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Tavaszi frissesség

Koncepció: Kamarás Borbála  Styling: Torma Beatrix  Fotó: Téglássy Zsuzsanna

A türkiz helye nem egykönnyen határozható meg a színskálán. Kicsit kék, kicsit zöld, de mindenkép-

pen élettel teli, tisztaságot sugárzó szín. Vibráló, energiával feltöltő hatása egyértelműen 

a tavasz közeledtét jelzi - a megújulás már nem várat sokáig magára. Nézzük, milyen élénk színekkel 

érdemes társítani a türkizt, hogy hamisítatlan tavaszi hangulatot teremthessünk a lakásban. 

Március elejétől mind több a fény és a szín a ter-
mészetben.Még nem harsányak: először csak 
a levelek és a fű zöldje jelzi a változást, majd 
a virágba boruló gyümölcsfák meghozzák a tavaszt. 
Mindehhez a türkizkék égbolt és a nap egyre 
melengetőbb sugarai szolgálnak háttérül. A tavasz 
színei a lakást is felfrissítik, hála a türkiznek, ami 
nyugtató hatású, ugyanakkor élénkítő is, és növeli 
a koncentrálóképességet, segíti a gondolkodást. 
Nyitottabb, befogadóbb leszel tőle, erősebb ár-
nyalatai növelik az utazás, a vakáció és a tenger 
utáni sóvárgást. A türkiz jól párosítható a tavasz jel-
legzetes színeivel: a hárs-, fű- és banánzölddel, kis 
pinkkel vagy fuksziával, valamint a bézs melegebb, 
visszafogottabb árnyalataival.

 A tavaszi 
csokor színei

Alapszínünk a türkiz, és ennek
 különböző telítettségű árnya-

latai. Tőle azonos távolságra 
helyezkedik el a színkörben 

a pink – és annak a szürkétől 
a rózsaszíneken át haladó 

élénkebb változatai –, illet-
ve ha tovább haladunk a szín-

körben ebben az  irányban, 
akkor kb. 100 fokos szögben 

találjuk meg a sárgászöldet 
és ennek külön-böző tónusait. 

Ezek a türkiz és a pink élénk 
kiegészítői – mintha egy 

tavaszi csokor színeit látnánk.

Kanapé: CodeDecode; csíkos és selyempárna: 
Hephaistos; bársonypárna: Code-Decode; bodros 
selyempárna: ID Design; selyemszegélyes pléd: 
Hephaistos; pink kaspó: Oázis; türkiz szőnyeg: 
Hephaistos; banánsárga pu�-asztalka: Code-Decode; 
zöld üvegpohár és alátét: Kika; rózsaszín, madaras 
doboz: Hephaistos; pink gyertyatartó: ID Design; 
lila váza: ID Design; dohányzóasztal: Code-Decode; 
mécses: Hephaistos; lila gyertyatartó: ID Design; sárgás 
tálka: ID Design; türkiz váza: Kika; pink, kicsi kaspó 
és kampanula: Oázis; zöld váza: Hephaistos; cserepes 
gerbera: Oázis; kék, fonott tárolószett: ID Design; 
banánsárga pokróc: ID Design; banánsárga padlóváza: 
Hephaistos; tapéta: Müller Mónika Enteriőr ö

A hónap színe: a türkiz

ö

TARKA-BARKA
A pu� teteje tálcaként működik: éppen alkalmas a teázásra, 

és még néhány dísztárgy is elférhet rajta. Ha kicsi 
a hely,  a színek, méretek, formák térjenek el egymástól,

 hogy mindegyik külön-külön is érvényesüljön.
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Anyagminták
1. A kék egy visszafogottabb árnyalatát képviseli 

a nyomott mintás gyapjútakaró, melyet a kanapé 

karfájára is dobhatsz.

2. Banánzöld színű bútorszövettel érdekesebb formájú 

fotelt, pu�ot vagy karosszéket érdemes bevonni.

3. A hosszú szálú shaggy – ezúttal türkizkékben 

– annyira puha, hogy akár mezítláb is lépkedhetsz rajta.

4. A stílusok keveredését mutatja, hogy 

a klasszikus mintájú, bársonnyal bevont párna 

modern környezetben is jól mutat. Izgalmas 

és extravagáns hatású.w 

A NAPPALI SZÍNEI
Ha a fal fehér vagy törtfehér, a kanapé a türkiz 
mélyebb árnyalata legyen. A kanapéra dobott párnák 
a türkiz élénkebb színeiben pompáznak, sőt anyaguk is 
különböző. Emellett nyugodtan használhatsz 
nagymintás, türkiz tapétát egy-egy hangsúlyosabb 
felületen. A kompozíciót az asztali díszek lilái 
és rózsaszínjei teszik oldottá, játékossá.
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TAVASZI KIEGÉSZÍTŐK
A kiegészítő színek párbeszéde: a rózsaszín asztalka mellé 

mintás, türkiz és világoskék párnák kerültek, a rózsaszín 
pedig visszaköszön a gyapjúszőnyegen, némi kis kékkel 

fűszerezve. A két szín tökéletes egyensúlyban van.
rózsaszín kerámia lerakó: Hephaistos; 

madármintás selyempárna: Code-Decode; 
kézzel szőtt szőnyeg: Art-Kelim K�. 

Fotel: Code-Decode; kaspó: 
Müller Mónika Enteriőr; türkiz 
kerámiapu�: Hephaistos; párna: 
Hephaistos; mécses: Hephaistos; 
festmény: Code-Decode;

ÜDÍTŐ LÁTVÁNY 
A banánzöld és a türkiz kettőse 
az éledező természet színeire 
emlékeztet: a friss hajtások és 
a kéklő égbolt színeit idézik meg, s 
ez önmagában is elég ahhoz, hogy 
új energiákkal töltsenek fel. Fehér 
vagy törtfehér falakkal, világos 
padlóval, esetleg juharparkettával, 
színes kisbútorokkal és növények-
kel kiegészítve teremtheted meg 
a tökéletesen friss, tavaszias han-
gulatot. Azonban ez a harmónia 
nem tűr több színt nagy felületen! 
Ha függönyt is szeretnél, akkor 
a fal színéhez illő árnyalatokból 
válassz, és a további bútorok is 
inkább világos színekben – fehér, 
törtfehér és drapp árnyalatokban 
– állják meg a helyüket. Esetleg 
a kilincsek és karnisok esetében 
tehetsz kivételt, ezeket érdemes 
az arany és a réz tónusaiban tar-
tani. Ha kicsit mozgalmasabbá 
szeretnéd tenni a képet, akkor a 
türkiz intenzitásának változtatása 
mellett érdemes az egymás mellé 
komponált anyagok struktúrájával 
játszani: így kerülhet egymás mellé 
a hosszú szálú szőnyeg, a mintás 
párna vagy a karakteres kaspó.   
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