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As nossas preferências de cor mudam com o tempo.
A própria definição da palavra preferência pode
significar se gostamos de amarelo, vermelho, azul
ou verde ou, por outro lado, se a cor é clara, escura,
neutra ou cromática.
Não existem novas cores, todas as cores sempre
existiram. O estudo das tendências de cor difere do
estudo de outras tendências. Trata-se de compreender
como o nosso uso de cores muda com o tempo.
Não tem nada a ver com as novas cores do mercado.
Frequentemente ouvimos que as cores das décadas
anteriores estão novamente na moda. Na verdade,
as tendências de cor são um ciclo repetitivo de
preferências. Além disso, factores externos também
afetam a maneira como essas preferências de cores
se movem para certas áreas de nuances e matizes.
A cor, realmente, é psicologia.
A nossa casa é o nosso porto de abrigo. É um lugar
onde queremos sentir-nos bem. As cores que
escolhemos para nos rodear têm um papel importante
no nosso bem-estar. As tendências de cor de hoje são
fáceis de abraçar e bem-vindas nas nossas casas.

Tendência #1

ZIENCE
PALAVRAS-CHAVE:
Tradição, confiança,
elegância,
sustentabilidade.

Esta imagem é apenas para inspiração e não uma representação real das cores mencionadas.

O espaço elegante, sustentável e tradicional
Nesta divisão todos se sentirão em casa. Estas cores sempre existiram
nos nossos espaços. Elas são baseadas em pigmentos tradicionais e naturais
com os quais todos nós nos identificamos, entendemos e confiamos.
O verde escuro, o vermelho e o ocre dourado dão-nos uma sensação de luxo
sustentável, enquanto as cores mais claras das paredes são uma celebração
a tudo o que é correcto e sustentável.

NCS S 2010-Y40R

Esta cor bege tem um tom avermelhado e quente.
Dá ao ambiente um bom equilíbrio de luz e calor,
sem se tornar muito neutra. É uma cor perfeita
para qualquer divisão.

COMBINA COM:

NCS S 6030-G30Y

NCS S 4040-Y30R

NCS S 4010-G10Y

Este verde é mais claro e menos cromático que
o verde clorofílico, apesar de ter uma tonalidade
semelhante. Assim, esta bela cor, tão natural,
é fácil de gostar e de entender. A instensidade
mais escura desta cor confere ao seu espaço
uma personalidade distinta de sustentabilidade
e elegância.

NCS S 5040-Y90R

NCS S 7010-Y70R

Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. Para obter uma
referência visual precisa das cores, use uma ferramenta NCS Design, como o catálogo NCS Index.

COMENTÁRIO DO ESPECIALISTA DE COR NCS:
Este grupo de cores pode ser encontrado na maioria das coleções
de pigmentos tradicionais do mundo. Os tons mais escuros são muito
elegantes e espirituais e podem ser usados tanto para destaques
como para a criação de espaços com carácter. Os tons mais claros são
as cores de parede perfeitas para qualquer casa.

Tendência #2

ONE
PALAVRAS-CHAVE:
Natureza, origem,
sustentabilidade,
folclore, raízes.

Esta imagem é apenas para inspiração e não uma representação real das cores mencionadas.

Um ambiente relaxante com referências
à natureza
A paleta desta tendência proporciona ambientes calmos e relaxantes.
Permite-nos ter a sensação de colocarmos os pés no chão e de passarmos
algum tempo na natureza. É uma homenagem à sustentabilidade
e à necessidade de abraçar a natureza.

NCS S 2005-G50Y

Este verde neutro é uma tendência clara
que aponta para tons mais claros, neutros
e esverdeados. Por ser ligeiramente colorido
com um tom verde amarelado natural, dá-nos
uma sensação perfeita de calma e conforto
em simbiose com a natureza.

NCS S 4005-Y50R

Esta cor acastanhada não escurece o seu espaço.
Transmitirá um sentido de sustentabilidade
e carácter. É uma cor mais escura e neutra com
tons avermelhados e amarelados, o que a torna
aconchegante e reconfortante.

COMBINA COM:

NCS S 2030-G90Y

NCS S 2020-B30G

NCS S 1020-Y20R

NCS S 1005-Y40R

Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. Para obter uma
referência visual precisa das cores, use uma ferramenta NCS Design, como o catálogo NCS Index.

COMENTÁRIO DO ESPECIALISTA DE COR NCS:
Estas cores indicam uma tendência muito clara das nossas preferências
de cores para os próximos anos. As nossas preferências estão a mudar
para cores mais claras e neutras. Estes são tons pastéis da natureza.
Eles representam um estado de espírito impulsionado por pessoas
urbanas que descobriram a beleza e as maravilhas da nossa natureza.
A cor turquesa dá um contraste saudável, adicionando uma sensação
moderna de viver no campo, mas com uma mentalidade urbana.

Tendência #3

SPRING REBELS
PALAVRAS-CHAVE:
Alegria, primavera,
flores, liberdade.

Esta imagem é apenas para inspiração e não uma representação real das cores mencionadas.

Um espaço repleto de alegria
e sentimentos primaveris
Este grupo de cores é uma expressão de celebração de felicidade
e libertação. As cores são primaveris, mas não muito cromáticas, pois
as nossas preferências começam a ficar um pouco mais equilibradas.
Use uma ou mais dessas cores em simultâneo para criar a sensação
de imersão num prado primaveril.

NCS S 3030-G50Y

Um verde cromático que confere ao seu espaço
um carácter muito distinto que nos remete para
um prado à luz do sol. É uma cor perfeita para
uma divisão onde pode incluir detalhes com
outras cores deste grupo de tendências.
COMBINA COM:

NCS S 1020-R30B

NCS S 3050-R60B

NCS S 1050-Y20R

O amarelo e o laranja são cores muito
importantes. Neste caso, esta cor está entre essas
duas tonalidades - uma sinergia das duas.
É uma cor cheia de luz e calor que vai destacar
o seu espaço e dar a sensação de estar ao sol.
Equilibre este tom com qualquer um dos tons
mais escuros do mesmo grupo para ter uma
verdadeira sensação de primavera e felicidade.

NCS S 3050-R30B

NCS S 4030-B

Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. Para obter uma
referência visual precisa das cores, use uma ferramenta NCS Design, como o catálogo NCS Index.

COMENTÁRIO DO ESPECIALISTA DE COR NCS:
Este é um grupo de cores que pode e deve ser usado em conjunto,
até mesmo para criar padrões mais ousados. É a constelação de cores que
lhe dará a sensação de primavera, de liberdade e de alegria. Todas as cores,
excepto o rosa claro, são semelhantes em cromaticidade, o que as torna
fáceis de usar juntas. Elas são complementares entre si, o que as torna “pop”.
E tornam-se numa combinação muito viva e impressionante!

Tendência #4

ZERO
PALAVRAS-CHAVE:
Contrastes, pureza,
confiança.

Esta imagem é apenas para inspiração e não uma representação real das cores mencionadas.

O quarto moderno
Esta paleta é pura tendência. Um ambiente branco, cinza ou preto
raramente está na moda. No entanto, um ambiente com contrastes de preto,
branco e / ou cinza com detalhes em azul - ou vice-versa, é uma tendência.

NCS S 2020-R80B

Este azul avermelhado claro é uma ótima cor
de parede. A luz do dia reforça esta cor para
ser mais cromática, mas nunca em demasia.
Junto com qualquer um dos neutros, fará
com que o espaço pareça leve e relaxante.

NCS S 5005-R80B

Esta cor cinza-azulada média também será
percebida como mais azulada com a luz do dia.
É uma tonalidade mais escura, mas dará
ao ambiente um caráter de estética irrepreensível.

COMBINA COM:

NCS S 1005-B

NCS S 0300-N

NCS S 4040-R80B

NCS S 9000-N

Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. Para obter uma
referência visual precisa das cores, use uma ferramenta NCS Design, como o catálogo NCS Index.

COMENTÁRIO DO ESPECIALISTA DE COR NCS:
Essas cores são para quem quer estar na linha de frente. Nunca se trata
de usar branco, cinza ou preto apenas, trata-se de contrastar duas
ou mais cores. A cor principal pode ser um dos neutros ou um dos azuis.
O contraste é a chave.
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As Tendências de Cor para Interior NCS 2022+ é um relatório exclusivo
sobre as nossas preferências de cores para os próximos anos.
Foi desenvolvido por especialistas em cor de renome internacional
em colaboração com a equipe da NCS Colour.
Esta edição especial enfoca as tendências globais de cores para interiores.
As paletas de cores são relevantes para qualquer mercado e país.

Esta brochura destina-se apenas a inspiração. Confirme sempre a sua escolha de cor consultando
o catálogo NCS Index antes de tomar as decisões finais de cor. Lembre-se de que a aparência de uma
cor também é influenciada por factores como o tamanho da parede, condições de iluminação etc.
Fale com o seu consultor de cor para obter orientação e aconselhamento adequados.

Conheça a equipe por trás das Tendências
de Cor para Interior NCS 2022+
Emma Clerici e Manuela Bonaiti, fundadoras da Baolab; Karl Johan Bertilsson,
Diretor Criativo, NCS Color; Kun Dai, CEO, Kun Dai Architects; Laura Perryman,
Especialista em cores, Materiais e Tendências; Montaha Hidefi, VP de Previsão
de Cores, Color Marketing Group; Weiwei Lin, Investigador Principal do CMF
e designer têxtil do grupo de design de interiores Kun Dai. Desde 2006, temos
uma colaboração contínua com Color Marketing Group, EUA.
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NCS Colour é um fornecedor global de soluções
de comunicação em cores. Temos trabalhado
com marcas premium apaixonadas por cores
nos últimos 40 anos.
NCS - Natural Colour System®© é usado
globalmente para comunicação de cores
e é cientificamente baseado em como percebemos
as cores visualmente. Qualquer cor de superfície
pode ser descrita com uma Notação NCS.
Tendo o Sistema NCS como nosso núcleo,
oferecemos produtos e serviços que fornecem
suporte para educar, projectar, visualizar, produzir,
analisar e vender cores.
Hoje, o NCS é usado como uma linguagem de cores
multi-industrial e tem presença internacional
em mais de 80 países.
O Sistema NCS é atualmente o padrão de cores
nacional na Noruega, Espanha, África do Sul
e Suécia. NCS e as Notações NCS são usadas
em incontáveis padrões e instruções para
a especificação precisa de cores.
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