012.1.3.
2. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łączenie uczniów z naturą. David Cudworth, De Monfort University, 2021.

KOLORY
RYTMU
PRZESTRZENIE
ZBALANSOWANE

Kolory: te płynne, naturalne
odcienie uspokajają,
przywodzą na myśl przypływy
i odpływy fal na brzegu morza.
Dopasowanie: kontakt dzieci
z naturą ma wiele korzyści
psychologicznych,
intelektualnych i społecznych1,
a budowanie emocjonalnego
połączenia z całym światem
może prowadzić do rozwoju
zrównoważonych postaw2.
Rezultat: wprowadzenie
tonacji klimatu wybrzeża do
przestrzeni edukacyjnych
pomagają uczniom poczuć więź
z otaczającym ich światem
i stworzyć równowagę we
wszystkich dziedzinach nauki.
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Zdjęcia: Po lewej: Getty, po prawej: Unsplash

PRZESTRZENIE
BIUROWE
Praca hybrydowa sprawiła, że pracownicy domagają się nowego rodzaju
otoczenia w biurze. Takiego, które wpływa pozytywnie na samopoczucie.
Potrzebują inspirujących, zrównoważonych i wspierających przestrzeni,
które łączą się ze światem zewnętrznym.
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Zdjęcia: Po prawej: Shutterstock, Po lewej: Unsplash
1. GWI, 2021. 34,6% raczej się zgadza, a 28,1% zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem „jestem teraz bardziej świadoma/-y znaczenia dbania o swoje zdrowie psychiczne niż przed pandemią”.
2. Pouso S, Borja A, Fleming LE, Gómez-Baggethun E, White MP, Uyarra MC, 2021. Kontakt z niebiesko-zielonymi przestrzeniami podczas pandemii COVID-19 był korzystny dla zdrowia
psychicznego. Nauka o całkowitym środowisku, 756, p.143984.

KOLORY
NATCHNIENIA
PRZESTRZENIE WSPIERAJĄCE

Kolory: zaczerpnięte z odcieni
drzew i roślin, te naturalne zielenie,
szarości i lilie wprowadzają
świeżość i swojskość.
Dopasowanie: dzisiaj ludzie są
bardziej świadomi dbania o swoje
zdrowie psychiczne1.
Budowanie więzi z naturą może
pomóc złagodzić problemy ze
zdrowiem psychicznym i poprawić
samopoczucie2.
Rezultat: ta kojąca paleta działa
w środowisku biurowym zarówno
praktycznie, jak i emocjonalnie.
Może być kontrapunktem dla
sterylnego, ciężkiego technologicznie środowiska. Tworząc połączenie z naturą, może pomóc obniżyć
poziom stresu oraz poprawić
samopoczucie pracowników.
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PRZESTRZENIE WZBOGACAJĄCE

Kolory: paleta nawiązująca do
odcieni naturalnych surowców
– słomy, pszenicy, drewna,
przedstawia bogate odcienie
zasobów ziemi, które są w centrum uwagi.

Dopasowanie: projektanci są
coraz bardziej świadomi potencjału biofilnego, projektowania
w zakresie ulepszania przestrzeni biurowych1; i korzyści płynących z naśladowania wzorów
natury (biomimikra) w ludzkich
innowacjach2.

Rezultat: umieszczamy naturę
w sercu biura. Ta paleta jest
idealna podczas tworzenia
nowego rodzaju przestrzeni do
pracy, tworząc ciepłe, wzbogacające tło oraz klimat dla kreatywności i innowacji.
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Zdjęcia: Po lwej: Shutterstock, Po prawej: Unsplash 1. Biophilic design potwierdza, że jesteśmy genetycznie związani z naturą i że podejście skoncentrowane na człowieku może poprawić wiele przestrzeni, w których
żyjemy i pracujemy. W środowisku biurowym jest to widoczne jako ilościowa poprawa wydajności, dobrego samopoczucia i zmniejszenie nieobecności z powodu choroby. Biuro Biophilic, Grupa BRE.
2. Biomimikra ma ogromny potencjał, by przynosić korzyści inżynierii budowlanej i procesowi projektowania. Biomimikra i Budowanie Środowiska, uczenie się od rozwiązań natury, Elmira Jamei and Zora Vrcelj, 2021.
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PRZESTRZENIE
MIESZKALNE
Ostatnie wydarzenia skłoniły nas do ponownej oceny tego, czego
wymagamy od naszych domów. Oprócz upewnienia się, że są to
funkcjonalne i elastyczne przestrzenie, chcemy także, aby wpływały
na nas pozytywnie i były związane ze światem przyrody.
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1. „Łączenie ludzi z naturą w środowisku zabudowanym poprzez wdrożenie Biophilic Design nie tylko poprawia zdrowie i samopoczucie jednostek oraz społeczności,
ale także zdrowie planety. Zwiększając bioróżnorodność i doceniając naturę, jesteśmy bardziej zmotywowani do działania w sposób zrównoważony”.Biofilia i design dla
dobrego samopoczucia, Oliver Heath. 2. Kształtowanie nas: jak codzienne przestrzenie kształtują nasze życie, zachowanie i dobre samopoczucie, Lily Bernheimer,

KOLORY
NATURALNE

PRZESTRZENIE WZBOGACAJĄCE
Kolory: Ziemia dostarcza materiałów budowlanych odkąd
człowiek stworzył dom. Ta paleta
bogatych kolorów kojarzących się
z barwami naturalnych surowców
może pomóc nam poczuć się
częścią świata przyrody.
Dopasowanie: biofilny design
może pomóc nam w nawiązaniu
kontaktu z naturą1, a także
zainspirować nas do innowacji:
„Naturalna sceneria może mieć
bezpośredni wpływ na naszą
zdolność do myślenia, leczenia
i tworzenia” 2.
Rezultat: ta paleta bogatych,
organicznych odcieni łączy nas
z oryginalnymi surowcami
prosto z natury. To galwanizująca i wzbogacająca paleta, która
może stworzyć krzepiącą i inspirującą przestrzeń.

19

PRZESTRZENIE HARMONIJNE
Kolory: żywe odcienie różu,
ochry i pomarańczy – ta paleta
pomaga zwiększyć witalność i
wzmocnić więź z otoczeniem.
Dopasowanie: poczucie samotności wzrosło na całym świecie1,
a ludzie coraz częściej szukają
sposobów, aby wzmocnić poczucie wspólnoty i przynależności
do szerszego świata2.
Rezultat: te jasne, optymistyczne odcienie są idealne do stworzenia wnętrza, które wygląda
dobrze i jest komfortowe. Zachęcającej przestrzeni, w której
ludzie będą chcieli się spotykać.
Kolory Energii mogą również
dodać ciepła i charakteru do
elewacji każdego budynku.
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Zdjęcia: Po lewej: Unsplash 1. Na całym świecie dwie na pięć osób (41%) deklaruje poczucie osamotnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podczas gdy
jedna na pięć (19%) stała się mniej samotna. Ipsos, marzec 2021. 2. Około 9/10 osób ankietowanych przez Natural England w maju 2020 roku
zgodziło się, że naturalne przestrzenie są dobre dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Urząd Statystyczny, kwiecień 2021 r.
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POMIESZCZENIA
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W budynkach, w których koncentrujemy się na zdrowiu i dobrym
samopoczuciu, ludzie potrzebują kojącego otoczenia, które jest zgodne
z naturą. Pragną spokojnych, regenerujących przestrzeni, które pozwolą im
się zrelaksować i zregenerować.

G8.03.79

N1.06.61

KOLOR ROKU 2023
G0.16.68

K0.05.47

23

Zdjęcia: Shutterstock

Subtelne i kojące kolory zastosowane z palety Cudowny BeżTM mogą sprawić,
że sterylne i bezosobowe pomieszczenia służby zdrowia staną się bardziej
przyjazne, pomagając tym samym zmniejszyć stres pacjentów i personelu.
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Zdjęcia: Shutterstock
1. Wzbogacanie Przestrzeni Leczniczych poprzez Projektowanie Środowiskowe; Trzynaście porad, Departament Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych.
Aktualizacja 2020. https://www.va.gov/WHOLEHEALTHLIBRARY/tools/healing-spaces-environmentaldesign.asp

KOLORY
NATCHNIENIA
PRZESTRZENIE WSPIERAJĄCE

Kolory: ta kojąca, naturalna
paleta inspirowana odcieniami
zróżnicowanej roślinności, daje
poczucie komfortu i wrażenie
obcowania z czymś, co dobrze
znamy.
Dopasowanie: badania wykazały, że pacjenci wystawieni na
działanie natury mieli mniejszy
poziom lęku, zmniejszone potrzeby na leki przeciwbólowe i szybciej wracali do zdrowia po operacji. Nawet trzy do pięciu minut na
łonie natury lub oglądanie elementów przyrodniczych może
złagodzić nieprzyjemne emocje1.
Rezultat: subtelna, kojąca i regenerująca paleta nawiązuje do
kolorów natury, pomagając pacjentom, osobom odwiedzającym
i personelowi zmniejszyć stres,
poczuć się dobrze i komfortowo.
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PRZESTRZENIE
GOŚCINNE
Firmy z branży hotelarskiej szukają ciekawych sposobów na przyjęcie gości.
Muszą tworzyć ciepłe, zachęcające przestrzenie, w których chce się spotykać,
czuć się pozytywnie i relaksować.
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KOLORY
ENERGII

PRZESTRZENIE HARMONIJNE

Zdjęcia: górny lewy i dolny prawy: Unsplash
1. Ruangrupa – cytowane przez Sem Devillart, CF Trend Forecast, 2021

Kolory: żywe odcienie różu,
ochry, pomarańczy – ta paleta
może w przestrzeniach gościnnych oraz poczekalniach dodać
ciepła i oddziaływać pozytywnie
na wszystkich odwiedzających.
Dopasowanie: coraz bardziej
zdajemy sobie sprawę jak
ważna jest współpraca zamiast
konkurowania ze sobą1,
a przestrzenie hotelowe mogą
stanowić idealne miejsce do
nawiązywania kontaktów
i współpracy.
Rezultat: ta radosna paleta
może dodać ciepła i wywoływać pozytywne wrażenie
zarówno w intymnych, jak
i publicznych obszarach przestrzeni hotelarskiej, tworząc
obszary, w których ludzie będą
chcieli się spotykać.
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KOLORY
RYTMU

Kolory: złożona z morskich
odcieni paleta błękitów i
neutralnych kolorów nawiązuje do rytmów natury – pływów, fal i pór roku – zapewniając komfort i harmonię.
Dopasowanie: firmy z branży
hotelarskiej starają się przyciągać klientów w innowacyjny, angażujący i zrównoważony sposób. Nawiązanie
kontaktu z naturą może pomóc w zwiększeniu poczucia
relaksu i przyjemności z przebywania w takich miejscach.
Rezultat: Odzwierciedlając
rytm natury, te spokojne,
naturalne kolory tworzą
poczucie równowagi, które
może pomóc ludziom wyłączyć się i zrelaksować.
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Zdjęcia: U góry po lewej: Shutterstock
1. Dlaczego branża hotelarska potrzebuje Biophilic Design, Journal of Biophilic Design, 2021.

PRZESTRZENIE ZBALANSOWANE

KOLOR ROKU 2023
G0.16.68

F0.03.66

F4.04.73

PRODUKTY
DLA MALARZY
Dulux Professional to najwyższej jakości produkty
dla profesjonalnych malarzy.
Wybierając nasze farby i grunty dla profesjonalistów, masz
do dyspozycji paletę około 15 000 kolorów (w tym palety
Koloru Roku 2023).

Poznaj całą gamę produktów
Dulux Professional:

duluxprofessional.pl

FARBY DO WNĘTRZ
Farby do ścian i sufitów z linii REZISTO to nowoczesne wodorozcieńczalne, plamoodporne farby lateksowe
o ekstremalnej odporności na tłuste plamy. Szukasz szerszej gamy produktów do wnętrz?
Sprawdź na: www.duluxprofessional.pl/produkty/farby-do-scian-i-sufitow/

CZARNE ŚLADY
I PRZETARCIA
SĄ BEZ SZANS
Plamy łatwo usunąć,
a czarne ślady i przetarcia po prostu nie
powstają. Efekty Twojej pracy będzie można podziwiać przez
bardzo długi czas.

CHROŃ SWOJE
DZIEŁO
Cokolwiek się stanie
po malowaniu, możesz
mieć pewność, że
efekty Twojej pracy
są pod najlepszą
ochroną przez bardzo długi czas.

FARBY ELEWACYJNE
Linia FACADE PROTECT to farby elewacyjne o doskonałych właściwościach, chroniące zewnętrzne elementy
budynków. Szukasz szerszej gamy farb i gruntów do elewacji?
Sprawdź na: www.duluxprofessional.pl/produkty/produkty-do-elewacji/

30

COLOR
SENSOR

+

APLIKACJA DULUX
PROFESSIONAL
EXPERT

=

DOSKONAŁE
DOPASOWANIE
KOLORU

Color Sensor Dulux Professional to innowacyjne urządzenie, które
dopasowuje kolor w ciągu kilku sekund. Jest idealnym rozwiązaniem
dla profesjonalnych malarzy, architektów i projektantów wnętrz.

Kup Color Sensor

Połącz go z aplikacją
Dulux Professional Expert

Zamów na stronie:
duluxprofessional.pl

Zeskanuj kolor.
Urządzenie dopasuje odcień
z palety ACC

Zachwyć
swoich klientów
ostatecznym
efektem
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AkzoNobel Decorative Paints
Global Aesthetic Center
Amsterdam, The Netherlands
Kontakt: Media.Relations@akzonobel.com
Dulux Professional, the AkzoNobel, the Flourish oraz nazwy wszystkich
publikowanych kolorów są przedmiotem praw autorskich i prawa do baz
danych w imieniu Grupy AkzoNobel© 2015.
Niniejsza broszura jest i pozostaje własnością AkzoNobel NV i może być wykorzystywana
wyłącznie do określania produktów wytwarzanych lub dostarczanych przez AkzoNobel NV
(i inne firmy z Grupy AkzoNobel) oraz pod warunkiem, że zostanie zwrócona do AkzoNobel NV
na żądanie. Treść niniejszej broszury ma charakter wyłącznie informacyjny.
Nie udziela się żadnych oświadczeń ani gwarancji, ani nie przyjmuje się odpowiedzialności
w odniesieniu do podanych informacji. Odtworzyliśmy kolory farb tak wiernie, jak pozwala
na to druk. Jednak kształt, wielkość i oświetlenie powierzchni mogą mieć wpływ na wygląd
finalnego koloru.

Projekt – Redwood London, redwoodbbdo.com
Treść – AkzoNobel Global Aesthetic Center

