
A SZÍNEK
SZUPERKÉPESSÉGEI
 

mit tudnak a színek? 
hogyan segítenek neked a
lakberendezésben? 

RÖVIDEN A
LÉNYEG

 
Második rész 
 

kép: dailydreamdecor

Misz keco
gyorstalpalók



MISZKECO MÁSODIK
GYORSTALPALÓJÁBÓL
MEGTUDHATOD, HOGY MIRE
KÉPESEK A SZÍNEK A
LAKÁSBAN, HOGYAN SEGÍTENEK
NEKED MEGTEREMTENI AZT A
HANGULATOT, AMIT
MEGÁLMODTÁL. 
JÓ, MI?

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

A ruhádon, a körmödön, az utcán, a
telefonon, a kávézóban. 
Színek mindenütt!

MIÉRT JÓ? 

színek mindenütt

Csomó mindenre!
 
Milyen színű öblítőt szoktál 
venni?  
Ha valami barna vagy zöld 
csomagolásban van , 
az valószínűleg eco vagy bio.
 
A színek hatnak a hangulatunkra. 
A sárga felvidít, a piros pörget, 
a zöld nyugtat. 
 
A színek hatnak a hőérzékelésünkre is. 
Nagyon nagyon meleg nyári napon 
milyen színre szoktál gondolni?
Fogadok, hogy a kékre vagy a fehérre.

mire képesek a színek? 

 

 

kép: dailydreamdecor Misz keco



MISZKECO MÁSODIK
GYORSTALPALÓJÁBÓL
MEGTUDHATOD, HOGY MIRE
KÉPESEK A SZÍNEK A
LAKÁSBAN, HOGYAN SEGÍTENEK
NEKED MEGTEREMTENI AZT A
HANGULATOT, AMIT
MEGÁLMODTÁL. 
JÓ, MI?

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

A színekhez mindenkinek van 
egy egyéni, sajátos viszonya. 
 
Biztos van kedvenc színed és olyan,
amilyen színű ruhát fel nem vennél. 
 
Vannak olyan asszociációk, amik 
belénk ívódtak:a menyassszony ruhája
fehér, az ünneplő fekete-fehér,
ha valami tiszta, az fehér, 
az ég kék, a tulipán piros , 
a napocska sárga, a télapó piros,
sőt a hóember orra is piros.
Micimackó pólója piros, Mackó 
narancssárga, Malacka rózsaszín.
 
A színek nagyon nagyon sok mindent 
képesek befolyásolni:
a hangulatunkat, a hőérzékelésünket, 
a térérzékelésünket, a vérnyomásunkat
az étvágyunkat, satöbbi satöbbi. 
 
Ezért érdemes megismerkedni a 
színek szuperképességeivel, 
mielőtt nekifogsz és átszínezed a
lakást! 

MIÉRT JÓ? 

mire képesek a színek?

kép: dailydreamdecor Misz keco



tuti, hogy tanultad a
suliban, csak másra
figyeltél azon az órán

ALAPOK 01

Az alapszíneket nem lehet más
színekből előállítani. 
Minden más színt az alapszínekből
keverünk ki. 
 
A három alapszín
PIROS (vörös)
KÉK
SÁRGA

A SZÍNKÖR

alapszínek

kép: wikipedia
Misz keco

Az alapszínekből keverjük ki.
 

A három másodrendbeli szín
ZÖLD
NARANCS
IBOLYA (lila)
 

másodrendbeli színek

Az alapszínekből és a
másodrendbeli színekből
keverjük ki.
 
Pl. sárgászöld, kékeszöld

harmadrendbeli színek

ALAP
PIROS
KÉK

SÁRGA

MÁSODRENDBELI
KÉK + SÁRGA = ZÖLD

SÁRGA + PIROS = NARANCS
PIROS + KÉK = LILA

HARMADRENDBELI
ALAP + MÁSODRENDBELI



tuti, hogy tanultad a
suliban, csak másra
figyeltél azon az órán

ALAPOK 01

Az általánosban tuti rájöttél 
erre is. 
 
Ha egy színhez fehéret
keversz, akkor világosabb
lesz
 
Ha egy színhez feketét
keversz, akkor sötétebb lesz.
 
Ha két színt keversz, akkor a
két szín arányától függően
lesz sötétebb vagy
világosabb az új szín, és ettől
függően lesz hidegebb vagy
melegebb hatású.

A SZÍNKÖR

tört színek

kép: wikipedia
Misz keco



tuti, hogy tanultad a
suliban, csakmásra
figyeltél azon az órán

ALAPOK 01

A színek képesek a hőérzetünket
is befolyásolni. Ezt is tudtad!
 
Milyen színre gondolsz nagy
melegben, hogy majd felfrissít? 
A kékre!
Milyen színre gondolsz nagy
hidegben, hogy majd felmelegít? 
Valami pirosas, sárgás,
narancsosra, nem? 
Milyen színű a napocska? 
Sárga!
Milyen színű egy igazi görög falu? 
Fehér-kék!
És mit iszik a cica? :)
 

A SZÍNKÖR

hőérzet: meleg színek

kép: wikipedia, pinterest, indulgy, pufikhomes Misz keco

MELEG 

HIDEG

PIROS
SÁRGA
NARANCS

meleg színek

Barátságos hangulatot keltenek
Térben közelebb hozzák a 
dolgokat , így  szűkítik a teret
Meleg , otthonos érzet adnak
Pörgetnek, stimulálnak

szuperképességek



tuti, hogy tanultad a
suliban, csak másra
figyeltél azon az órán

ALAPOK 01

A színek képesek a hőérzetünket
is befolyásolni. Ezt is tudtad!
 
Milyen színre gondolsz nagy
melegben, hogy majd felfrissít? 
A kékre!
Milyen színre gondolsz nagy
hidegben, hogy majd felmelegít? 
Valami pirosas, sárgás,
narancsosra, nem? 
Milyen színű a napocska? 
Sárga!
Milyen színű egy igazi görög falu? 
Fehér-kék!
És mit iszik a cica? :)
 

A SZÍNKÖR

hőérzet: hideg színek

kép:wikipedia,
thebeigehouse.com,mableyhandler.com,ownmonarch.com  

Misz keco

MELEG 

HIDEG

KÉK
ZÖLD
IBOLYA

meleg színek

Nyugtatnak
Tágítják a teret

szuperképességek



tuti, hogy tanultad a
suliban, csak másra
figyeltél azon az órán

ALAPOK 02

Észrevetted, hogy pár szín nincsen
rajta a színkörön?
 
Ők a semleges színek, a
lakberendezésben ők a jolly
jokerek!
 
Másképp is emlegetik őket: a
nyers színek. De nekem ez nem
tetszik :).
 

A NEM SZÍNEK

semleges színek

kép:planete-deco, pufikhomes, thedesignvilla.com Misz keco

barna 
szürke
bézs
.....
.....
 

a jolly jokerek

Nyugodt összhatás
Letisztulság
Semleges hátteret adnak
Képesek kiemelni a többi színt
Képekesek "lenyugtatni' a többi színt
Mindenhez passzolnak

szuperképességek



tuti, hogy tanultad a
suliban, csak másra
figyeltél azon az órán

ALAPOK 02

Ezt az elegáns párost a
színelmélet nem tekinti színnek,
de legalább azt mondja, hogy
semleges színűek.
Azt mondják, hogy akromatikus.
Fizika órán tanultuk, hogy:
A szemünk azt a testet vagy
felületet feketének érzékeli, ami
egyáltalán nem, vagy csak nagyon
gyengén verzi vissza a látható
fényt. A fehér pedig annak a
felületnek a színe, amely a fény
teljes spektrumát változatlanul
veri vissza.
Tehát, ha nagyon röviden
summázzzuk és coelhoi
magassságokba repülünk, akkor a
fehér a minden szín, a fekete
pedig a színek hiánya.
 

A NEM SZÍNEK

tényleg nem színek

kép:apartmantherapy, decoholic, wrede.se Misz keco

fekete
fehér
feketefehér
 
 

a klasszikusok

Nem lehet tévedni velük
Klasszikusan elegáns
Mindenhez passzolnak és minden
passzol hozzájuk

szuperképességek



.......

MOST PEDIG BEMUTATKOZNAK A
SZÍNEK

vajon mik a
szuperképességeik?

kép: rowhousenest.com
Misz keco



piros
sárga
narancs
 
és legyen még 
a rózsaszín is

MELEG 
SZÍNEK

Barátságosak, otthonos
hangulatot teremtenek, képesek
szűkíteni a teret, melegebbnek
érezheted tőle a teret. 
Ezen kívül stimulálnak, pörgetnek,
cselekvésre ösztönöznek, azaz
nem hagynak pihenni,
koncentrálni. 
Ezek a színek általában jól
passzolnak a klasszikus
stílusokhoz (és ez nem azt jelenti,
hogy a hideg színek nem, vagy,
hogy más stílushoz nem
passzolnak). 
 
Na és  mit tegyél, ha úgy érzed,
hogy nagyon sok meleg színt
használtál? 
Akkor próbálj egyensúlyozni:
használj 1 – 2 hideg színt. 
Például a színkörben a meleg
színnel szemben lévő szín jó lehet.
Továbbmegyek: A semleges
színek, a fekete-fehér jól jönnek a
meleg színek mellé ,  tovább
„fűthetik” vagy hűsíthetik a hatást
attól függően, hogy milyen
árnyalatot választasz közülük
(mondjuk egy kékebb-fehér hideg,
egy barnásabb fehér melegebb
hatású. Igen, mert ilyen is van. )
 

A MELEG SZÍNEK

szuperképességek

kép: wikipedia, canvas Misz keco

MELEG 

HIDEG



burgundi
karmazsin vörös
skarlát vörös
...

VÖRÖS
PIROS

Szenvedély
Szeretet
Tűz
Erő
Harag
Veszély
 

PIROS

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép:pinterest Misz keco

Kínában a piros a jó szerencse
színe, tradicionálisan az esküvők
színe is ez volt
 
Az indián kultúrákban a
tisztaságot jelképezi
 
Rengeteg árnyalata van:a mély 
bordók kifejezetten elegánsak,
a tégla színek természetesek
 

és még? 

Energiát sugároz, figyelemfelkető,
nagyon intenzív szín,
nem hagy pihenni
Pörget, nyomja fel az adrenalint és a
vérnyomást
Képes stimulálni az étványunkat
Érdekes és izgalmas,
erős,meghatározó
viszont: ha sok piros vesz minket
körül, agresszívek, idegesek is
lehetünk

szuperképességek

Nagy felületen csak óvatosan
 
Kiegészítő színnek remek

tipp



napsárga
citromsárga
arany
krémes sárga
...

SÁRGA

Sunshine - happiness, azaz napsütés,
vidámság, öröm, jókedv
Lelkesedés,
kreativitás
Frissesség,
Irigység, csalás
 
 

SÁRGA

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest Misz keco

A sárga az elme, az intellektus
színe is, ugyanis az agyunk bal
féltekét stimulálja, úgyhogy azt is
mondhatjuk, hogy a logika színe
 
A legvilágosabb szín
 

és még? 

A sárga szórakoztató,  bohókás
A sárga  Impulzív, segít fókuszálni,
tanulni,dolgozni
Vibrál
Étvágygerjesztő
Jó hatással van idegrendszerre:
vidámabb leszel tőle,
A teret is tágítja
A világos árnyalatai nyugtatnak, ezért
akár gyerekszobába is bátran
használható
Nagy felületen harsány és irritáló is tud
lenni
Élén árnyalatait inkább kiegészítő
színnek használd

szuperképességek

Élénk árnyalatait inkább 
kiegészítő színnek használd
 
A világos árnyalatai nyugtatnak
 
Nagy felületen óvatosan

tipp



terrakotta
barack
...

NARANCS

Kaland, buli, szórakozás
Keativitás,
Fiatalos szín
A narancssárga egyesíti magában a
piros energiáját és a sárga „örömét”: a
kaland, a kreativitás színe,
fiatalíthat
Az önkifejezés színe
 

NARANCS

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest Misz keco

Haverok, buli
Észrevetted, hogy éttermekben
mennyi narancsot használnak? 
 
 

és még? 

Nagy felületen irritáló is tud lenni
Optimista, spontán,
Energikus, önkifejező
Segít gondolkodni és kommunikálni
Dinamikus, energiát sugároz, jó lesz tőle
a kedved
Még az étvágyad is megjön, ezért jó
választás konyhába, étkezőbe

szuperképességek

Világosabb árnyalatot válassz 
nagy felületre
 
A sötétebbet kiegészítnőnek
használd
 

tipp



nem feltétlenül
meleg szín, de most
soroljuk ide
 
rózsa 
lazac
fukszia
...

RÓZSASZÍN

Nőies
Feltétel nélküli szeretet,gondoskodás,
Barátság, 
Harmónia,
Romantika 
Remény
Naivitás,
Gyerekkor
Boldogság
 

RÓZSASZÍN

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest Misz keco

A rózsaszín az egyik leggyakrabban
előforduló szín a természetben
 
 

és még? 

Megnyugtatja még a nagyon agresszív
embereket is
Iszonyú sok árnyalata van, világosabb és
sötétebb, ettől függően lehet vele
játszani
Az erős árnyalatok hatás tekintetében
közel állnak a piroshoz: extravagáns,
egzotikus
Lehet megnyugtató és lehet vadító
Alapvetően energetizáló szín

szuperképességek

Nagy felületen is 
próbálkozhatsz
vele, főleg a világosabb 
árnyalatokkal
 
Kiegészítő színnek is 
tökéletes
 

tipp



kék
zöld
ibolya

HIDEG
SZÍNEK

Nyugodt, letisztult hangulatot
teremtenek, képesek tágítani a
teret, befolyásolják a hőérzetet:
hűvösebbnek érezheted tőle a
teret, és nyugtatnak, azaz nagyon
jó választás olyan helyre, ahol
pihenni, relaxálni szeretnél, de
olyanra is, ahol dolgozol pl otthoni
iroda, merthogy nagyon jól lehet
koncentrálni a környezetükben. 
A hideg színekkel azt az illúziót
lehet kelteni, hogy egy szoba
tágasabb. 
Viszont: vigyázz is vele, mert
kifejezetten „fagyos” hangulatot is
teremthetsz egy rosszul
megválasztott fehérrel például–
steril, barátságtalan érzést
kelthetsz. 
A hideg színek akkor működnek a
legjobban, ha világos térben
használod őket. Ha már túl
hidegnek érzed az egészet, akkor
használj 1-2 meleg színt mellé.
A hideg színek általában a modern
stílusok mellett működnek jól, de
még egyszer: arra figyelj, hogy ne
teljesen steril, laboratóriumszerű
közeget teremts! 
Ja, és még egy tanács,
energiabombáknak: Ha nagyon
pörgős vagy, akkor ne válassz
hideg színeket domináns színként.
Nem neked való!

A HIDEG SZÍNEK

szuperképességek

kép:wikipedia, canva  Misz keco

MELEG 

HIDEG



királykék
azúrkék
pasztellkék
...

KÉK

Víz
Frissesség
Bölcsesség
Hatalom,
Bizalom, őszinteség
Intelligencia
Tisztaság
 

KÉK

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest Misz keco

Rengeteg árnyalata van:
a királykék ünnepélyes, 
a "bugyikék" picit
komolytalan hangulatot áraszt
 
 

és még? 

Csendesít, nyugtat: mehet a
gyerekszobába!
Nyugalmat, békét áraszt
Csökkenti a stresszt
Segít a kommunikációban

szuperképességek

Nagy felületen, domináns 
színként és kiegészítő
színként is tökéletes
 

tipp



smaragd
sápadt zöld
lime zöld
pisztácia zöld
olíva zöld
fű

ZÖLD

Természet
Harmónia, egyensúly,
Remény
Megújulás, vitalitás
 

ZÖLD

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest, canva Misz keco

Rengeteg árnyalata van :
milyen zöld a karácsonyfa, 
milyen zöld a moha,
milyen zöld a pisztácia? 
 
Friss és ünnepélyes,
komoly vagy bohókás
 
Elegáns egy mély zöld
bársonyfüggöny
és klasszikus egy zöld kockás ing
 
 

és még? 

Nagyon sokoldalú, gyakorlatilag
mindenhez megy
A tér kiegyensúlyozott lesz
Most tök trendi
Friss
Ünnepélyes és elegáns,de lehet bohókás
Lehet melegebb vagy hűvösebb
Jól kombinálható más színekkel
 

szuperképességek

nagyon trendi
jungle!
 

tipp



mályva
ametiszt
szilva

IBOLYA

Hatalom
Luxus, gazdagság
Képzelet,varázslat
Tudás, bölcsesség,
Ambíció
 

IBOLYA

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest, canva Misz keco

A  legsötétebb szín
 
Az erős árnyalatok vagányak,
magabiztosságot érzékeltetnek,
erőteljesek, a világosabb,
pasztelesebb árnyalatok pedig
romantikusak.
 
 

és még? 

Extravagáns
Inspirál
Alapvetően nyugtat
Karakteres szín
 

szuperképességek

vagány választás
 
Nagy felületen óvatosan
 

tipp



barna
szürke
bézs
greige
taupe
 
FEKETE
FEHÉR
 
.....

NEM
SZÍNEK

Mik a semleges
színek?
 
Ezek a színek azok, amiket nem
láttál a színkörben. 
 
Valahogy úgy lehetne
megfogalmazni, hogy  azok a
színek, amikre nem mondod azt,
hogy szín, vagy nem mondod azt,
hogy színesek.
 
Tudományosabban telítetlen
színek, azaz önmagukon kívül
tartalmaznak még
feketét, fehéret, vagy szürkét.
Nincsenek rajta a színkörön. 
 
Az lehet, hogy
“nem színesek”, de mindegyiknek
van egy kis beütése. 
Erre nagyon kell figyelni.
Mondjuk egy bézs milyen bézs.
Tényleg, erre gondoltál már? Mert
lehet neki pl picit arany, vagy picit
rózsaszín, vagy éppen sárgás vagy
szürkés beütése. A fehér is tűnhet
lilásnak, szürkésnek, sárgásnak.

SEMLEGES SZÍNEK

akkor ezek mik? 

kép:canva   
Misz keco



barna
szürke
bézs
greige
taupe
 
FEKETE
FEHÉR
 
.....

NEM
SZÍNEK

Nyugodt hatást keltenek.
 
Nem ízlésérzékenyek. Teljesen
mindegy milyen stílust választasz,
passzolni fognak.
 
Semleges alapot adnak, ezért
bármilyen színpalettára be tudod
válogatni őket.
Kiemelhetsz, erősíthetsz más
színeket.
 
Megengedik, hogy nagyon
bonyolult és extrém mintákat vagy
anyagokat használj és
akkor sem lesz zsúfolt az összkép.
 
A harmónia,a rend, a tisztaság és a
nyugalom érzését keltik.
 
Sokoldalúak: az összkép lehet
elegáns, lehet egyszerű, lehet
tiszta, lehet extravagáns, és még
sorolhatnám. 
 
Jolly jokerek
Klasszikusok

SEMLEGES SZÍNEK

szuperképességek

kép:canva  Misz keco



galamb
ezüst

SZÜRKE

Elegáns
Egyszerű
Érzelemmentes,
Szerény, szolid, visszafogott,
Intelligens, klasszikus

SZÜRKE

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest Misz keco

Nagyon sok árnyalata van
Mindenhez megy és minden megy
hozzá
 
Igazi Jolly Joker
 
 

és még? 

Képes nyugodt hangulatot teremteni
Iszonyú sokoldalú:
képes elegáns, unalmas, szerény
és visszafogott de domináns is lenni
Praktikus
Hagyja a többieket érvényesülni:
mivel teljesen semleges,
a többi színnek szuper alapot ad.
Harmóniát, nyugalmat áraszt
Ha picit csillogósabb anyagon
vagy felületen használjuk,
akkor eleganciát sugároz
Mindenhez megy
 

szuperképességek
Ha túl sok színt használsz,
tegyyél bele valami szürkét is!
Ez harmónikusabbá teszi a teret
 

tipp



csokoládébarna
kávébarna
gesztenyebarna
mogyoró
 

BARNA

Biztonság, védelem
Természet
Barátság
Stabilitás, megbízhatóság
Egyszerűség

BARNA

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest Misz keco

Alapvetően meleg és barátságos
szín. 
Ugyanúgy, mint a szürkénél:
Kombináld más színekkel -
mindegyikkel más hatást érsz el
 
Nem lesz unalmas, ha anyagon,
felületen és árnyalatban használod
 
Igazi Jolly Joker
 

és még? 

Hagyja érvényesülni a többi színt
A barna lehet elegáns pl.
fehérrel,
ivoryval, sötét kékkel mixelve, de lehet
egyszerű, meleg, barátságos hangulatú is
Nyugtat, biztonságos érzetet ad
Nagyon jó alap és mindennel színnel
kombinálható
 

szuperképességek

Kombináld más színekkel
Használj sokféle anyagot
 

tipp



hófehér
törtfehér
elefántcsont
 

FEHÉR

Tisztaság, ártatlanság
Tökéletesség
Elegáns

FEHÉR

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest, canva Misz keco

Rengeteg árnyalata van
A fehérrel kapcsolatban a nyugati
kultúrában nincs nagyon negatív
asszociáció, viszont a túl sok fehér
hideg, üres tud lenni
Más kultúrákban viszont pont a
fehér a gyász színe
 
Ha sok fehéret használsz,
vess be minél több árnyalatot,
anyagot, felületet és formát
 
Igazi Klasszikus
 

és még? 

Tágítja a teret
Elegáns de könnyed is tud lenni
Nyugtat, harmóniát sugall
Képes jó hátteret biztosítani a többi
színnek, ki tudja emelni a kontúrokat,
és kicsit le tudja „venni” a nagyon
intenzív színek vibrálását
Minden színnel
passzintható
 

szuperképességek
Ha sok fehéret használsz, 
vess be minél több anyagot, 
felületet és formát!
 

tipp



ébenfekete
éjfekete
koromfekete
 
 

FEKETE

Elegancia, ünnepélyesség
Hatalom, ünnepélye
Gyász,
Misztikum, ismeretlen, félelem

FEKETE

hozzá kapcsolódó
fogalmak

kép: pinterest, canva Misz keco

A fekete elrejt, elbújhatsz mögé,
mindent elfed
 
Remek és vagány kiegészítő szín,
sőt, most nagy felületen is trendi
 
Igazi Klasszikus
 

és még? 

Attól függően, hogy milyen színnel
kombinálod, más hatása van
Remek kiegészítő szín, sőt, most nagy
felületen is trendi
Lehet elegáns , komoly és vagány is
Slankít, azaz szűkíti a teret
Sokoldalú: Belegondtoltál már, hogy szexi
egy fekete tűsarkú, egy fekete
miniruha de pl az apácák ruhája is
fekete? 
Sokféleképpen lehet használni:
általában inkább háttérként vagy
kiegészítőként, hogy kiemeljenek valamit
 

szuperképességek

Host trendi domináns színként
is használni
 
Kiegészítő színnek tuti jó
 

tipp



Mi itt a lényeg? Röviden? 

NA LÁSSUK
EGYBEN! 

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

12 szín
3 alap
3 másodrendbeli
6 harmadrendeli
 
tört színek: ezekhez feketét, fehéret
vagy szürkét keverünk
 
vannak meleg és hideg színek

ALAPINFOK
A SZÍNEKRŐL

színkör

.

a nem színek  

 

 

kép: canva Misz keco

nincsenek rajta a színkörön
semleges színek
 
a jolly jokerek és a klasszikusok: 
barna, szürke
fekete, fehér

a színek
szuperképességei 
mik az egyes színekhez kapcsolható
fogalmak, érzetek? 
 
Mik az egyes színek szuperképességei? 
 
Hogyan tükrözz velük a
lakberendezésben? 



VÁlaszok a Miszkecon 

OLVASS  MÉG!

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

A színek kapcsolata, egymáshoz való
viszonya
 
neked azért jó tudni erről, mert tök jó
ötleteket és mankót adhatnak, mikor
kiválasztod a lakásod színeit

MI MARADT KI? 

színharmóniák

.

színek kombinálása

 

 

kép: canva Misz keco

mindent tudsz 
elmléletben
 
na de a hogy használd ezt a
gyakorlaban? 

titkos trükkök
hallottál már olyanról, hogy
színpaletta? Vagy színterv? 



OLVASD
KÖVESD
SZERESD

.

 

 

kép: apartmantherapy

Töltsd le azonnal és ingyen. 
A lényeg röviden. 

MI SEGÍTHET
MÉG?

Miszkeco Gyorstalpalók

Miszkeco sorozatok
Olvass, nézz képeket
Tematikusan
Gondolkodj

Miszkeco
Miszkeco blogján rengeteg
mindet találsz a
lakberendezéssel kapcsolatban. 
Ha mégis úgy gondolod, hogy ez 
nem a te műfajod, keresd és
segít neked személyesen!

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/


KATTINTS ÉS
TÖLTSD LE
MOST
AZONNAL.
INGYEN. Nézd meg a

többit is!

MISZKECO
GYORSTALPALÓK
SOROZAT

.

 

 

kép: apartmantherapy

LEGYEN NEKED
IS SZUPER
LAKÁSOD!

Misz keco

http://www.miszkeco.hu/1991-2/


OLVASD!

Olvasd!

MISZKECO
SOROZATOK

.

 

 

kép: apartmantherapy

LEGYEN NEKED
IS SZUPER
LAKÁSOD!

Misz keco

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/


OLVASD
KÖVESD
SZERESD

MISZKECO.HU

.

 

 

kép: apartmantherapy

Titkos 
Szabályok
Trükkök
Megoldások

Lakberendezés röviden

Kevés szöveg - csak a lényeg
Sok kép, hogy ötleteket
gyűjthess és nézelődhess 
 

Sok kép kevés szöveg

Sorozatok és
ingyenes gyorstalpalók

OLVASD
KÖVESD 
SZERESD

Hasznos sorozatok online
Mini tanfolyamok AZONNAL
és
INGYEN. 
 

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/

