
B Í L Á  /  U N I
M O Ž N O S T I  K O M B I N A C Í 

D E K O R Ů  Z O O M ®



Uni dekory bílá Možnosti kombinací
W980 Platinově bílá H1582 F584 F236 F558

     

Bílou je možné kombinovat se všemi dekory fantazie, uni a dřevodekory, 

se světlými dekory vytvářejí harmonický, s tmavými dekory výrazný kontrast.

W911 Krycí bílá H3411 H1518 H3386 F132

   

Bílou je možné kombinovat se všemi dekory fantazie, uni a dřevodekory, 

se světlými dekory vytvářejí harmonický, s tmavými dekory výrazný kontrast.

W908 Vnitřní bílá H1284 H1277 H1867 F558

   

Bílou je možné kombinovat se všemi dekory fantazie, uni a dřevodekory, 

se světlými dekory vytvářejí harmonický, s tmavými dekory výrazný kontrast.

W1001 Solid Premium bílá H3005 H1952 F583 F202

   

Velmi kvalitní Premium bílá vytváří ve spojení s tmavými dekory ušlechtilý a hodnotný dojem.

W1000 Bílá premium H1428 H1615 H047 F274

   

Velmi kvalitní Premium bílá vytváří ve spojení s tmavými dekory ušlechtilý a hodnotný dojem.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



Uni dekory Možnosti kombinací
U093 Ginger H3129 H3704 F275 H2572

     

Nažloutlá zelená vytváří svítivý akcent na tmavě hnědých dřevodekorech.

U104 Alabastr H1950 H1599 F371 H178

   

Světlé béžové tóny se hodí ke všem přírodně zbarveným a hnědým dřevodekorům, 

stejně tak k dekorům fantazie s béžovým podílem.

U107 Žlutá pastelová H1586 H1696 H199 F145

   

Žlutá pastelová použitelná velmi univerzálně, s tmavými, červenavými dřevodekory 

jako vědomý kontrast, se středními přírodními tóny jako barevný akcent nebo k dekorům 

fantazie s podílem hnědé.

U108 Vanilka H1582 H1698 H046 F148

   

Vanilka je stále žádaná ve spojení s tmavými dřevodekory jako je třešeň nebo také jako decentní 

akcent k přírodnímu buku, ale také k hnědým dekorům fantazie se vytváří hodnotný kontrast.

U109 Kukuřičná žlutá H1709 H3704 H3128 F274

   

Tlumená Kukuřičná žlutá se hodí výborně k nažloutlým tmavým dřevodekorům, 

zvláště ve spojení s barevným Meranem vzniká harmonický kontrast.

U112 Seringa H3736 H3005 F039 F371

   

Světlé béžové tóny ladí se všemi přírodními barvami a hnědými dřevodekory, 

stejně tak s dekory fantazie s béžovým podílem.

U113 Perlově bílá H3304 H1665 H3410 F270

   

Perlově bílá je na základě nepatrného barevného podílu velmi flexibilně použitelná.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U114 Žlutá H3016 H1555 H3128 H2572

     

Svítivá, intenzívní Žlutá je vhodná nejvíce pro kombinaci s tmavými dřevodekory jako 

výrazný barevný tón nebo se žlutavými dekory za účelem dosažení harmonického kontrastu.

U116 Jasmín H1615 H1954 F309 F268

   

S červenavým béžovým tónem „Jasmín“ je možné vytvořit teplé kombinace tím, že je 

kombinován s červenavými dekory jako je třešeň nebo dekory fantazie s červeným podílem.  

U129 Žlutá sluneční H1950 H1137 H3739 H199

   

Svítivá Žlutá sluneční se hodí výborně k velmi tmavým nebo ke žlutohnědým dekorům.

U156 Písková H1615 H3005 H207 H296

   

Teplá Písková se hodí ke všem tmavým a šedým dřevodekorům ale také ke Cappuccinu 

nebo k černohnědé z palety uni dekorů.

U182 Šedobílá H1599 H1696 F900 F147

   

Šedobílá se hodí dobře ke všem šedavým dekorům a k lehce nazelenalým třešním jako 

je Třešeň Piemont.

U203 Karamelová H3734 H3704 F901 H3739

   

Teplý barevný tón Karamelové vytváří k žlutohnědým dřevodekorům souhlasnou kombinaci.

U205 Cappuccino H3006 H3304 H207 H296

   

Teplý barevný tón Cappuccino vytváří protipól ke všem šedě lazurovaným dřevodekorům, 

je však také kombinovatelný se všemi tmavě hnědými dřevodekory.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U212 Krémová H1394 H1698 H207 H045

     

Velmi teplý a červenavý dekor Creme se nechá kombinovat se všemi červenavými 

dřevodekory.

U216 Came H1554 H3382 F309 H047

   

Came je na základě malého barevného podílu velmi flexibilně upotřebitelný.

U222 Krémová H3410 H1615 F491 H199

   

Barevný tón Crema by se měl bezpodmínečně kombinovat s velmi tmavými dekory, 

protože se tak dosáhne velmi silného dojmu.

U303 Oranžová H1555 H1932 F150 F583

   

Oranžová dosahuje ve spojení s tmavými dřevodekory ušlechtilý barevný akcent. 

Světlým dřevodekorům propůjčí oranžová svěží protipól.

U306 Červená H1137 H3005 H207 H199

   

Červená slouží jako teplý protipól k velmi tmavým nebo šedě lazurovaným dřevodekorům. 

Hodí se ale také ke všem červenavým dřevodekorům nebo dekorům fantazie.

U311 Burgundská H1277 H1932 H1428 F503

   

Burgundská slouží jako teplý protipól k velmi tmavým nebo šedě lazurovaným dřevodekorům. 

Hodí se také velmi dobře k velmi tmavým uni dekorům jako je antracit a grafit.

U312 Kaňon H3025 H1428 F309 F132

   

Kaňon se velmi dobře hodí k tmavým barevným tónům a červenavým dekorům fantazie.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U314 Caprice H3304 H1277 H1867 H045

     

Caprice je velmi svěží, živá barva, která propůjčuje světlým a tmavým dřevodekorům 

moderní styl.

U315 Růžová H3736 H1424 H1394 F253

   

Křiklavá růžová slouží jako výrazný barevný tón pro tmavé, šedé a bíle lazurované 

dřevodekory.

U321 Čínská červeň H1979 H1137 F275 F516

   

Čínská červeň se hodí od světlé po tmavou ke všem červenavým dekorům a dosahuje 

vždy silného kontrastu.

U323 Červeň signální H3306 H1615 F503 F202

   

Červeň signální dosáhne ve spojení s tmavými šedivými a antracitovými barevnými 

tóny moderní a hodnotný styl.

U326 Žlutá tykvová H1532 H1424 H1394 H199

   

Žlutá tykvová slouží jako teplý protipól k velmi tmavým nebo šedě lazurovným dřevodekorům. 

Hodí se ale také ke světlým, červenavým dekorům.

U327 Sunset H3128 H3400 H2572 F148

   

Sunset zachycuje barevné přínosy dekorů Merano a Woodstock, hodí se proto velmi 

dobře k těmto dekorům.

U330 Lilková H3738 H3304 H1424 F161

   

Lilková se hodí zvlášť dobře k dekorům, které jsou lazurovány v šedě fialové jako 

Avignon ořech nebo Chateau dub.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U400 Fialková H1277 H1867 H045 F161

     

Tento pastelový tón Fialkové působí nejlépe ve spojení se světlými dřevodekory, 

které také obsahují pastelové barevné tóny, tím vzniká decentní kontrast.

U506 Azurově modrá H1582 H1532 H1502 F369

   

Tato tlumená, tmavá Azurová modrá vytváří se světlými dřevodekory silný kontrast, 

ve spojení s tmavými dřevodekory dosahuje sladěnou kombinaci.

U510 Modrá ledová H1873 H1733 H045 F306

   

Tato Modrá ledová je světlá a intenzívně barevná a měla by být použita tam, 

kde je požadována svěžest a trochu více barevného kontrastu. Toto může být 

dosaženo kombinací se světlými dřevodekory.

U512 Temně modrá H3738 H3304 H1887 F797

   

Tato fialová Temně modrá by se měla nejlépe kombinovat s tmavými dekory, které rovněž 

vykazují fialový barevný tón jako je Avignon ořech. Jestliže bychom ji chtěli použít jako 

důrazný barevný tón, pak je nejlépe kombinovat ji s teplým a světlým barevným tónem jasanu.

U514 Baltická modř H1511 H1642 H1530 F135

   

Baltická modř je velmi žádaný kombinovatelný barevný odstín a hodí se vždy 

k červenavým dřevům jako je hrušeň, javor nebo třešeň.

U518 Světle modrá H3006 H3129 H3704 H045

   

Svěží Světle modrá poslouží modernímu stylu a hodí se nejen ke světlým dekorům 

a také výborně ke hnědé.

U522 Horizont H1642 H3802 H1532 F135

   

Modrou Horizont je možné kombinovat jako protipól s teplými, červenavými dekory 

nebo jako barevný akcent ke velmi světlým dekorům.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U523 Lazurit H1950 H1530 H1665 W1000

     

Tato velmi barevně intenzívní modrá Lazurit působí velmi harmonicky k tmavým, 

červenavým dekorům dřeva jako kalvados nebo třešeň.

U524 Laguna H3802 H1867 H1733 W1001

   

Laguna je velmi svěží a řízná barva. S tímto dekorem je v každém případě možné 

chtít vyniknout, a proto se k němu hodí především světlé dřevodekory.

U525 Modrá námořní H3411 H1521 H1727 H1980

   

Tato Modrá námořní je dobře kombinovatelná se žlutavými dřevodekory jako je Javor 

medový a Bříza přírodní.

U527 Modrá královská H1530 H1511 H1951 F516

   

Tmavá Modrá královská se hodí zvláště k ušlechtilým, načervenale hnědým 

dřevodekorům jako je kalvados.

U529 Modrá hroznová H1284 H1867 H1532 F306

   

Modrá hroznová se hodí zvláště k velmi světlým a šedě lazurovaným dekorům a také 

ke všem dekorům fantazie, které obsahují světle modré barevné příměsi.

U532 Petrolejová H3802 H1334 H1277 H296

   

Kombinací Petrolejové s Břízou přírodní a se všemi světlými a šedě lazurovanými dekory 

je možné vytvořit velmi silný, moderní kontrast.

U604 Jedlově zelená H1696 H3387 H3400 H1980

   

Dřevodekory s vysokým podílem zelené jako je dub nebo třešeň se hodí k Jedlově 

zelené nejlépe, ale také se hodí žlutavé dekory jako jako buk. 

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U607 Zelená H1334 H1642 H1709 F137

     

Středně zelená se hodí optimálně ke kombinaci se zelenými a hnědými přírodními barvami, 

u pracovních desek by však měly dekory obsahovat zelené podíly kvůli dosažení lepší kombinace.

U608 Pastelově zelená H3363 H1334 F558 H207

   

Pastelově zelená vypadá velmi dobře ve spojení s šedě lazurovými dekory a se světle 

šedými dekory fantazie.

U610 Zelená světlá H1733 H1277 H1394 H3006

   

Zelená světlá se hodí zvláště ke kombinaci se světlými a lehce načervenalými 

a našedlými dřevodekory.

U611 Tyrkysově zelená H1232 H1733 H1932 H3411

   

Tyrkysově zelenou můžeme dobře kombinovat se žlutavými a světlými dřevodekory.

U612 Zelená H3016 H1582 H3400 H1887

   

Tlumená zelená působí harmonicky se světlými a hnědožlutými dřevodekory.

U620 Anýzová H1277 H1137 H199 F509

   

Anýzová připomíná zelené matované sklo a hodí se tak ke hnědým barvám dřeva 

ale také k hliníku.

U621 Lipově zelená H1599 H1137 H199 H3362

   

Kombinací svěží Lipové zelené s velmi tmavými dřevodekory se dosáhne elegance 

a hodnotného vzhledu.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U622 Mechově zelená H1920 H1334 H1642 F583

     

Tento středně zelený barevný tón Mechově zelené je kombinován nejlépe se středními 

přírodními odstíny, aby byl dosažen harmonický kontrast.

U625 Jablečně zelená H3129 H1952 H1137 F238

   

Jablečně zelená dosáhně svítivého akcentu na tmavě hnědých dřevodekorech.

U627 Avokádo H1599 H3387 H3129 H199

   

Tlumemá zelená Avokádo působí nejharmoničtěji ve spojení s tmavě hnědými dekory.

U628 Zelená H3411 H1532 H1727 H1521

   

Tato silně svítivá Zelená se hodí skvěle pro dětský nábytek ve spojení se žlutavými 

dekory jako jsou javor, bříza nebo borovice.

U630 Limetková H1555 H3025 H1137 H199

   

Tato žlutavá Limetková zelená vytváří svítivý akcent na tmavě hnědých dřevodekorech.

U701 Pastelově platinová H1954 H1642 H1599 H1952

   

Pastelově platinová, barevný odstín mezi světlou šedou a decentní modrou, 

potřebuje teplý kontrast, jako např. ve spojení s Kalvadosem růžovým.

U708 Šedá H1232 F558 F550 F107

   

Šedá je velmi neutrální a nechá se v základě mnohostranně použít, hodí se k ní přírodní 

dekory, které mají šedé podíly.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U713 Základní šedá H1873 H1979 F797 F064

     

Načervenale teplá Základní šedá se projeví zvláště při kombinaci se světlými přírodními 

barvami, tak vzniká teplý barevný kontrast.

U730 Čedičová šedá H3304 H1334 H1277 F274

   

Barevný tón teplé Čedičové šedé se nalézá v dekorech jako je Beton světlý nebo 

Dub Chateau šedě lazurovaný, proto se tyto dekory skvěle doplňují.

U732 Prachově šedá H3304 H3006 H207 H045

   

Teplá Prachově šedá se hodí ke světlým, pastelovým dřevodekorům a dekorům 

pracovních desek, které rovněž obsahují šedou.

U750 Jasně šedá H3704 H1137 F696 H296

   

Tento světlý tón jasně šedé může být kombinován jako kontrast s tmavě s tmavými 

dřevodekory a s dekory, které obsahují šedé podíly.

U763 Perlově šedá H3006 H1277 H045 F550

   

Tato střední Perlově šedá se hodí k dekorům s šedým podílem je Akácie nebo 

Zebrano pískové.

U765 Stříbřitě šedá H1532 H1277 H1394 F554

   

Tmavou Stříbřitě šedou se dá dosáhnout velmi silných kontrastů, tím že se kombinuje 

s lehkými světle šedými dřevodekory.

U770 Achátově šedá H1334 H1521 H1727 H3400

   

Achátově šedá má malý žlutý podíl a může být proto kombinována se všemi 

žlutavými dřevodekory.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U773 Mlhově šedá H1952 F550 F306 F040

     

Tento barevný tón Mlhově šedé může být jako kontrast kombinován se všemi tmavými 

dřevodekory a s dekory, které obsahují šedé podíly. 

U775 Bílošedá F131 F558 F696 F107

   

Světlá bílošedá se kombinuje nejlépe s dekory fantazie, které leží v podobném 

barevném horizontui, jinak vzniká příliš tvrdý kontrast.

U777 Platinově šedá H1521 H1582 F550 F107

   

Tato žlutavá Platinově šedá se hodí dobře k žlutavým dřevodekorům jako Javor 

medový a k dekorům fantazie, které obsahují šedé podíly.

U803 Černošedá U112 H3016 H3734 H2572

   

Černošedá se hodí ke všem krémovým barevným tónům a k tmavým, 

exotickým trendovým dřevodekorům jako jsou teak, ořech, Woodstock.

U805 Sépiově hnědá H1137 H3304 H1424 H207

   

Teplá Sépiově hnědá se hodí nejen k tmavě hnědým dřevodekorům, 

nýbrž také k přírodnímu barevnému tónu přírodního buku.

U961 Černá grafit H3363 H3802 F145 F040

   

Právě ke světlým dřevodekorům nabízí Černý grafit ideální kombinaci, s dekory, 

které leží v podobném barevném pásmu, vytváří tento barevný tón harmonickou kombinaci.

U963 Tmavá diamantová H1334 H1887 H1733 F275

   

Ke světlým dřevodekorům nabízí Tmavá diamantová ideální a hodnotnou kombinaci, k dekorům, 

které jsou v podobném barevném pásmu, nabízí tento barevný odstín harmonickou kombinaci.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



U999 Černá H1883 F902 U114 F202

     

Černá může o sobě tvrdit, že může být kombinována se všemi barvami a dřevodekory, 

je pouze důležité, jakého efektu má být dosaženo (kontrast nebo hodnota).

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



M O Ž N O S T I  K O M B I N A C Í 
D E K O R Ů  Z O O M ®

D Ř E V O D E K O R Y



Dřevodekory Možnosti kombinací
H045 Špalíček - přírodně světlý U212 U330 U400 U518

     

Světlé dřevodekory vyžadují často teplý protipól, jako je červená, ale také s šedivou 

nebo modrou vznikají harmonické kombinace.

H046 Merano špalíček U222 U107 U604 F503

   

Barevnost Merana špalíčku nabízí kombinaci s mnoha uni barvami, jako je žlutá, zelená 

nebo béžová.

H047 Merano špalíček tmavý W1000 U216 U112 U805

   

Tmavé Merano špalíček působí velmi ušlechtile s Bílou prémium nebo jinými béžovými tóny.

H1137 Dub Ferrara černohnědý U620 U311 U129 F784

   

Černohnědé  dřevodekory volají často po akcentních barvách jako je červená nebo žlutá. 

Se světle zelenou nebo s odstínem ocele se dosáhne hodnotné kombinace.

H1232 Jasan Loira U607 U708 F137 F503

   

Žlutavý odstín Jasanu Loira se hodí ke kombinaci s primárními barvami. 

H1277 Lakeland Akazie - skořice U311 U713 U400 F274

   

Lakeland Akazie - skořice je vemi dobře kombinovatelná a hodí se k velmi mnoha tónům 

šedivé a šeříkové, ale také je myslitelná k tmavě červené  jako protipól.

H1284 Jasan bílý U529 U770 F550 F107

   

Bílé dřevodekory jsou na základě své neutrality kombinovatelné s mnoha uni dekory. 

Harmonické kombinace je možné vytvořit s dekory v podobném barevném pásmu jako je světlá šedá.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



H1334 Dub Ferrara U156 U607 U730 F274

   

Zelenošedý barevný tón Dub Ferrara se hodí skvěle k zelené, šedé a bahenním odstínům.

H1342 Dub Montana světlý U222 U312 U730 F371

   

Dub Montana světlý s nádechem oranžové se hodí velmi dobře k načervenalým uni 

dekorům a k teplé šedé.

H1394 Dub Cremona pískový U765 U518 F309 F136

     

Na základě bílých pórů se hodí dub Cremona pískový ke všem bílým a šedým dekorům, díky 

červenému podílu v dekoru se nechá kombinovat s dekory fantazie, které rovněž vlastní červené podíly.

H1424 Woodline creme U205 U116 F042 F148

   

Bílé dřevodekory jsou na základě jejich neutrality kombinovatelné s mnoha uni barvami, 

zvláště načervenale béžové tóny nebo Cappuccino se hodí dobře ke kombinacím, 

protože zachytí lehký krémový odstín Woodline. 

H1428 Woodline mokka U805 U156 F145 F751

   

Barevný tón Woodline mokka se nechá kombinovat se všemi tóny hnědé a teplou béžovou, 

ale také žlutá jako akcentní barva vypadá velmi dobře s hnědou barvou Woodline.

H1502 Olše U506 U112 F132 F491

   

Načervenalý, teplý přírodní tón Olše se hodí ke kombinaci se všemi primárními barvami.

H1509 Mahagon U116 U999 U107 F270

   

Tmavé, ušlechtilé dřevodekory potřebují světlé kontrapunkty, jako je béžová nebo můžou 

být kombinovány s černou.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



H1511 Buk Bavaria U527 U109 F509 F135

   

Střední přírodní tón Buku Bavaria umožňuje četné kombinace s téměř všemi barvami uni, 

zvláště žlutá nebo modrá se často kombinuje. 

H1518 Buk přírodní W911 U108 F132 F137

   

Světle nažloutlý tón Buku přírodního se hodí velmi dobře k nažloutlým dekorům uni jako 

je Vanilka a k dekorům pracovních desek se zeleným podílem.

H1521 Javor medový U525 U765 U622 F150

     

Nažloutlý Javor medový se hodí skvěle k dekorům uni a fantazie s podíly zelené 

a modré.

H1530 Hrušeň  švýcarská W911 U222 F509 F238

   

Načervenalé, elegantní dřevodekory jako je Hrušeň švýcarská se hodí ke kombinacím se stříbrem 

a hliníkem; pracovní desky by měly působit klidně a měly by být jemně  strukturované.

H1532 Hrušeň květ U532 U963 U730 F268

   

Červenošedé příměsi u tohoto přírodního tónu Hrušeň květ skýtají kombinace s 

odpovídajícími dekory uni a fantazie. 

H1553 Myrta přírodní U113 U107 U999 F309

   

Tmavá, ušlechtilá dřeva jako Myrta přírodní potřebují světlé kontrapunkty jako je béžová 

nebo vanilková, mohou být však také dobře kominovatelná s černou. 

H1554 Myrta hnědá U093 U109 F751 F065

   

Hnědé dřevo Myrty hnědé se hodí vždy velmi dobře k nažloutlým dekorům uni a dekorům fantazie.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



H1555 Wenge U114 U107 F371 F064

   

Se svítivou žlutou může Wenge vytvořit nápadné, moderní akcenty, klidných kombinací 

se dosáhne ve spojení se světlými béžovými a vanilkovými tóny.

H1582 Buk Ellmau U108 U506 U607 F135

   

Střední přírodní tón Buku Ellmau umožňuje četné kombinace s téměř všemi unibarvami, 

zvláště se žlutou a modrou se často kombinuje.

H1586 Buk pařený W980 U107 F751 F135

     

Střední přírodní tón Buku pařeného umožňuje četné kombinace s téměř všemi uni barvami, 

kombinuje se zvláště často se žlutou a modrou.

H1599 Buk tyrolský čokoládový W1000 U104 U621 F371

   

Teplý čokoládový Buk tyrolský působí absolutně elegantně s béžovou nebo pastelově 

zelenou, ale také červená působí v kombinaci harmonicky. 

H1615 Třešeň Romana W1000 U222 U156 F275

   

Třešeň Romana s ořechovým nádechem se hodí skvěle ke světle béžové a k hnědým tónům.

H1642 Javor Cristal přírodní U622 U116 F268 F371

   

Načervenalý, teplý tón přírodního Javoru Cristal se hodí ke kombinaci se všemi primárními 

barvami, zvláště harmonicky působí s dekory uni s červeným podílem.

H1665 Třešeň Toskana U113 U107 F509 F145

   

Načervenalá, hnědá Ttřešeň Toskana s perleťovým efektem se hodí velmi ke hliníku a k 

barevným tónům béžové a vanilkové.
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H1696 Třešeň Piemont U182 U607 F137 F503

   

K živé, lehce nazelenalé Ttřešni Piemont se hodí dekory s nažloutlými béžovými tóny, dekory

se zeleným podílem, v oblasti pracovních desek je vhodná kombinace s decetními provedeními 

žuly a mramoru.

H1698 Třešeň Lombardo přírodní U107 U104 F796 F136

   

Červenavá Třešeň Lombardo přírodní potřebuje ke kombinaci žlutavé béžové tóny. 

V oblasti pracovních desek se hodí dekory s červeným podílem.

H1699 Třešeň Viktoria U112 U963 F104 F132

     

Červenavá, elegantní Třešeň Victoria se hodí ke kombinaci s šedou, nebo hliníkovou; 

pracovní desky by měly však být strukturované jemně a citlivě.

H1704 Třešeň přírodní W911 U108 F039 F136

   

Žlutočervená Třešeň přírodní se hodí ke kombinaci se žlutou a teplými béžovými tóny.

H1706 Třešeň U104 U612 F104 F145

   

Žlutočervené třešně se hodí ke kombinaci se žlutou a teplými béžovými tóny.

H1709 Francouzský ořech U107 U607 F132 F751

   

Žlutavý odstín Francouzského ořechu se hodí ke žluté a béžové, ale také v kombinacích 

se zelenou působí harmonicky.

H1727 Bříza přírodní U607 U525 U770 F369

   

Žlutavá Bříza přírodní se hodí skvěle k uni dekorům a dekorům fantazie se zeleným a modrým podílem.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ DEKORŮ ZOOM®



H1733 Bříza Mainau U611 U532 U963 F115

   

Světlý přírodní tón Břízy Mainau je možné kombinovat se světlými teplými uni barvami jako 

je červená. Moderního vzhledu je možné dosáhnout díky tmavým šedým tónům nebo tyrkysové.

H178 Špalíček Afzelia U104 U303 U327 U608

   

K tmavému dekoru s nádechem oranžové Špalíček Afzelia se hodí svěží oranžová. 

Harmonickou kombinaci vytvoříme se světle béžovou.

H1832 Hrušeň karát U107 U607 F371 F137

     

K poněkud žlutozelené Hrušni karát se hodí dekory žlutého a zeleného charakteru.

H1834 Smokvoň U608 U312 U732 F150

   

Ke světlé Smokvoni se velmi dobře hodí pastelově zelená a zemitá, tlumená červená 

nebo neutrální šedá.

H1867 Javor kanadský krémový U400 U314 U529 F501

   

K bělavému dekoru Javoru kanadského krémového působí velmi harmonicky pastelové tóny. 

Je možné klidně použít silný a svěží kontrast s růžovou nebo petrolejovou.

H1869 Javor kanadský přírodní U306 U730 F554 F136

   

Žlutý přírodní tón Javoru kanadského přírodního se hodí ke kombinaci s teplými červenými 

a šedými tóny; pracovní desky mohou být o něco výrazněji strukturovány.

H1873 Javor babyka U713 U532 F364 F371

   

Světlý, ale teplý přírodní tón Javoru babyka dovoluje kombinace s výraznými uni barvami.
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H1883 Javor Diamant světlý U112 U803 F253 F042

   

Tento hodnotný dřevodekor Javoru Diamantu světlého se hodí nejlépe ke krémovým béžovým 

tónům a  ke tmavému antracitu nebo hnědé.

H1887 Javor přírodní Starnberg U312 U963 F516 F371

   

Tento světlý a teplý Javor světlý Starnberg je vhodný ke kombinaci s hliníkem nebo 

teplými šedými tóny; u pracovních desek tvoří červená teplý kontrast.

H1920 Buk tyrolský přírodní U104 U311 F509 F554

     

Elegantní dýhová optika Buku tyrolského přírodního se nechá kombinovat zvlášť dobře 

s hliníkem, ale také béžová a červená vytvářejí krásné akcenty.

H1932 Buk tyrolský světlý U312 U611 F501 F150

   

Buk tyrolský světlý působí moderně s červenou a tyrkysovou nebo s tmavou šedivou/antracitovou.

H1946 Hrušeň Elsass U108 U107 F509 F145

   

Červenavé, elegantní dřevo hrušně Elsass se hodí ke kombinaci s hliníkem a světlými žlutými, 

popř. béžovými tóny.  

H1950 Kalvados přírodní U104 U803 F554 F503

   

Hnědavý tón Kalvadosu přírodního se hodí velmi dobře ke světle béžové, ke žluté a černohnědé. 

Dekory pracovních desek by měly být spíše klidné a jemně strukturované, protože Kalvados je velmi živý.

H1951 Kalvados červený U112 U961 F751 F064

   

Červenohnědá Kalvadosu červeného se hodí skvěle k tmavému antracitu nebo k červenavému 

béžovému tónu. Dekory pracovních desek by však měly být klidné, protože Kalvados je již velmi živý.
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H1952 Kalvados amber W1000 U701 U107 F147

   

Tento teplý červenohnědý barevný tón Kalvadosu amber potřebuje světlé kombinace, 

např. s tóny světle šedé nebo pastelově žluté.

H1954 Kalvados růžový U116 U713 F268 F238

   

U Kalvadosu růžového se dosáhne harmonických kontrastů kombinací s teplou základní 

šedou nebo jasmínovou. U pracovních desek se hodí dekory s podílem červené.

H1968 Kalvados Lugano U107 U608 F150 F145

     

Tento přírodní tón jabloňového dřeva Kalvados Lugano se hodí ke kombinaci s dekory ze 

středního barevného pásma jako je žlutá nebo zelená.

H1979 Buk tyrolský bělený U311 U730 F274 F509

   

Tento přírodní tón Buku tyrolského běleného se hodí na základě své své elegance 

ke kombinaci s kovem příp. s šedými a červenými tóny. 

H1980 Buk prkno přírodní W911 U108 U527 F753

   

Buk prkno přírodní získá nejlepší kontrasty se žlutými a modrými uni barvami, přednostně 

ze středních sytých odstínů.

H199 Wenge špalíček U107 U327 U306 U114

   

Se svítivou žlutou nebo červenou je možné dosáhnout v kombinaci s dekorem Wenge špalíček

nápadných, moderních akcentů, klidnější kombinace se vytvoří ve spojení se světlými béžovými 

a vanilkovými tóny.

H207 Buk přírodní U608 U963 U732 U156

   

Červenavě šedý tón Buku přírodního se hodí skvěle k šedým a zeleným uni barvám, 

ale také světlá béžová k němu vypadá elegantně. S červenou je možné dosáhnout akcentu.
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H2572 Woodstock U327 U803 U203 U113

   

Dekor Woodstock je mnohobarevný a zachycuje barvy západu slunce a hnědé tóny, 

proto působí tyto kombinace dohromady velmi harmonicky.

H296 Dub country šedý U156 U222 U312 U750

   

Barevné povedení šedého Dubu country sluší venkovskému stylu a dobře se hodí 

k zemitým červeným tónům, světlé béžové a přírodní šedé..

H3005 Zebrano béžovošedé U311 U156 F147 F371

     

K béžovošedému Zebranu se hodí dekory s béžovým a šedým podílem, protože Zebrano 

tyto barvy zachycuje. S červenou je možné vytvořit teplý protipól.

H3006 Zebrano pískové U205 U611 F253 F748

   

Ke světlému Zebranu je možné jako protiklad vhodně použít důrazné, tmavé barvy, 

jako např. tóny hnědé, mokka, šedé či zelené.

H3016 Teak Jakarta U107 U327 F371 F132

   

Ke žlutavému přírodnímu tónu Teaku Jakarta se hodí nejlépe žlutavé a béžové uni barvy 

nebo dekory pracovních desek.

H3025 Makassar U312 U803 F147 F306

   

S vícebarevným Makassarem je možné kombinovat červenou, žlutou nebo hnědou, 

protože Makassar tyto barvy obsahuje.

H3127 Růžové dřevo přírodní U108 U182 W1000 F274

   

Teplý a nazelenalý přírodní tón Růžového dřeva se hodí ke kombinaci se všemi vanilkovými 

a lehce nazelenalými béžovými tóny.
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H3128 Merano přírodní U109 U327 U604 F150

   

V dekoru Merano přírodní jsou obsaženy příměsi tónů žluté, hnědé a oranžové a tyto 

vytvářejí harmonické kombinace.

H3129 Merano hnědé U518 U627 F147 F107

   

Zelená a modrá se velmi dobře hodí k hnědým dřevodekorům a působí proto velmi 

dobře dohromady s Meranem hnědým.

H3304
Dub Chateau 
šedě lazurovaný U156 U205 U963 F275

     

Šedě lazurované dřevodekory se hodí přirozeně velmi dobře k dekorům s šedým podílem, 

ale také k červenavým béžovým a hnědým tónům jako teplý protipól.

H3306
Dub Chateau 
antracitový U156 U330 U730 F107

   

Proti tmavému Dubu Chateu antracitovému je možné v každém případě postavit teplé 

barvy jako je červená nebo lilková, dekory s šedým podílem se vždy také hodí.

H3362
Dub Highland 
červenohnědý U311 U112 F147 F309

   

Červenohnědý dub Highland působí velmi harmonicky s červenou nebo s červenavou béžovou. 

Na základě stříbrných pórů se hodí také velmi dobře hliník. 

H3363
Dub Highland 
antracitový U532 U701 F236 F501

   

Chladný antracitový tón Dubu Highland působí absolutně moderně se světle modrou, 

šedou nebo petrolejovou. Na základě stříbrných pórů se hodí také velmi dobře hliník.

H3382 Dub Winchester světlý U112 U607 F145 F150

   

Šedozeleně působící přírodní tón Dubu Winchester světlého se hodí skvěle ke středně zelené, 

ale nabízejí se také teplé béžové tóny nebo dekory s šedým podílem.
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H3386 Dub přírodní U107 U607 F132 F137

   

Tento tradiční tón Dubu přírodního je odjakživa kombinován se zelenými a žlutými tóny.

H3387 Dub rustikální U107 U604 F145 F270

   

Tento rustikální, hnědý tón Dubu rustikálního působí nejlépe ke světle žluté nebo 

k tmavě zelené.

H3388 Dub středně světlý U112 U604 F137 F104

     

Přírodní tón Dubu středně světlého se nechá nejlépe kombinovat s červenavou béžovou 

nebo zelenou.

H3389 Dub přírodní světlý U107 U607 F104 F132

   

Ke světlému přírodnímu tónu Dubu přírodního světlého se hodí velmi dobře pastelové tóny 

z pásem žluté a zelené.

H3400 Borovice sukatá přírodní U107 U607 F145 F107

   

Přírodní tón jehličnanů se hodí ke kombinacím se zelenými tóny nebo potřebují světle 

nažloutlý kontrast.

H3410 Modřín horský U107 U156 U311 F145

   

Hnědý tón Modřínu horského se nechá kombinovat se všemi tóny hnědé a béžové, 

ale také žlutá a červená jako akcenty k němu vypadají velmi dobře.

H3411 Modřín horský přírodní U327 U628 F132 F136

   

Tento tradiční barevný tón Modřínu horského přírodního se hodí ke kombinaci s primárními 

barvami nebo s křiklavě svítivými barvami pro nábytek do dětského pokoje. 
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H3703 Ořech Aida přírodní W911 U112 F371 F270

   

K zeleno-žlutavě působícímu dekoru Ořech Aida přírodní se hodí dobře krémově bílá 

nebo dekory pracovních deasek, které tyto barvy opět obsahují.

H3704 Ořech Aida tabákový U222 U627 F371 F268

   

K tmavě hnědým dřevodekorům se hodí velmi dobře dekory uni, jako je červená, béžová, 

světle zelená a modré tóny. Kombinací s béžovou a červenou se dosáhne se dosáhne 

zajímavé optiky, se světlou zelenou nebo modrou  moderního vzhledu.

H3713 Kaštan Matfen U730 U805 F274 F064

     

Šedavě béžový tón Kaštanu Matfen se hodí k mnoha teplým tónům šedé, hnědé a béžové.

H3734 Ořech Dijon přírodní U327 U330 F042 F270

   

Ořech Dijon přírodní má velkou toleranci barev a může být proto kombinován s výraznými 

barvami jako je Sunset nebo Lilková

H3736 Ořech Avignon skořicový U112 U205 F275 F699

   

Červenavý skořicový tón tohoto Ořechu Avignon se hodí k mnoha teplým tónům béžové 

a hnědé.

H3738 Ořech Avignon šedohnědý W1001 U330 U512 F161

   

Šedohnědý tón tohoto Ořechu Avignon se hodí nejvíce k fialovým dekorům, protože tento 

Ořech je také lehce fialově lazurován. 

H3739 Ořech špalíček U107 U182 U156 U222

   

Ořech špalíček obsahuje barvy jako je žlutá a šedá, proto se hodí tyto barvy ke kombinaci s ním.
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H3802 Bříza Fjord přírodní U532 U713 U963 F275

   

S Petrolejovou se vytvoří u Břízy Fjord přírodní moderní kombinace, ale také tmavá šedá nebo antracit 

působí velmi zajímavě.
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M O Ž N O S T I  K O M B I N A C Í 
D E K O R Ů  Z O O M ®

F A N T A Z I E  D E K O R Y



Fantazie dekory Možnosti kombinací
F039 Travertin U112 U805 H1704 H3703

     

Béžovohnědý travertin umožňuje kombinace s hnědými dřevodekory a rovněž 

s dekory uni v pásmech béžové a hnědé.

F040 Žula černá U713 U961 H1277 H1951

   

Žulu černou je možné kombinovat s téměř všemi dřevodekory a dekory uni, 

záleží pouze na tom, jaké přostředí má být vytvořeno.

F042 Sonora černá U203 U222 H1424 H3734

   

Bílé a béžově hnědavé barvy dekoru Sonora černá připouští dobrou kombinaci se světlými až 

tmavými dřevodekory, ale také světlé uni dekory od bílé po béžovou se nechají dobře kombinovat.

F058 Břidlice blok U311 U963 H1284 H1277

   

Neutrální, tmavě šedý tón Břidlice blok dovoluje kombinace s téměř všemi dřevodekory 

a dekory uni.

F064 Mramor Classico U156 U222 H3713 H1951

   

Na základě bílých a béžových žilek se nechá mramor Classico kombinovat s dřevodekory 

světlých až středních barev, popř. s uni barvami jako je bílá, béžová a žlutá.

F065 Mramor Malaga U607 U803 H3387 H1696

   

K dekoru Mramor Malaga se hodí přirozeně všechny nažloutlé dřevodekory. 

S černohnědou se dosáhne zajímavého dojmu.

F104 Mramor Latina U113 U216 H3388 H1699

   

Béžovohnědá Mramor Latina umožńuje kombinace s hnědými dřevodekory a také 

s dekory uni v pásmech béžové a hnědé.
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F107 Mramor Carrara U775 U730 H1502 H3400

     

Mramor Carrara se používá hojně v kombinaci s venkovským stylem, popř. 

s výraznějšími/markantnějšími dřevodekory.

F115 Puntinella černá U311 H1883 H1699 H1733

   

V barevném tónu i v dekoru relativně neutrální Puntinella černá se hodí zvlášť dobře 

ke kombinacím s dřevodekory, které patří spíše k dominantním popř. markantním provedením.

F131 Trani světlešedé U775 U314 H3736 H3006

   

Světle šedá a Caprice se nalézají v dekoru Trani světle šedé opět a hodí se proto 

skvěle v kombinaci. 

F132 Trani béžové U104 U205 H3016 H1232

   

Vanilkově barevný základ Trani béžového se hodí velmi dobře ke žlutavým 

dřevodekorům jako je Jasan Loire nebo teak.

F135 Paradiso modré U522 U113 H1511 H1873

   

Modrý granit se nechá přiřadit ke světlejším až středním přírodním barvám pro 

krásný kontrast.

F136 Paradiso červené U116 H1887 H1642 H1920

   

Světlejší dřevodekory obdrží kombinací s červenavým granitem Paradiso červené 

teplý protipól, který v celkovém působení pak zanechává zdání teplejšího tónu dřeva.

F137 Paradiso zelené U108 U607 H3400 H1698

   

Zelený granit Paradiso zelené se hodí ke kombinaci spíše s tmavšími a červenavými 

dřevodekory jako je třešeň a ořech.
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F145 Sardogranit U203 U961 H1665 H1950

     

Žlutočervenavý podíl v tomto Sardogranitu předurčuje kombinaci teplejších přírodních 

tónů v barvách końaku.

F147 Valentino šedé U182 U730 H3005 H3410

   

Klidný, plochý pískovec Valentino šedé se hodí dobře k dřevodekorům, 

které mají dekorové zobrazení markantnější.

F148 Valentino hlinité U108 H1277 H3382 H3006

   

Klidný, plochý pískovec Valentino hlinité se hodí dobře k dřevodekorům, 

které mají dekorové zobrazeni markantnější.

F150 Verona světlešedá U327 U765 H1521 H1968

   

Tento jemný kámen Verona světle šedá je velmi univerzálně použitelná, 

přičemž jsou vhodná zvláště světlá dřeva.

F161 Artic modrošedý U330 U400 H1952 H3738

   

Barvy základu a jednotlivých minerálních kamínků nabízejí vhodné možné 

kombinace těchto barev s dřevodekory zcela jednoznačně.

F163 Artic žlutošedý U108 U805 H1277 H3306

   

Barvy základu a jednotlivých minerálních kamínků nabízejí vhodné možné 

kombinace těchto barev s dřevodekory zcela jednoznačně.

F202 Mramor černý U311 U999 H1951 H1277

   

 Mramor černý je možné kombinovat s téměř všemi dřevodekory a dekory uni, 

záleží pouze na tom, jaké prostředí má být vytvořeno.
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F236 Terrano šedé W980 U107 F751 F136

     

Optika minerálního kamene Terrano šedé se nechá na základě jeho decentního image 

velmi dobře použít jako klidný protipól ke tmavým popř. načervenalým dřevodekorům, 

ale také akcenty jsou možné k ladící šedé.

F238 Terrano černé U306 U620 H1530 H1954

   

Minerální kámen Terrano černé, se nechá mnohostranně kombinovat, budˇ působivě 

elegantně např. s červenavými dřevodekory nebo jako akcent s červenou uni a přirozeně 

také s větším počtem šedých tónů.

F253 Břidlice U963 H3304 H3006 H1615

   

Břidlice je svou strukturou velmi klidná a elegantní a může tak dobře se postarat při 

kombinaci o barevné vyrovnání, takže jsou možné vedle mnoha dřevodekorů také uni barvy.

F268 Magna rosso U116 U306 H1394 H1887

   

Červenavý granit Magna rosso se dá nejlépe kombinovat kontrastně se světlými 

dřevodekory, protože tím propůjčuje velkou míru tepla a sám sebe účinně zvýrazní.

F270 Magna nero U222 U805 H3734 H3703

   

Na základě hnědých a tmavých příměsí se hodí Magna nero ke všem tmavě hnědým 

dřevodekorům nebo k hnědým uni dekorům, ale také kombinace s neutrálním 

krémovým tónem je možná.

F274 Beton světlý U222 U730 H1334 H3304

   

Beton světlý se na základě svého barevného nastavení dobře přizpůsobí mnoha dekorům. 

Zvlášť harmonicky působí dekor v kombinaci s šedě lazurovanými dekory.

F275 Beton tmavý U222 U306 H3713 H1277

   

Beton tmavý se na základě svého barevného nastavení dobře přizpůsobí mnoha dekorům. 

Zvlášť harmonicky působí dekor v kombinaci s šedě lazurovanými dekory nebo vytváří protipól 

ke křiklavým barvám jako je červená.
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F306 Bianco béžovošedé U116 U701 H3400 H3388

     

Žilky tohoto mramoru Bianco béžové ukazují zcela jednoznačně, že je dobře 

kombinovatelný s barvami ze střední přírodní škály, ale také se dobře hodí dekory 

s podílem modré.

F309 Perlino červené U116 H1698 H1394 H1554

   

Červenavý mramor Perlino červené je vhodný ke kombinaci s červenavými dřevodekory, 

tento mramor je pro své venkovské vzezření také velmi dobře použitelný.

F333 Terazzo modročerné U323 U701 H3304 H1951

   

Poněkud chladně působící Terrazzo modročerné je možné protikladně zkombinovat 

s teplými barvami např. červenavými uni nebo dřevodekory, také je možné pracovat 

s dekory modré, popř.šedočerné tón v tónu.

F364 Levanto antracitové U116 U963 H3802 H1979

   

Antracitový tón tohoto Mramoru Levanto antracitové a bílé žilky dovolují nespočet 

kombinací. Harmonicky působí v kombinaci s teplými dřevodekory a dekory uni.

F369 Amarelo šedé U104 U506 H1232 H1665

   

Šedé dekory žuly jsou relativně mnohostranně použitelné a rovněž vhodně 

kombinovatelné s mnoha přírodními barvami dřeva a stejně také s dekory uni.

F371 Galizia šedobéžová U112 U156 H1642 H1873

   

Dekor Galizia šedobéžová je tak mnohobarevný, že je velmi dobře kombinovatelný 

s dekory uni, jako je béžová, červená a šedá. Z dřevodekorů se hodí velmi dobře 

teplá a světlá dřeva.

F483 Křemen bahama U116 U963 H3802 H1932

   

Teplé metalické dekory jako je Křemen bahama se hodí nejlépe k červenavým 

dekorům uni a světlým, teplým dřevům.
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F491 Křemen basalt U222 U205 H3713 H1615

     

Barevný tón Křemenu basalt se hodí ke všem hnědavým dekorům jako je ořech nebo 

světlé krémové tóny.

F501 Titan U311 U620 H3802 H1665

   

Vzhled ušlechtilé oceli dekoru Titan se hodí ke kombinaci se všemi dřevodekory, 

které jsou spíše načervenalé.

F503 Grafit kovový U306 U330 H3736 H3802

   

Grafit kovový může být použit v kontrastu ke světlým dřevům nebo jako decentní 

a elegantní ke tmavým dřevům.

F509 Hliník F583 U620 H1665 H1920

   

Všechny hliníkové dekory jsou na základě svých barevných tónů trochu studenější 

a potřebují proto teplý protipól, tedy především dřevodekory s vyšším podílem červené.

F516 Hliník wave U303 F583 H1979 H1599

   

Všechny dekory hliníku jsou na základě svých barevných tónů spíše trochu chladnější 

a potřebují proto teplý protipól, tedy především dřevodekory s vyšším podílem červené.

F550 Unica světlešedá U777 U732 H1394 H1532

   

Unica světlešedá se dá kombinovat na základě neutrálních barevných tónů s téměř 

všemi dřevodekory, jakož i se všemi jinými uni dekory.

F554 Unica anthrazit U311 H1950 H1699 H1530

   

Decentní Unica anthrazit působí klidně a může být proto dobře použita k velmi 

svébytným a markantním dřevodekorům.
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F558 Unica šedavá U608 U775 H1518 H1869

     

Neutrální Unica šedavá je velmi univerzálně použitelná.

F583 Fino bronz U303 U620 F509 F516

   

Řada Fino je na základě vtlačené hliníkové linie kombinovatelná především se všemi 

hliníkovými dekory, v oblasti pracovních desek doporučujeme pak ale spíše klidné 

a vyrovnané dekory.

F584 Fino skořice U311 U400 U620 F516

   

Řada Fino je na základě vtlačené hliníkové linie kombinovatelná především se všemi 

hliníkovými dekory, v oblasti pracovních desek doporučujeme pak ale spíše klidné 

a vyrovnané dekory.

F620 Colourline Granny U625 U630 U803 H3704

   

Jablková a Citrónová zelená se hodí perfektně ke Colourline Granny, ale také hnědé 

dřevodekory a uni dekory vypadají k tomuto zelenému tónu skvěle a vytvářejí krásný kontrast.

F621 Colourline Mandarine U303 U326 H1599 H3802

   

Harmonickou kombinaci je možné vytvořit s Oranžovou nebo Žlutou tykvovou, protože 

se tyto barevné příměsi vyskytují v dekoru Colourline Mandarine. Z dřevodekorů 

se hodí jak světlá tak tmavá dřeva.

F622 Colourline Erdbeere W1001 U323 H3362 H1137

   

V Colourline Erdbeere se opět nachází signální červená a vytváří tím kombinaci 

tón v tónu. Zářivý akcent dosahuje Colourline na tmavých dřevodekorech.

F696 Artico šedé U730 H3306 H3127 H1952

   

Světle šedý tón Artica šedého je možné kombinovat se šedě lazurovanými dekory, 

působí také ale velmi elegantně k teplému Růžovému dřevu nebo k černofialovému Kalvadosu.
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F697 Artico modré F696 U701 H3802 H1733

     

Jestliže kombinujeme Artico modré s Pastelově platinovou dostaneme velmi moderní, 

chladný vzhled. V kombinaci se světlými, červenavými dekory obdržíme teplý protipól.

F698 Artico antracitové U311 H1277 F696 H3304

   

Barevný tón Artico antracitového se hodí k velkému počtu dekorů. Je možné proti němu postavit 

teplou červenou nebo dosáhnout harmonické sladění kombinací s dřevodekory s šedým podílem.

F699 Artico lilkové F696 U330 H3304 H3738

   

Lilkový tón Artico se hodí k šedě lazurovaným dřevodekorům a dekorům s podílem fialové.

F748 Tropica béžová U113 U803 H1554 H1950

   

Se světle béžovými barvami tón v tónu je možné vytvořit harmonický dojem, 

s velmi tmavými dřevodekory nebo s černohnědou se vytvoří krásný kontrast.

F751 Tropica vanilková W911 H1946 H1709 H1699

   

Červenavé dřevodekory jako je třešeň nebo hrušeň vytvářejí perfektní kontrast k tomuto 

barevnému tónu dekoru Tropica vanilková, ale i jiné dekory uni jsou často harmonické.

F752 Tropica šafránová U306 H3129 H1599 H3025

   

S tímto tlumeným žlutým tónem dekoru Tropica šafránová se nechají ideálně 

kombinovat hnědé tóny dřevodekorů, vytvářejí harmonický kontrast.

F753 Tropica paprika U116 U107 H1920 H1642

   

Červenavý tón dekoru Tropica paprika působí velmi krásně ke světlým až středním 

barvám dřevodekorů, ale také jasmín může vytvořit harmonický dojem.
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F755 Tropica iris U107 H1727 H1521 H1698

     

Krásnou kombinaci vytvoří zářivá modrá dekoru Tropica iris se žlutavými dřevodekory.

F784 Microline ocel U205 U620 H1920 H3127

   

Ocelový vzhled tohoto dekoru Microline ocel se hodí velmi dobře ke kombinacím 

se všemi dřevodekory, které jsou spíše červenavé.

F785 Microline zlatá U203 U803 H3734 H3704

   

Sametově zlatá dekoru Microline zlatá působí velmi ušlechtile k tmavě hnědým 

dřevodekorům a uni dekorům.

F796 Valcona žlutá H1530 H1946 H1699 H1832

   

Červenavá dřeva jako třešeň a hrušeň vytvářejí perfektní kontrast k tomuto barevnému 

tónu Valcony žluté. 

F797 Valcona modrá U400 H1277 H3736 H3006

   

Valcona modrá vytváří nejkrásnější akcenty v souhře se světlými až středními dřevodekory, 

ale také fialkové uni dekory se nechají krásně kombinovat.

F798 Valcona zelená U108 H1727 H1521 H1232

   

Velmi harmonicky se nechaji s Valconou zelenou kombinovat žlutavé přírodní dřevodekory.

F799 Valcona lososová U116 U212 H1954 H1932

   

Valcona lososová může dosáhnout s dekorem Kalvados efektu tón v tónu, 

nebo ve spojení se světlými dřevodekory těmto dopomůže teplého kontrastu.
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F900 Artwood světlý U182 U803 U608 U205

     

 Artwood světlý má barevné příměsi béžové, šedé a hnědé a hodí se proto k dekorům 

uni z těchto barevných škál.

F901 Artwood tmavý U203 F785 U803 U607

   

Zelená a přírodní hnědá ve všech barevných odstínech se hodí k hnědým dřevodekorům 

a působí proto velmi dobře s dekorem Artwood tmavý.

F902 Artwood červený U803 U108 U116 U999

   

Červenavé dřevodekory se hodí velmi dobře k béžové a vanilkové, 

ale také červenohnědá se hodí k barevným příměsím dekoru Artwood červený.
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