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Sobre

CORES
PARA INTERIOR

As nossas preferências de cores mudam com
o tempo. A própria definição da palavra preferência
significa se gostamos de amarelo, vermelho, azul
ou verde ou se a cor é clara, escura, neutra
ou cromática.
Não existem novas cores, todas as cores sempre
existiram. O estudo das tendências de cores 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
de volta à moda. Na verdade, as tendências
de cores 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 cores de hoje são fáceis de abraçar
e bem-vindas nas nossas casas.

Tendência #1

RELATIVIDADE VIRTUAL
PALAVRAS-CHAVE:
Conforto, ternura,
alívio, doçura.

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

O doce e terno espaço
Esta é uma tendência reconfortante em que escapamos da realidade para
um ambiente que é doce e terno. As cores são uma combinação de tons
pastéis suaves e branco, realçada com um toque de azul escuro e profundo.

NCS S 1515-R60B

Esta cor verde menta tornou-se tendência. É uma
cor perfeita para paredes, nem muito clara nem
muito cromática. A cor confere ao ambiente uma
personalidade clara sem se tornar muito intensa.

NCS Index: 86/7

NCS Index: 138/4

NCS S 2020-B10G

Um pastel roxo que torna o ambiente leve
e relaxante. É um roxo azulado que é adequado
para um quarto ou qualquer espaço onde
queremos estar relaxados. Um toque de vermelho
dá calor à cor.

COMBINA COM:

NCS Index: 163/2

NCS S 6030-R90B
NCS Index: 126/7

NCS S 0510-B10G
NCS Index: 94/4

NCS S 1030-R10B
NCS Index: 1/2

NCS S 0500-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:
O rosa NCS S 1030-R10B, balanceado pelo apontamento azul escuro
NCS S 6030-R90B, é uma parte importante deste ambiente. O rosa é chave
para alcançar o ambiente final de frescura suave e aconchego. Por esse
motivo, deve ser incorporado em apontamentos decorativos da divisão.
O azul escuro funciona como ponte entre os matizes, evitando que esta
tendência se torne demasiado delicada. Permite criar um contraste que
torna a divisão bonita e viva.

Tendência #2

PROFUNDIDADE BIO
PALAVRAS-CHAVE:
Relaxamento,
misticismo,
profundidade, luxo.

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

O espaço místico, elegante e envolvente
Este ambiente transmite uma sensação de misticismo, luxo e elegância.
O mood de cores desta tendência é o mergulho num mundo místico,
encontrando conforto na escuridão. As cores são uma combinação
de tons escuros e claros. As cores claras devem ser usadas para realçar
e destacar elementos. Nesta tendência, as cores escuras devem predominar
em áreas maiores.

NCS Index: 123/10

NCS S 7020-R70B

NCS Index: 163/5

NCS S 6030-B30G

Uma cor verde escura mística e relaxante,
profunda e escura, que confere ao ambiente
uma sensação relaxante e elegante.

Um roxo escuro espiritual e marcante que evoca
uma sensação adicional de poder e luxo.

COMBINA COM:

NCS Index: 31/7

NCS S 7020-R10B
NCS Index: 123/4

NCS S 1510-Y40R
NCS Index: 181/7

NCS S 1020-G50Y
NCS Index: 107/6

NCS S 3020-R30B

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:
As cores profundas e escuras desta tendência podem ser usadas
separadamente nas paredes ou combinadas para criar um ambiente
elegante e dinâmico. As cores são muito semelhantes em nuances,
o que as torna fáceis de usar juntas. Caso opte por usar apenas uma das
cores escuras para a sua parede, tente acrescentar pelo menos mais uma
em detalhes como almofadas. Para enfatizar ainda mais o clima desta
tendência, deverá ter pontos de luz no ambiente. NCS S 1020-G50Y é uma cor
verde clara que cria um belo contraste com os tons mais escuros.

Tendência #3

SEMENTES
PALAVRAS-CHAVE:
Orgulho, folclore,
natureza, raízes,
origem.

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

O espaço de volta às nossas raízes
Este ambiente é para si, que quer estar na moda e ousar. As cores são naturais,
mas fortes, exatamente o que nosso folclore representa. Isso cria um
sentimento de orgulho de quem somos e de onde viemos. As cores
amarelo e verde na parede são muito diferentes em nuances e matizes,
mas semelhantes na tonalidade amarela. Esse contraste dá vida ao espaço.

NCS Index: 207/5

NCS S 5020-G50Y

NCS Index: 53/4

NCS S 2050-Y10R

Em desuso na decoração de interiores durante
muitos anos, acolhemos de volta nos nossos
interiores esta cromática, num amarelo vibrante
com um sub-tom ligeiramente avermelhado.

Este verde amarelado traz a natureza para
o nosso lar. A cor reflete o amor pela vida
e pelos espaços que nos voltam a conectar com
a natureza. Este tom verde inspira-nos, aumenta
a nossa produtividade e contribui para uma
maior sensação de bem-estar.

COMBINA COM:

NCS Index: 24/5

NCS S 1020-Y70R
NCS Index: 43/10

NCS S 0507-Y20R
NCS Index: 104/8

NCS S 2070-R
NCS Index: 174/6

NCS S 2010-G30Y

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:
A cor cinza NCS S 2010-G30Y é tintada com amarelo e verde e combina muito
bem com as duas cores de parede desta tendência. É uma cor perfeita para
emoldurar as paredes, para janelas, portas, etc. Adicione o vermelho
NCS S 2070-R em áreas menores para tornar o ambiente fresco. Quando
se combina essas cores com o amarelo claro NCS S 0507-Y20R e o rosa claro
NCS S 1020-Y70R, em detalhes como almofadas ou outros apontamentos
decorativos, o ambiente fica equilibrado e elegante.

Tendência #4

HONESTIDADE
PALAVRAS-CHAVE:
Calor, conforto,
humanidade,
sinceridade.

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

O espaço do calor humano
Esta é uma tendência muito quente. Os tons acastanhados assumem
atualmente importância nas nossas vidas.
Transmitem-nos tranquilidade e segurança. Estas cores de parede são tons
médios de amarelo e vermelho, um mais claro que o outro. Nenhum deles será
percebido como muito claro ou muito escuro. Todas as cores neste grupo são
semelhantes em matizes, o que torna as cores confortáveis e harmoniosas.

NCS S 1010-Y30R

Este é um tom quente de terra, acastanhado.
A cor proporciona uma sensação confortável
e acolhedora que vai criar um ambiente repleto
de calor.

NCS Index: 28/6

NCS Index: 59/9

NCS S 3020-Y60R

Esta cor dará simultaneamente calor e luz
ao ambiente.

COMBINA COM:

NCS Index: 72/10

NCS S 7010-Y70R
NCS Index: 5/2

NCS S 1502-Y50R
NCS Index: 24/4

NCS S 0907-Y10R
NCS Index: 70/9

NCS S 5040-Y60R

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:
NCS S 5040-Y60R é um castanho avermelhado mais escuro e bastante cromático que
é perfeito para emoldurar ambas as cores de parede. O contraste da cromática em
conjunto com uma semelhança de matiz tem um efeito elegante. NCS S 0907-Y10R, um
amarelo claro e NCS S 1502-Y50R, um cinza claro amarelado e avermelhado, são perfeitos
para usar em detalhes no ambiente. NCS S 7010-Y70R é a cor escura necessária para o
contraste, ideal para usar como um apontamento em combinação com os outros dois tons
mais claros. Se você usar NCS S 1010-Y30 R como cor de parede, é ainda mais importante que
a cor escura exista como destaque. Todas as cores têm matizes semelhantes, o que garante
uma harmonia perfeita e aconchegante..

Colaboração NCS Colour

TENDÊNCIAS DE CORES PARA
As Tendências de Cores para Interior NCS 2021+ é um relatório exclusivo
sobre as nossas preferências de cores para os próximos anos.
Foi desenvolvido por especialistas em cores 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
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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.

tintasrobbialac.pt
ncscolour.com

