
A SZÍNEK
KOMBINÁLÁSA
 

hogyan válaszd ki a lakásod
színeit?

RÖVIDEN A
LÉNYEG

 
Ötödik rész 
 

kép: pufikhomes

Misz keco
gyorstalpalók



Rövid utmutató ahhoz, hogy
hogyan válaszd ki a lakásod
színeit

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

Milyen színek legyenek a
lakásomban? Ugyan már kit
érdekel! Vagy? Ugyan már, tök
egyszerű!

MIÉRT JÓ? 

könnyűnek tűnik,

Persze, csak akkor nem, ha azt
szeretnéd, hogy a lakásod
csodaszép, harmónikus,
egységes, szóval SZUPER legyen!

de nem az 

 

 

kép: pufikhomes Misz keco



Miszkeco Gyorstalpalók

ALAPOK 

Miszkeco Gyorstalpalóit, 

MISZKECO
GYORSTALPALÓK

ha még nem olvastad,

Misz keco

mert csak kattinatod kell és
letöltened. Ingyen. 
 

akkor légyszi olvasd
el

Hogy megismerkedj az
alapokkal: 
Mire jó a színkör
Mik a színek
szuperképességei és 
hogyan használhatod ezeket
a lakásodban
Mik azok a színharmóniák
Mire jó a színterv és hogy
lesz neked olyan

miért? 

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-gyorstalpaloja-szinek-szuperkepessegeirol/
http://www.miszkeco.hu/miszkeco-gyorstalpaloja-a-szinharmoniakrol/
http://www.miszkeco.hu/miszkeco-szupertitkos-6-lepeses-modszere/
http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/


Mert már tudod!

MENJÜNK 
TOVÁBB

ALAPFOGALMAK

színkör
a színek
szuperképességei
színharmóniák
színterv

Misz keco

Tudod, hogy hogyan keverjük ki a színeket,
Tudod, hogy melyik szín meleg és melyik
hideg hatású,
Azt is tudod, hogy ezt az infót hogyan
használd fel a színválaszásnál
 

TUDOD

hogy a színkör a
barátod

Ismered a színek szuperképességeit,
tudod, melyik szín hogyan viselkedik és
hogyan alakítja a lakást és a hangulatodat
 

hogy mik a színek
szuperképességei

Ismered a színharmóniákat, tudod, hogy 
remek kiinduló pontot jelentenek a lakásod
színeinek a kiválasztásánál.
 

hogy mik azok a
színharmóniák 

Tudod, hogy  mire jó és azt is, hogy hogyan
lesz ilyen neked. 
 

hogy mik az a színterv



Ez is fontos!

A SZÍNEK 
ÉS A TÉR

ALAPFOGALMAK

hőérzet
anyagok

Misz keco

EZ IS FONTOS

hőérzet és anyagok

Nagyon leegyszerűsítve a hideg színeket
távolabbinak, a meleg színeket pedig
közelebbinek érezzük.
 
DE 
 
Ezt a mélységérzetet befolyásolja csomó
minden: a környező színek, a háttér, a
színek mennyisége, a fények, a színek
világossága, a formák, az anyagok, satöbbi.
 
Egyszerű példa: tedd ugyanazt a színt egy
fekete és egy fehér háttér elé.
Fehér háttér előtt a sötétebb színeket
közelebbinek érezzük, a világosabbakat
távolinak.
 
Ezen kívül nem mindegy, hogy a szín
milyen anyagon és felületen jelenik meg.
 
Gondolj mondjuk a fehérre: más érzetet
kelt benned egy magas fényű műanyag
felületen, egy plüss takarón, egy festett fán,
egy falon magasfényű és matt festékkel is)
vagy egy csempén.
 



Ez is fontos!

A SZÍNEK 
ÉS A TÉR

ALAPFOGALMAK

színkeverés

Misz keco

EZ IS FONTOS

titkok a színek mélyén

Minden színben rejtőzik egy másik szín is.
Tehát: egy rózsaszínben lehet több vagy
kevesebb piros, egy lilában kevesebb vagy
több kék, egy bézs is lehet picit sárgás,
sőt akár lilás is. Ez nagyon fontos, erről
még lesz szó később, úgyhogy olvass
tovább. 
 
Az  egész rém egyszerű: a színeket más
színekből keverik ki és nem mindegy, hogy
melyik szín milyen arányban keveredik,
illetve, hogy milyen szín kerül (még) a
mixbe.  Ezért mondjuk, hogy ez a bézs
kicsit sárgásabb, barnásabb, fehérebb,
szürkésebb, satöbbi. Egy fehér is lehet picit
sárgásabb, lilásabb, kékebb, zöldebb, stb,
mint a másik, azaz lehet hidegebb vagy
melegebb hatású. 
 
Ezek, a színekben rejlő árnyalatok képesek
arra, hogy még szuperebb legyen az adott
szoba látványa, de sajnos arra is, hogy
teljesen elrontsa az egyébként gondosan
kitalált színpalettádat.
 
Ezért is fontos, hogy mielőtt véglegesen
kiválasztanál egy falfestéket vagy festék
kódot, mindenképpen próbáld ki előbb
az otthonodban. 



Ez is fontos!

A SZÍNEK
TITKAI

ALAPFOGALMAK

fények
felületek
anyagok

Misz keco

EZ IS FONTOS

titkok a színek mélyén

Ugyanaz a szín teljesen másképp hat
különböző felületeken (matt, fényes,
selyemfényű festék vagy durvább, simább
felületen), másképp hat akkor, amikor
besüt a nap és másképp, amikor este a
csillárral világítasz.
 
Tehát, minden színkód egy titkot rejt és
ahhoz, hogy a kiválasztott festék
tökéletesen működjön, ismerned kell a kód
megfejtését is. 
 
A különböző festékgyártók más-más
kódokat használnak, illetve vannak már
bekevert festékek is, amik különböző
fantázianevek alatt futnak.
 
Mit tehetsz, ha nem akarsz elveszni ezek
között? Tedd egymás mellé a színeket és ki
fog jönni az az árnyalat!
 
Milyen „tónusokkal”, „árnyalatokkal”
vigyázz? Mindegyik színt nagyon
körültekintően kezeld! Modellezd le, milyen
lesz az a bézs, amiben van egy pici
zöld/kék/lila/rózsaszín, amikor
találkozik a gyönyörű fa könyvespolcoddal
vagy a parkettával!
 



Válaszok

HOGYAN
KEZDJ NEKI?

LÉPÉSEK

mérd fel a lakásod
adottságait!

1.

Misz keco

EGY

kérdezd meg a
lakásod!

A lakásod színeinek a kiválasztásánál nagyon fontos,
hogy ne csak arra koncentrálj, hogy neked mi
tetszik, milyen képet láttál legutóbb  és mit
képzelnél egy magadnak egy táncterem méretű
nappaliban. 
Ez persze mind nagyon fontos, de ha szuper lakást
szeretnél, akkor nem szabad kihagynod a
számításból a LAKÁSOD ADOTTSÁGAIt sem!
 
Ilyeneket:
Kicsi vagy nagy tér (tágítod vagy barátságosabbá
tegyed e a teret)
Világos vagy sötét a szoba (szeretnéd, hogy
világosabbnak tűnjön? )
Milyen a világítás (meleg-vagy hideg fények, stb)
Milyen a burkolat a padlón (szín, hőhatás)
Milyen színűek a bútoraid
MI az adott helyiség funkciója - a nappaliban
állandóan partikat adsz, vagy tanulni, dolgozni
szoktál inkább, vagy mondjuk ez a család központi
helye (színek hatásai)



Válaszok

HOGYAN
KEZDJ NEKI?

LÉPÉSEK

mérd fel a lakásod
adottságait és
vizsgáld meg a
fényviszonyokat!

1.

Misz keco

EGY

kérdezd meg a
lakásod!

Minden szín másképp néz ki attól függően, hogy
milyen fényben látjuk. 
Nem mindegy, hogy hideg,
vagy meleg az a fény, és a mennyiség sem! 
Ha például a fal színét választod ki, ezért is érdemes
egy pici felületen kipróbálni: teljesen másképp néz
ki akkor, ha oda süt a nap, vagy, amikor este
felkapcsolod a villanyt. 
Fontos szempontok a színválasztásnál tehát ezek is:
Hogyan, mikor és mennyi természetes fényt kap a
szoba? Milyen a tájolása? Sötét vagy világos ez a
szoba? Mit szeretnél elérni? Annyira sötét a helyiség,
hogy muszáj valami trükköt bevetni, hogy
világosabbnak tűnjön? Akkor nagyon jók lesznek a
semleges és/vagy a hideg színek. 
 
Vagy egy nagyon magas belmagasságot próbálsz
alacsonyabbnak láttatni? Akkor viszont meleg
és/vagy semleges színeket használj. 
 
Mivel világítasz? Az izzóknak általában meleg fényük
van, a meleg fény pedig a meleg színeket erősíti. A
fénycsöveknek hideg fényük van, ezek a hideg
színeket erősítik. (Ha áruházban választasz színt, ezt
pl vedd figyelembe, ott
általában hideg fénnyel világítanak). 
A LED csomó mindent tud, nagyon jó dolog, de vedd
figyelembe, hogy általában hideg fénye van. Bár
mondjuk most már olyan is kapható, ahol ezt is
állíthatod, amikor csak szeretnéd.



Válaszok

HOGYAN
KEZDJ NEKI?

LÉPÉSEK

mérd fel a lakásod
adottságait és
vizsgáld meg a
fényviszonyokat!

1.

Misz keco

EGY

kérdezd meg a
lakásod!

Tehát tudnod kell, hogy mikor milyen fény éri azt a
falat, azt a szobát, amiről éppen döntesz.
A hideg fények a hideg színeket, árnyalatokat
fogják kiemelni, a meleg fények pedig a meleg
színeket és árnyalatokat.
 
Mondjuk, ha azt tervezed, hogy a konyhabútorod
magas fényű fehér lesz (tehát fehér, ami még
csillog is), mert neked az tetszik, akkor számolj
azzal, hogy nagyon szigorú lesz az összkép. Ha még
ehhez a világítás is hideg fényű, akkor valószínűleg
laboratóriumi sterilséget sikerül elérned, amit egy
komplett fűszernövény kert is nehezen kompenzál
majd. Miért? 
 
MERT EZ A HÁROM DOLOG: A SZÍN, AZ
ANYAG/FELÜLET ÉS A FÉNY ERŐSÍTIK EGYMÁST. 
 
Még egyszer: Fontos, hogy ha van rá lehetőséged,
teszteld a színt a lakásban! A természetes fények
mutatják meg a tényleges színt. Az izzólámpák
kiemelik a sárgákat és a meleg tónusokat, a
fénycsövek a kékeket és a hideg tónusokat
hangsúlyozzák. Magyarul: egy szín lehet túl
erős vagy „sok” nemcsak akkor, ha nagy felületen
használod, de akkor is, ha mondjuk egy nagy ablak
mellé teszed. 
 
Ugyanaz a szín teljesen másképp viselkedik, ha
kisebb felületen használod, vagy mesterségesen van
inkább megvilágítva.

2. A színek, az
anyagok és a fények
erősítik egymás
hatásait!



Válaszok

HOGYAN
KEZDJ NEKI?

LÉPÉSEK

hangulat
 

Misz keco

KETTŐ

te mit szeretnél?

A HANGULAT
Milyen hangulatot szeretnél elérni ebben a
szobában?
A nyaralódról van szó, úgyhogy legyen nyárias
(vitorlás, riviérás, görögös,satöbbi). Vagy bejön
nagyon ez a retro, úgyhogy szóba jöhet a
narancssárga is? Vagy, legyen minden olyan légies,
könnyed, mint a Nagy Gatsbyben?
 
Ne feledd: a hangulat alapját a színek teremtik meg.
Egy-egy kiegészítő szín képes teljesen
megváltoztatni az egész hangulatot!
A színeken kívül ugyanolyan fontosak az anyagok is!
Puha szőnyeg vagy fényes járólap? Durva anyagú
textil vagy puha plüss? Magasfényű bútor, vagy
meleg hatású fa?



Válaszok

HOGYAN
KEZDJ NEKI?

LÉPÉSEK

szupertitok
 

Misz keco

KETTŐ

te mit szeretnél?

A SZUPERTITOK
Ha tudod mi A Lakberendezési Szupertitok, akkor
teljesen egyértelmű számodra is, hogy nagyon
fontos, hogy TE milyen színeket szeretsz.  
 
Ha nem tudod, mi ez akkor kérlek KLKKELJ!
 
Mi a kedvenc színed? Ahhoz ugyanis, hogy jól
érezd magad a lakásban,  olyan dolgokkal kell  körül
venned magad, amik tetszenek és amiket szeretsz. 
 
A színek is ilyen “dolgok”! A kedvenc színed
megjelenhet a kanapédon, a fal színén, a függönyön
de akár egy képen is. A lényeg, hogy valahogy
legyen ott! Nem azt mondom, hogy ha neked a
hupikék a kedvenc színed, akkor fesd ilyenre a falat.
Nem, egyáltalán nem! Hanem azt, hogy akkor a
hupikék jelenjen meg a lakásodban. 
 
Mégpedig úgy, hogy
 
A): HARMONIKUSAN ILLESZKEDIK AZ EGÉSZHEZ, 
vagy 
 
B) KIEMELKEDIK, KONTRASZTOT AD, 
 FÓKUSZPONTKÉNT VISELKEDIK. 
 
A lényeg, hogy a lakásod tükrözzön téged, a te
személyiségedet és ehhez nagy segítséget
nyújtanak a színek!

http://www.miszkeco.hu/lakberendezes/a-lakberendezesi-szupertitok/


Aranyszabályok

BEVÁLT
SZABÁLYOK

ARANYSZABÁLYOK

egy szabály
 

Misz keco

HÁROM

A 30/60/10-es
szabály

Ennek az a lényege, hogy a színeket 30/60/10
arányban használod.
 
HOGYAN?
Van egy domináns színed, ezt használod a felületek
60%-ban. Ez általában semleges, de legalábbis egy
világosabb szín. Például ez megy a falra, a nagyobb
bútorokra. 
A második színedet 30% ban használod, ez lehet
akár intenzívebb, sötétebb is. Mehet a kápritokra,
tapétára.
Van egy kiegészítő színed, amit 10%ban használsz,
mehet a párnákra, a szőnyegre, a képekre,
mindenféle kiegészítőre. Ez lehet egy nagyon
karakteres szín, egy fém szín is,
pl. arany, ezüst, réz, stb, stb.
 
MIÉRT MŰKÖDIK?
Mert harmonikus lesz az összhatás.
Gondolj egy nagyon elegáns üzletemberre. Ő is
használja ezt a szabályt. Az öltönye fekete,
sötét, ez a 60%. Az inge fehér, ez a 30%. A
nyakkendője mondjuk piros,ez a 10%. Elegáns,
harmonikus, nincs vita, ugye?
 
Az arányokat tologathatod, sokszor azt mondják,
hogy ez 70+25+5 vagy 50+35+15. Ahogy neked
tetszik.
 
MIÉRT JÓ EZ A SZABÁLY? 
Mert külön felhívja a figyelmet a kiegészítő színre.
Kiegészítő szín nélkül nincs befejezve a szoba! Üres
lesz!



Aranyszabályok

BEVÁLT
SZABÁLYOK

ARANYSZABÁLYOK

két szabály
 

Misz keco

HÁROM

A 80/20-as szabály

Nem mond ellent az előző szabálynak. 
Ez a szabály azt mondja, hogy a szobában 80%- ban
semleges és 20%-ban erős színeket használj.
 
Ha nagyot nem akarsz tévedni, akkor
mindenképpen alkalmazd

A 3 szín szabálya

E szerint a szabály szerint egy helyiségben ne
használj 3-nál több szint. Kevesebbet se. Pont 3 színt
használj.
 
MIÉRT? 
Hogy elkerüld a kaotikus látványt. Szerintem
működik, még akkor is, ha a monokróm tetszik: a
legsötétebb árnyalat megy a padlóra, ennél
picit világosabb középre – falra és a legvilágosabb a
plafonra.

három szabály
 



Aranyszabályok

BEVÁLT
SZABÁLYOK

ARANYSZABÁLYOK

négy szabály
 

Misz keco

HÁROM

A függőleges szabály

Ez a szabály azt mondja, hogy mindig kezeld
egységként az egész szobát, azaz a falakat, a padlót
és a mennyezetet. Általában a padló a legsötétebb és
a mennyezet a legvilágosabb egy helyiségben.
(persze, vannak ellenpéldák arra is, hogy mennyire jól
tud kinézni egy sötét plafon is – de ha biztosra akarsz
menni és nem érzed magad sztárdesignernek, akkor
a függőleges szabályt alkalmazd!).



Aranyszabályok

BEVÁLT
SZABÁLYOK

Misz keco

PÉLDÁK

Képek: KennedyPainting,
chirslovesjulia

60/30/10-as szabály
A szoba színeinek 60%-a 
= a szürke árnyalatai
A szoba színeinek 30%-a 
= fehér árnyalatok
A szoba színeinek 10%-a 
= rózsaszín és fém színek
 
és még:
FÜGGŐLEGES szabály: semleges
színek, függőlegesen legalul a
legsötétebb árnyalat, majd a fal,
végül a mennyezet a
legvilágosabb
 
A 3 szín szabály
A 80/20as szabály
 

60/30/10-as szabály
 
A szoba színeinek 60%-a 
= a szürke árnyalatai
A szoba színeinek 30%-a 
= fehér árnyalatok
A szoba színeinek 10%-a 
= fa és fém színek
 
és még:
A 3 szín szabály
A 80/20as szabály
 



Aranyszabályok

BEVÁLT
SZABÁLYOK

Misz keco

PÉLDÁK

Képek: digsdigs,
thedesignvilla

A 3 szín szabálya
A fő szín az ivory (fehéres-bézses -
semleges,világosabb szín). 
A barna erősebb szín, megadja a
kontrasztot. A sárga és a pink a
kiegészítő színek.
 

Most te jössz!
 



Bevált!

TITKOS
TRÜKKÖK

TITKOS TRÜKKÖK

első trükk

Misz keco

NÉGY

A "Másoló" trükk 

Másolj! Honnan? Arról a képről, ami úgy tetszik, vagy
mondjuk a természetből.  
Nézz ki az ablakon és másold le a színeket! 

A "Zöld" trükk 

Tegyél be pár növényt a szobába! Iszonyúan feldobja
az egészet, ezen kívül a zöld látványa nyugtat.
Játszhatsz a kaspó színeivel és méreteivel is

második trükk



Bevált!

TITKOS
TRÜKKÖK

TITKOS TRÜKKÖK

harmadik trükk

Misz keco

NÉGY

A "Ne csak a színekkel
foglalkozz" trükk 

Vedd figyelembe a használt anyagokat is! 
Ha például azt találod ki, hogy hófehér lesz a
hálószobád, akkor, hogy ne legyen rideg és steril,
kerüld a hideg fényeket, a sok magas
fényű felületet vagy a szögletes formákat. Használj
sokféle anyagot! 
Ugyanez igaz a bézs nappalira. A barna nappali nem
unalmas, illetve, nem kell, hogy unalmas legyen.
Egyrészt, rengeted féle barna árnyalat van. 
A világos, majdnem fehér mehet a falra, a nagyon
sötét lehet a bútor lába, ami mondjuk fából készült,
közepes lehet a kárpit színe, egy még sokkal
sötétebb , már majdnem fekete lehet a kiegészítő
szín.
Lehet süppedős a szőnyeg,  teljesen sima, akár
fényes is asztal, lehet pihepuha takaró és durva
anyagú a párna. Variálj! 
Akár be is vihetsz még színeket: a semleges fehéret,
feketét, szürkét, vagy a kedvenc színedet. 
A hupikéket, pirosat, rószaszínt, türkizt,
mustársárgát, bármelyiket!



Bevált!

TITKOS
TRÜKKÖK

TITKOS TRÜKKÖK

negyedik trükk

Misz keco

NÉGY

Az "Elegáns
egységesítő" trükk 

Figyelj arra, hogy az egymásba nyíló terek ugyan
annak a színnek az árnyalatai legyenek. Így nemcsak
a szellősebb, nagyobb tér illúzióját teremted
meg, hanem a látvány is elegáns, egységes és
harmónikus lesz.
Ezt a trükköt kis és nagy lakásokban is
alkalmazhatod, de a kicsikben semmiképpen se
hagyd ki!
 
Az is jó megoldás, ha egy alapszínt egy másik színnel
keversz, csak más-más arányban.
Például a fehér alap festékhez egy falon több
barnát/szürkét/bármit keversz, egy másik
falon pedig kevesebbet.

ötödik trükkA "Hogy kezdjem el
kitalálni" trükk 

Talán az egész színválasztásban a legnehezebb
lépés a kezdőszín kiválasztása.
Hogyan kezdj neki?
Például így: Milyen színű bútoraid vannak? Milyen
színű a szőnyeg, amit annyira szeretsz? Milyen színű
(lesz) a padló?.
Figyelj arra is, hogy nem elég, ha azt konstatálod,
hogy ja, hát fából van a szekrény, barnás a parketta.
Tényleg, fa? Akkor barna? Milyen fa, milyen barna?
Sárgás, arany, fehéres, feketés?
Tehát: legyen valami – bútor, nagyobb felület,
szőnyeg, minta, festmény, kép– tehát
bármi, amiből kiindulsz.



Bevált!

TITKOS
TRÜKKÖK

TITKOS TRÜKKÖK

hatodik trükk

Misz keco

NÉGY

A "Hogy fog ez
kinézni" trükk 

Rengeteg app és ingyenes online lehetőség van arra,
hogy kipróbáld, hogy mennek egymáshoz a
kiválasztott színeid. Kreálj színpalettákat és játssz! 
Kattins és olvasd el!

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/jatek-szinekkel-szintervezok/


Bevált!

TITKOS
TRÜKKÖK

TITKOS TRÜKKÖK

hetedik trükk

Misz keco

NÉGY

A "Biztos módszer"
trükk 

Tudod, mivel nem lehet tévedni?
Ha jolly jokert húzol a pakliból. És tudod mik a színek
jolly jokerei? A semleges színek.
Olvastál már róluk nagyon sokat a miszkeco blogon
és a Miszkeco Gyorstalpalókban, igaz? 
 
NEM, nem lesz unalmas a csupa barna vagy szürke
vagy fehér, vagy a fekete-fehér. 
Rengeteg árnyalatuk van és rengeteg trükköt be
lehet vetni. Egy ütős kiegészítő színnel kombinálva
pedig teljesen meg tudod változtatni az
alaphangulatot.
 
A szürke például most kifejezetten nagyon trendi és
nagyon jó dolgozni vele, mert igazi kaméleon. 
Tud meleg és tud hideg hangulatot varázsolni, attól
függően, hogy milyen Színt kevertek még hozzá.
NEM UNALMAS az sem, ha csak egyetlen színt
választasz, azaz monokróm lesz a lakás.
 
Egy színnek rengeteg árnyalata van! 
Ugyanannak a színnek van sötétebb, világosabb,
melegebb és hidegebb árnyalata is! 
Ezen kívül a felülettel is variálhatsz: lehet matt,
selyemfényű, de magas fényű a festéked, vagy akár
különböző technikákkal Is Felviheted a falra.
A szín minden esetben másképp néz majd ki! 
 



Bevált!

TITKOS
TRÜKKÖK

TITKOS TRÜKKÖK

 nyolcadik  trükk

Misz keco

NÉGY

A "Titkos" trükk 

MI EZ?
Ez egy „színterv”, ami minden színt tartalmaz,
ami a szobádba kerül.
 
MIÉRT JÓ? 
Mert lesz egy koncepciód, amihez tartod majd
magad. Egy vezérfonal, ami irányban tart a
tervezésnél ÉS a vásárlásoknál.
 
De ezt már tudod, mivel olvasdtad
MISZKECO SZUPERTITKOS 6 LÉPÉSÉT. 
Tudod, mi A Terv. Amivel időt , energiát és pénzt
spórolhatsz lakberendezés közben? 
Nem olvastad? Pedig ingyen letölheted!
 
HOGY LESZ NEKED ILYENED? 
Ne aggódj, csomó módszer van arra, hogy hogyan
indulj el.Mindegyik módszernek ugyanaz a célja:
harmonikus, szép, kellemes látvány! Tehát
hogy lesz neked ilyened? Olvasd el a blogon!
 

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/titkos-trukk-szinterv/


Mi itt a lényeg? Röviden? 

NA LÁSSUK
EGYBEN! 

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

Már mindent tudsz a színekről. 
A színkör megvan, a színek
szuperképességei megvannak, a
színharmóniákat is kívülről tudod. 

HOGYAN VÁLASZD KI
A LAKÁSOD SZÍNEIT?

alapok

.

a lakásod véleménye

 

 

kép: pufikhomes Misz keco

Felmérted, hogy mik a lakásod
adottságai, közben végig gondoltad,
hogy mit szeretnél: nagyítani,
kuckósítani, stb, és kombináltad a
színek szuperképességeivel az egészet. 

a te véleményed
Végig gondoltad, hogy te mit szeretnél. 

aranyszabályok és 
titkos trükkök

a színek és a tér és a
színek titkai



Mi itt a lényeg? Röviden? 

NA LÁSSUK
EGYBEN! 

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

AJÁNLOTT 
OLVASMÁNY

#1 KATTINTOK ÉS
ELVOLVASOM ÉS MÉG A
KÉPEKET IS MEGNÉZEM

.

 

 

kép: pufikhomes Misz keco

#2 KATTINTOK ÉS
ELVOLVASOM ÉS MÉG A
KÉPEKET IS MEGNÉZEM

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/hogyan-valaszd-ki-a-lakasod-szineit/
http://www.miszkeco.hu/blog/hogyan-valaszd-ki-a-lakasod-szineit-2-resz/


OLVASD
KÖVESD
SZERESD

.

 

 

kép: apartmantherapy

MI SEGÍTHET 
MÉG?

Töltsd le azonnal és ingyen. 
A lényeg röviden. 

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
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/

