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V JUB-u veliko pozornosti usmerjajo v proizvodnjo trajnostnih izdelkov, saj z njimi ustvarjajo ugodno 

klimo ter poskrbijo za prijetno bivanje uporabnikov. Pri tem imajo barve prav posebno mesto.  

 

 

Posebno skrb za kakovost notranjega zraka uporabnikom letos namenjajo s segmentom notranjih 

barv JUPOL WELLBEING. Te aktivne notranje zidne barve pozitivno vplivajo na počutje uporabnikov, 

veliko vlogo pa ima pri tem tudi izbor primernih barvnih odtenkov za posamezne bivalne prostore.  

V JUB-u za potrebe uporabnikov pripravljajo barvne študije in jim svetujejo pri izbiri primernih 

odtenkov tako za fasadne kot tudi za notranje površine. Pri fasadnih barvah v zadnjem desetletju 

prevladujejo zemeljski toni, ki so skladni z naravnim okoljem in ga ne obremenjujejo. JUB-ovi 

arhitekti uporabnikom svetujejo tudi pri izbiri barv in kombinaciji odtenkov za interierje, kjer ljudje 

preživljamo vse več časa.  

S kombinacijo barv ter naravne in umetne svetlobe v prostorih uporabniki doživljajo različne 

občutke. Barvni odtenki lahko v prostoru delujejo hladno in sveže, drugi so toplejši in prijetni, tretji 

lahkotno igrivi ali pa svečani in elegantni. Vsak uporabnik si z njihovim izborom v prostoru, kjer biva 

ali dela, ustvarja barvito okolje za svoje dobro počutje.  



 

Barve imajo tri dimenzije: barvni ton, svetlost in nasičenost. Barvni 

ton predstavljajo čiste barve, ki se spreminjajo po obodu barvnega 

kroga. Dve ali več barv imajo lahko isti barvni odtenek, vendar 

različno stopnjo svetlosti. Nasičenost barve pomeni intenzivnost ali 

čistost barvnega odtenka, ki se spreminja, če barvnemu tonu 

dodajamo sivo.  

V barvnem krogu je treba upoštevati treba tudi kontrast med 

toplimi in hladnimi odtenki. Hladni odtenki so modri, zeleni in vijolični, topli pa rumeni, rdeči in 

oranžni. Pri oblikovanju interierja redko 

uporabljamo čiste spektralne barve. Običajno 

uporabljamo zamolklo sive, osenčene črne ali 

svetlejše bele odtenke.  

Da bi ustvarili resnično barvno harmonijo v 

svojem domu, je potrebno razumeti, katere barve 

dobro delujejo skupaj in zakaj. Barve namreč 

pomembno vplivajo na naše razpoloženje, 

storilnost, počutje in sprostitev, kako pa jih doživljamo, pa je odvisno od uporabljenih barvnih 

odtenkov, vrste in intenzivnosti svetlobe v prostoru ter našega splošnega počutja. Različne barvne 

kombinacije barv v stanovanju imajo vpliv tudi na dojemanje toplote, na nas pa imajo tudi psihološki 

vpliv. Če želimo v prostor vnesti energijo in živahnost, potem so rumeni in oranžni odtenki prava 

izbira. Za umirjen in bolj hladen prostor bo primerna izbira med odtenki modrega spektra barvne 

lestvice. V JUB-u pred nanosom barv uporabnikom priporočajo izvedbo testnega nanosa barve na 

manjšo površino stene ali na list papirja, ki ga lahko nalepijo na steno in preverijo, če barva v 

prostoru deluje tako, kot je bilo želeno.  

Pri opremljanju doma običajno uporabimo odtenke, ki so nam všeč in jih 

povezujemo tudi z drugimi predmeti, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju, kot so npr. oblačila, modni dodatki ipd. Seveda moramo v tem 

kontekstu upoštevati barve obstoječega pohištva in dekorativnih izdelkov, 

slike, blazine, zavese in ostale elemente, ki celovito opredeljujejo prostor. 

Tudi velikost prostora je pomembna. S svetlejšimi odtenki ga lahko optično 

povečamo, da bi ustvarili manjši in intimnejši ambient, pa bo izbira temnejših 

odtenkov primernejša. Tudi svetloba je v prostorih pomemben faktor. Enak 

odtenek barve deluje popolnoma drugače ob naravni kot ob umetni svetlobi. 

Primerno osvetlitev razstavnih barvnih vzorcev so za to, da jih čim bolj 

avtentične prikažejo obiskovalcem, morali zagotoviti tudi v njihovem JUB 

Design Studiu.   

V JUB-u so pripravili priročnik Barve spremenijo dom, ki bo uporabnikom in 

drugi zainteresirani javnosti nudil koristne informacije pri izbiri primernih barv 

ter o aktualnih barvnih trendih.   


