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Čista narava, brezmejna svoboda, 
globoka tišina, mir.

Svež vonj mogočnega gozda, 
vdih nove energije, 

objem ljubezni.

Začuti prvinsko moč narave, 
svobodno v gibanju kot smaragdna reka, 
vitalno kot ples v svileno mehki travi.
Z zavedanjem, da je zdravje največja 

vrednota, 
smo v JUBu za barvo leta 2021

izbrali barvo, ki povezuje.
Povezuje ljudi, 
um in srce, 

dom z naravo, danes z jutri.

Barva, ki pričara naravo v vsak dom. 
Barva, ki poboža s svojo svileno mehkobo 

in obda z ljubeznijo.
Barva leta 2021 

svileno zelena - Faith 190C

Naj se tvoj trenutek navdiha začne doma, 
v objemu narave.
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Barva leta 2021

Faith 190C
Svileno zelen odtenek, z močnim sivkastim podtonom, 
ki spominja na jutranjo meglico mogočnih smrekovih 
gozdov, nežen lesk smaragdne reke, jutranjo roso 
na mehki travi ali žametno teksturo žajbljevih 
vršičkov, v opazovalcu vzbuja blagodejen in 
pomirjajoč občutek, v prostoru pa ustvarja naravno 
harmonijo ambienta.
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Svileno zelen odtenek ponuja neskončne možnosti 
kombinacij. Naravni značaj in svežino odtenka 
lepo dopolnijo sorodni odtenki s hladnega spektra 
barvne lestvice ali leseni detajli v obliki pohištva 
in talnih ter stenskih oblog. 

Za dodajanje dinamike in poudarjanje dizajna 
v prostoru pa velja umirjen zelen odtenek 
kombinirati z živahnejšimi komplementarnimi 
barvami, kot so oranžna in opečnato rdeča. Kot 
poudarki so zelo dobrodošle matirane brušene 
kovine toplih barvnih tonov kot so medenina in 
baker ali mehkoba tkanin in dinamika pletenih 
tekstur zemeljskih odtenkov.  
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Izbran zamolklo zelen odtenek je kot nalašč za 
ustvarjanje mirne oaze v našem domu. 

Pomirjujoče lastnosti barve so odlična izbira za 
spalnice, dnevne prostore ali domače pisarne, 
njena mehka eleganca pa lepo izpade tudi na 
kuhinjskih elementih ali keramičnih oblogah 
kopalnic. 

V JUBu verjamemo, da bo svileno zelen odtenek 
leta 2021 s svojo mehkobo blagodejno vplival na 
naše počutje v našem domu. Barva je primerna 
za vse nas, ki želimo obnoviti svoj notranji mir 
in se veselimo umirjenega in jasnega jutrišnjega 
dne. 
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Okrog izbranega odtenka smo razvili štiri modne 
barvne palete za najljubše občutke v ambientu 
vašega doma.
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Mehkobo zelenega odtenka lepo dopolnjujejo umazano rožnati pasteli, ki v 
prostoru ustvarjajo občutek nežnosti in ženstvenosti. Z dodajanjem hladne 
teksture betona in grafitno sivih detajlov pa dosežemo bolj umirjeno in zrelo 
podobo ambienta. 

Marmor, surov les, bakreni detajli in geometrijski vzorci pa služijo kot 
popestritev k nežnim pastelnim tonom.
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Svileno zelen odtenek s svojo mehkobo v prostor vnaša mir in svežino. Za še bolj 
naraven občutek poskrbijo tople nevtralne bež nianse. 

Topel les, pletene teksture, brušena medenina in mehkoba tkanin oranžnih 
odtenkov pa so kot nalašč za ustvarjanje udobnega ambienta, ki daje občutek 
varnosti in domačnosti. 
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Želite ustvariti nekaj nepozabnega? Potem si dovolite biti drugačni in kreativni. 
Globok moder odtenek v kombinaciji z lesenim pohištvom je kot nalašč za ustvarjanje 
dramatičnega in nepričakovanega vzdušja v prostoru. 

Rožnati poudarki v obliki keramike, marmorja, umetnega krzna ali cvetja pa ustvarjajo 
igrivo in neponovljivo podoba ambienta. 
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Ritem življenja je prehiter, zato si doma ustvarite svoj kotiček za sprostitev. 

Kombinacija hladnih vijoličnih tonov in zamolklo zelene je idealna za ustvarjanje 
občutka miru in spokojnosti. Grafitno siva kovina, naraven les, svetlo pohištvo in 
zelenje pa so dobrodošli poudarki za ustvarjanje kontrastov v prostoru.
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JUB d.o.o. 

Dol pri Ljubljani 28, 
SI-1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56, 01 588 4280, 
E: info@jub.eu
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