
SZÍNHARMÓNIÁK
 

hogyan segítenek neked a
színek? 

RÖVIDEN A
LÉNYEG

 
Harmadik rész 
 

kép: canva

Misz keco
gyorstalpalók



Ebből a Gyorstalpalóból
megtudhatod, hogy hogyan
segítenek neked a színek a
szuper lakásod
kialakításában!

MI EZ? 

Egyszerűnek tűnik, de nehéz
feladat válaszolni arra a
kérdésre, hogy na akkor milyen
színű legyen a fal és ehhez
milyen bútorokat válassz. 

MIÉRT JÓ? 

színek mindenütt

A színharmóniák nem bonyolult
dolgok. 
 
Rengeteget segítenek neked az
ötletésben, a megfelelő
színpárosítás eldöntésében és
rengeteg ötletet adnak neked. 
 
Érdemes megismerni ezeket!

mit tudnak a
színharmóniák? 

 

 

kép: dailydreamdecor Misz keco



Olvasd el az alapokat,
töltsd le Miszkeco
gyorstalpalóját a
színekről!

TUDD MEG!

KATTINTS A
KÉPRE! 

EGY KIS
ISMÉTLÉS

Ha nem olvastad még
Miszkeco 
Gyorstalpalóját 
 
A Színek
Szuperképességeiről, 
 
akkor kattints a képre!

 

 

kép: melaniellisacinteriors Misz keco

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-gyorstalpaloja-szinek-szuperkepessegeirol/


Olvasd el az alapokat,
töltsd le Miszkeco
gyorstalpalóját a
színekről!

MÉG TÖBBET? 

KATTINTS A
KÉPRE! 

EGY KIS
ISMÉTLÉS

többbre is kíváncsi vagy? 

akkor kattints és olvass!

 

 

kép: melaniellisacinteriors Misz keco

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-gyorstalpaloja-szinek-szuperkepessegeirol/


MOST JÖJJENEK A
SZÍNHARMÓNIÁK!

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

A színek egymáshoz való
viszonya, elhelyezkedése,
távolsága. 
 
Ezért jó, hogy már ismered a
színkört. 
 
NA lássuk!

SZÍNHARMÓNIÁK

mi ez? 

.

 

 

kép: canva Misz keco



monokróm
analóg
komplementer

EGY
KETTŐ 
HÁROM

Egy szín árnyalatai
Fekete-fehér

SZÍNHARMÓNIÁK

01 monokróm

kép:kristeldvakker Misz keco

monokróm

analóg

komplementer

Egymás mellett
elhelyezkedő 3 szín
 
más néven: HARMÓNIKUS

02 analóg 

Egymással szemben lévő
színek

03 komplementer



split komplementer
triád
tetrád

NÉGY 
ÖT
HAT

A szín és a szín
komplementer színének
szomszédai
 
Más néven SOFT
komplementer

SZÍNHARMÓNIÁK

04 split
komplementer

kép:kristeldvakker Misz keco

split komplementer

triád

tetrád

A színkörön elhelyezett
háromszög csúcsain lévő
színek

05 triád

A színkörön elhelyezett
négyszög csúcsain lévő
színek

06 tetrád



....

SOK

Ha rákeresel a neten,
rengeteg színharmónia van
még a dupla split
komplementeren kívük a
diádig. 
 
Ez a 6, amit mutattam, az
alap és szerintem bőven
elég. 

SZÍNHARMÓNIÁK

rengeteg variáció

kép:kristeldvakker Misz keco



MOST JÖJJENEK A
PÉLDÁK!

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

Hogyan néznek ki a
színharmóniák a gyakorlatban? 
 
LÁSSUK!

PÉLDÁK

mi ez? 

.

 

 

kép: canva Misz keco



MONOKRÓM

Egy szín árnyalatai
 
 

MONOKRÓM

melyik? 

ké fikh d ill th fi h h db k

Misz keco
Képek: redbookmag.com, thefischershouse.com, decozilla,
traditionalhouse, holborn.fr



ANALÓG

Egymás mellett
elhelyezkedő színek
 
 

ANALÓG

melyik? 

ké fikh d ill th fi h h db k

Misz keco
Képek: .deborahwhitlawllewellyn, amzhouse, pufikhomes, homeedit,
pangiehranowsky



KOMPLEMENTER

Egymással szemben lévő
színek
Kiegészítő színek
 
 

KOMPLEMENTER

melyik? 

ké fikh d ill th fi h h db k

Misz keco
Képek: .centsationalstlye,
farrow&ball, huffingtonpost.ca, Katie Rosenfeld Design, pufikhomes



SPLIT KOMPLEMENTER

A szín komplementer
színének a szomszédai
Kiegészítő színek
 
 

SPLIT
KOMPLEMENTER
melyik? 

ké fikh d ill th fi h h db k

Misz keco
Képek: .McCroskeyHome, freshome



TRIÁD

Tegyél egy háromszöget a
színkörre. A háromszög
csúcsai jelölik ki a triádba
tartozó színeket. 
 
 

TRIÁD

melyik? 

ké fikh d ill th fi h h db k

Misz keco
Képek: .apartmantherapy, homeedit,housekaboodle,livspace



TETRÁD

Tegyél egy négyszöget a
színkörre. A négyszög
csúcsai jelölik ki a tetrádba
tartozó színeket. 
 
 

TETRÁD

melyik? 

ké fikh d ill th fi h h db k

Misz keco
Képek: .john david edison interior design



Mi itt a lényeg? Röviden? 

NA LÁSSUK
EGYBEN! 

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

A színek egymáshoz való
viszonya / elhelyezkedése /
távolsága a színkörön

SZÍNHARMÓNIÁK

mik ezek

.

a 6 alap harmónia

 

 

kép: holborn.fr Misz keco

monokróm
analóg
komplementer
split komplementer
triád
tetrád



OLVASD
KÖVESD
SZERESD

MI SEGÍTHET 
MÉG?

.

 

 

kép: apartmantherapy

Töltsd le azonnal és ingyen. 
Miszkeco Gyorstalpalók

Olvass, nézz képeket
Tematikusan
Gondolkodj
 

Miszkeco Sorozatok

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/


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/

