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Vpliv barv na ugodje bivanja 

.

▪ S pravo izbiro izdelkov in nians, ki jih 
vgrajujemo v svoj dom, ustvarjamo v 
prostoru ugodno klimo ter tako 
poskrbimo za svoje prijetno bivanje.

▪ Kvaliteto notranjega ozračja izboljšujemo 
- JUPOL WELLBEING notranje barve.

▪ Vpliv izbora barvnega odtenka in 
kombinacija le-teh.

▪ S kombinacijo barv ter naravne in 
umetne svetlobe dosežemo v prostoru 
različne občutke, kot so hladnost in 
svežina, toplota in prijetnost, lahkotnost 
in igrivost ali svečanost in eleganco in s 
tem dosežemo dobro počutje.



Dimenzije Barv

Barva ima tri dimenzije: barvni 
ton, svetlost in nasičenost. 

▪ Barvni ton: To so čiste barve, ki se 
spreminjajo po obodu barvnega 
kroga.

▪ Svetlost: dve ali več barv imajo 
lahko isti barvni odtenek, vendar 
različno stopnjo svetlosti.

▪ Nasičenost: intenzivnost ali čistost 
barvnega odtenka se spreminja, če 
barvnemu tonu dodajamo sivo.



Kontrast med toplimi in hladnimi odtenki

Odtenke v barvnem krogu delimo na tople in hladne. Hladni odtenki 
so modri, zeleni, vijolični. Topli odtenki pa so rumeni, rdeči in 
oranžni. 

Pri oblikovanju interierja redko uporabljamo čiste spektralne barve. 
Običajno uporabljamo “utišane” sive, osenčene črne ali svetlejše bele 
odtenke. 



Kako doseči harmonijo barv v prostoru

Da bi ustvarili resnično barvno harmonijo v svojem domu, je 
potrebno razumeti, katere barve dobro delujejo skupaj in zakaj.



Kako doseči harmonijo barv v prostoru
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Kako doseči harmonijo barv v prostoru



Vpliv barv na naše počutje

▪ Barve vplivajo na naše 
razpoloženje, storilnost, počutje in 
sprostitev…

▪ Doživljanje barv je odvisno: 
odtenek barve, vrsta svetlobe 
(dnevna ali umetna, intenzivna ali 
medla …), naše splošno počutje, 
biološki ritem…

▪ Različne barvne kombinacije barv v 
stanovanju imajo vpliv tudi na  
dojemanje toplote. 



Izbira barv

▪ Najljubši odtenki: Pri opremljanju 
doma uporabimo odtenke, ki so 
nam všeč in jih izbiramo v 
vsakdanjem življenju - oblačila, 
slike…

▪ Kontekst: uporabimo obstoječe 
pohištvo, dekorativne izdelke, 
denimo slike, blazine, zavese in 
ostale elemente, ki opredeljujejo 
prostor. 

▪ Velikost prostora: majhen prostor 
optično povečamo - izberimo 
svetlejše odtenke. Če pa želimo 
ustvariti manjši in intimnejši 
ambient, so primernejši temnejši 
odtenki.



Izbira barv

▪ Svetloba: kakšna je osvetlitev 
prostora. Enak odtenek barve 
deluje popolnoma drugače ob 
naravni svetlobi kot ob umetni 
svetlobi. 

▪ Psihologija odtenkov: Barve 
imajo močan vpliv na nas. Če 
želimo v prostor vnesti energijo in 
živahnost, potem so rumeni in 
oranžni odtenki prava izbira. Če pa 
želimo ustvariti umirjen in bolj 
hladen prostor, potem izbirajmo 
med odtenki modrega spektra 
barvne lestvice.



Izbira barv

• Testni vzorec: vzorec barve 
nanesemo na manjšo površino
stene ali na list papirja in ga
nalepimo na steno. Tako bomo 
lažje dobili občutek, ali je to res 
pravi odtenek.



Hvala


