
Krāsām  
ikdienā ir ļoti liela nozīme. 
Tām ir milzīga ietekme 
arī uz mūsu labsajūtu un 
noskaņojumu. Tās var 
radīt spēcīgas emocijas. 
Krāsas nozīmē spēku.  

Tāpēc Pantone institūts, 
kas apvieno slavenu 
krāsu dizaina speciālistu 
grupu, jau vairāk nekā 20 
gadus atlasa un paziņo 
gada nozīmīgāko krāsu. 
Krāsu izvēle nekad nav 
bijusi un nebūs nejauša.

Krāsas vienmēr atspoguļo dzīvi 
un atbilst valdošajām laika 
tendencēm. Tās atspoguļo vēlmes 
un bailes un simbolizē globālas 
noskaņas un pārvērtības, kas 
notiek pasaulē. Var droši teikt, ka 
Pantone gada krāsa ne tikai nosaka 
tendences, bet arī tiek izvēlēta, 
balstoties uz tām.
2022. gada krāsas izvēli spēcīgi 
ietekmēja Covid-19 pandēmija. Par 
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laimi, stingras izolācijas laiks ir aiz 
muguras. Tajā pašā laikā mēs pilnī-
bā apzināmies, ka daudzu cilvēku 
un uzņēmumu dzīve ir neatgrieze-
niski mainījusies. Virtuālā pasaule 
mums ir kļuvusi tuvāka nekā 
jebkad agrāk. Very Peri  krāsa 
simbolizē saikni starp digitālo un 
fizisko pasauli. Tas ir jauns tonis, kas 
radīts pēc šī gada prasībām.

Very Peri ir drosmīga krāsa, kas 
radīta no intensīvas zilas krāsas 
kombinācijas ar violetiem un 
sarkaniem akcentiem. Zilā krāsa 
apzīmē maigumu un stabilitāti, 
kas mums visiem nepieciešams 
šodien, savukārt sarkanie un vio-
letie akcenti sola jaunu enerģiju, 
pārmaiņas un atvērtību tam, ko 
nesīs rītdiena. 2022. gada krāsa 
mudina uz drosmīgām pārmai-
ņām, piedāvājot lieliskas radošas 
iespējas, kas ir viegli sasniedza-
mas.

Ko teiksiet par 
FAKRO ARF blackout 
žalūzijām gada 
karstākajā tonī?

FAKRO vienmēr ir sekojis jaunajām 
tendencēm, tāpat kā arī radījis tās. 
Lūk, cik labi mūsu aptumšojošās 
žalūzijas vismodernākajā Very Peri  
krāsā lieliski harmonizējas ar pelēko 
krēslu! Turklāt vēl kopā ar spilvenu 
tādā pašā tonī. Dabiskas krāsas koka 
mēbeles ir ideāls papildinājums šai 
kombinācijai.

Aptumšojošās žalūzijas ARF ir 
unikāla un ļoti praktiska jumta 
logu apdare. Tās nodrošina lielisku 

aizsardzību pret saules gaismu, 
lai radītu telpā ēnojumu. Žalūziju 
uzlikšana ļauj panākt pilnīgu 
telpas aptumšošanu pat 
vissaulainākajās dienās, 
kad nepieciešama 
atelpa no spilgtās 
saules gaismas. 
Vadības sliedes ļauj 
iestatīt žalūzijas 
jebkurā pozīcijā, lai 
nodrošinātu 
vienmērīgu 
gaismas 
daudzuma 
regulēšanu.

Varam apliecināt, ka jumta 
loga žalūzijas šīs sezonas 
krāsā atdzīvinās un padarīs īpašu 
jebkuru interjeru. Very Peri pie-
stāvēs dažādiem interjera stiliem. 
Tas izskatās īpaši labi elegantās, 
modernās telpās glamour un art 
deco stilā. Tomēr tas nenozīmē, ka 
jūs nevarat ar to eksperimentēt un 

izmantot 
žalūzijas 
arī telpās, 

kas iekār-
totas citos stilos. 

Klasiskākos interjeros šo krāsu 
var izmantot arī tādu aksesuāru 
veidā kā atzveltnes krēsli, dīvāni, 
lampas vai pat spilveni. Drosmīgi 
aksesuāri piešķir klasikai modernu 
pieskārienu.

Vienlīdz spilgtais un maigais Very 
Peri tonis labi iederēsies vannas 
istabā un guļamistabā - telpās, 
kas paredzētas atpūtai. Kas 
attiecas uz virtuvi, šī 
krāsa lieliski 
saderēs 
ar balto 
vai pelēko. 
Kombinējot 
Very Peri ar 
tādām krāsām kā 
zaļa, zelta, pelēka vai 
brūna, jūs varat izveidot 
oriģinālu, harmonisku un 
modernu dizainu. Atbrīvojiet 

savu radošo enerģiju un izpaudiet 
savu individualitāti ar krāsām. 
Atbrīvojieties un piešķiriet savam 

interjeram jaunu izteiksmi. 
Ļaujieties drosmīgu 

aksesuāru priecīgai 
klātbūtnei jūsu 
mājās.

Atcerieties katrā tel-
pā nodrošināt parei-

zo gaismas avotu 
daudzumu, lai 
izgaismotu 
interjeru un 
padarītu to 

vizuāli plašā-
ku. Ja logam ir 

uzstādītas aptum-
šojošas žalūzijas, jūs varat kon-
trolēt gaismu un radīt vajadzīgo 
atmosfēru iekšpusē. Gan dabiskā 
gaisma, gan Very Peri krāsa 
palīdz radīt telpu ne tikai lielisku 
estētisku, bet arī pozitīvi ietekmē 
labsajūtu.

Gūstiet iedvesmu ar FAKRO 
aptumšojošo žalūziju Very Peri  
krāsā, piešķiriet savam interjeram 
enerģiju un esiet atvērts 
pārmaiņām!

www.fakro.lv


