
Urządzaj na przekór pogodzie. Dom muśnięty
różem

Zimą, szczególnie gdy nadchodzi bożonarodzeniowa aura, w
pomieszczeniach zaczynają dominować odcienie niebieskiego,
bieli czy świątecznej zieleni. Jednak aranżując wnętrza nie
trzeba poddawać się dyktatowi pór roku. Wręcz przeciwnie!
Stawiając w chłodniejszych miesiącach na róż przełamiemy
panującą za oknami szarugę. Różowa ściana, dodatki
dekoracyjne czy meble doskonale będą też wyglądać w parze
z święcącymi w grudniu triumfy miedzią, złotem i srebrem.

Wiele osób obawia się wprowadzania różowych barw do aranżacji mieszkania. Wystarczy jednak
odpowiedni dobór kolorów i dodatków, aby stworzyć niesamowite wnętrza, w których róż
zaprezentuje się pięknie. W zależności od wybranego odcienia, wykreujemy zarówno pokój
emanujący spokojem, jak i bardzo energetyzującą przestrzeń. Różowe ściany oraz dodatki możemy
wykorzystać przy urządzaniu sypialni, pokoju dziecięcego czy salonu. Kolor ten sprawdzi się także w
łazience, a nawet… gabinecie do pracy w domu. 

Odcień nadaje rytm    
Choć kolor różowy często kojarzony jest z kobiecością, intymnością i delikatnością, jego odbiór
zależy od wybranego odcienia. Róż to barwa radości. Jego intensywne, soczyste odcienie są
niezwykle energetyzujące i pobudzają kreatywność. Takie barwy z powodzeniem można wykorzystać
urządzając salon lub gabinet. Wybierając intensywny róż, zarówno w postaci koloru ścian, jak i
dodatków, sprawimy, że wnętrze będzie emanować radością i uwielbieniem życia. Ciepłe, malinowe
odcienie ożywią pomieszczenie.
Pastelowe i pudrowe róże spowodują zaś, że będzie nam łatwiej się wyciszyć i zrelaksować. Takie
kolory przywodzą na myśl dzieciństwo i miłość, jaką otaczane są dzieci. Osobom, które mają
odpowiedzialną pracę i żyją w stresie pozwalają odnaleźć spokój i satysfakcję w drobnych
przyjemnościach życia. Delikatne odcienie różu doskonale sprawdzą się także w sypialni małej
dziewczynki. 



Salon – oaza spokoju czy wulkan energii
Podczas urządzania salonu, warto zastanowić się, jaki charakter planujemy nadać temu
pomieszczeniu. Jeśli potrzebujemy przestrzeni do odpoczynku, wystarczy postawić na chłodniejsze
odcienie różu. Takie kolory dobrze komponują się z bielą, beżami lub bladymi szarościami. Jeśli
chcemy, by nasz salon był bardziej stonowany, możemy pomalować ściany na szaro wybierając np.
kolor „Gwiezdna Droga” z palety barw Śnieżka Barwy Natury. Połączenie szarych ścian z różowymi
poduszkami i obrazami sprawi, że pomieszczenie będzie bardziej radosne.
– Aby wyeksponować róż, wystarczy zestawić go na zasadzie kontrastu z odcieniami zieleni. To
kolory dopełniające się, dlatego ich połączenie da nam niesamowite efekty. Do bladoróżowej kanapy
świetnie pasować będą ściany pomalowane delikatnym odcieniem zieleni np. „Miętowe Orzeźwienie”
z palety Śnieżka Satynowa – radzi Anna Szymaszek, Specjalistka ds. PR produktowego FFiL Śnieżka
SA. Dzięki wykorzystaniu pastelowego różu i zieleni stworzymy nietuzinkowe wnętrze, w którym
będziemy mogli się zrelaksować.  
Jeśli chcemy, by nasz salon emanował radością, postawmy na intensywniejsze odcienie różowego np.
Śnieżkę Satynową w kolorze „Orientalny Taniec”. Soczyste barwy sprawią, że poczujemy się w takim
pomieszczeniu pełni energii. By intensywne kolory nie zdominowały przestrzeni, wystarczy nanieść
farbę na jedną ścianę akcentową. Taki zabieg nada wnętrzu nowoczesny i nieszablonowy wygląd.
Pomalowanie jednej ściany nie wymaga wiele pracy, a może całkowicie zmienić charakter
pomieszczenia i poprawić samopoczucie domowników w zimniejszych miesiącach.
  

Stylowa łazienka w odcieniach różu
Urządzając łazienkę także nie musimy stronić od różu. Możemy wybrać różowe kafelki lub
pomalować ściany specjalna farbą dedykowaną do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie
wilgoci np.  Śnieżką Kuchnia Łazienka w kolorze „Różana Kąpiel”. – Farba ta zawiera czyste srebro,
dzięki czemu malowana powierzchnia jest chroniona przed rozwojem bakterii i grzybów. Dodatkowo
jest odporna na zmywanie i szorowanie, dlatego utrzymanie czystości w łazience, kuchni czy pralni
jest banalnie proste – tłumaczy Anna Szymaszek. Ciepły odcień różu na ścianach w połączeniu z
biało-czarnymi kafelkami na podłodze stworzy doskonale kontrastujące wnętrze. Wystrój łazienki
można podkreślić także dodatkami z tej samej palety kolorystycznej. Świetnie sprawdzą się różowe
ręczniki, świece oraz dywaniki łazienkowe przełamujące barwę podłogi. Doskonałym wyborem będą
także czarne kinkiety i żyrandol z giętego metalu. Ciemne akcenty to przeciwwaga do jasnego
wnętrza, nadająca mu szykownego i pełnego klasy wyglądu.   

 
Różowa oaza spokoju dla malucha
Różowe ściany to marzenie niejednej małej dziewczynki. Dobierając farbę do pokoju dziecka, oprócz
koloru, warto też zwrócić szczególną uwagę na właściwości produktu – powinniśmy wybrać farbę
odporną na zabrudzenia i bezpieczną dla dzieci. – Dla maluchów świetnym wyborem będzie kolor
„Figlarny Róż” z palety barw Śnieżki Satynowej. Śnieżka Satynowa to lateksowa farba do wnętrz
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii Teflon™ surface protector oraz
najwyższej jakości żywic i pigmentów. Dzięki tej wyjątkowej formule tworzy niezwykle trwałe
wymalowanie, pozwalające na zachowanie idealnego wyglądu i koloru ścian. Pozostawia wyjątkowo
odporne na mycie i szorowanie powłoki, z których łatwo można usunąć plamy i zabrudzenia.  Produkt
jest też bezpieczny dla dzieci – tłumaczy ekspertka Śnieżki. Pudrowy odcień różowego wprowadzi w
sypialni spokój i równowagę. By przełamać monotonię jednokolorowych ścian, udekorujmy je
aplikacjami, które z łatwością naniesiemy za pomocą szablonów. W przypadku aranżacji przestrzeni
dla dziewczynki świetnie sprawdzi się zestawienie delikatnego różu z bielą. Łącząc wzorzyste ściany



z białymi meblami stworzymy dla niej wymarzony pokój.
Jeśli dzieci dzielą pokój, możemy dzięki zmianie kolorów ścian stworzyć dla każdego z nich własną
przestrzeń. We wspólnym pokoju świetnie będą wyglądać na przykład odcienie niebieskiego (jak
„Lodowy Błękit” Śnieżki Satynowej) oraz różu (jak „Figlarny Róż” z palety barw tej samej farby).
Dodanie nuty różu do pomieszczeń sprawi, że będą one radośniejsze. Wybierając z szerokiej gamy
odcieni możemy stworzyć harmonijną i wyciszającą sypialnię lub salon, w którym zmienimy się w
wulkan energii. Pamiętajmy też, że kolor różowy uwielbia towarzystwo miedzi, złota i srebra, co
ułatwi nam aranżację i dekorację wnętrz na zbliżające się wielkimi krokami święta.
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