
 A színek hatása 
 a környezetünkre 

A színek nemcsak a hangulatra, de a pihenésre és
a munka hatékonyságára is hatással vannak. A 
helytelenül megválasztott színek negatívan hatnak az 
emberi pszichére, mint a stressz, a depresszió és az
unalom.

izgató és vágykeltõ

nyugodt, vigasztaló, egyszerû érzetet advidám, figyelemfelkeltõ

ösztönzõ, élénkítõ és barátságos

erõt, tekintélyt ad, hatalmat sugároz frissítõ és nyugtató hatású,   
pihenteti a szemet

leállásra ösztönöz

egyszerûséget és ártatlanságot sugallnyugalmat, biztonságot, kényelmet és 
tisztaságot sugároz

nyugalmat és elõkelõséget sugároz
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növeli a légzésszámot és emeli a  
vérnyomást

kényelmet és megbízhatóságot sugall, 
ugyanakkor szomorúvá tehetfokozhatja az anyagcserét

agyserkentõ szín, amely kreativitásra 
ösztönöz 

piros színnel kombinálva gyûlöletet 
fejezhet ki

stresszoldó, kiszûri a zavarokeltõ

nincs pszichés hatása
lassítja a szívverést, elnyomja az éhség érzetet, 
csökkenti a vérnyomást, hatással van a 
kreativitásra és segíti a koncentrációt

méltóságot és exkluzivitást ad, valamint 
megnyugtató légkört teremt

aktív terek, étkezõ helyiségek

bázisszínként használható bárholértékesítési irodák, ötlet keltõ terek, 
kreatív szobák

aktív terek, sport és pihenõ szobák,  

mélységet ad más színeknek 
bármely területen alkalmazvaügyfélszolgálati terek, vezetõi irodák

háttérként használva kiemeli a 
színeket bármely területenmunka terek, tárgyaló helyiségek

várótermek, recepciók

ingerülté, agresszívvá tehet

depressziósá tehetfrusztrációt és düh érzetet  
kelthet

veszély érzetet kelthet

depressziósá tehet

megterheli a szemet lehangoló, bánatos és hideg érzetet kelt

fenyegetõ és komor érzetet kelthet
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Forrás tanulmányok:

KÉK

 Ezek a szín koncepciók mindig működnek: 

 étkezõ

hatásokat

 ... de használd kreativan azt,  
amely téged inspirál!  

étkezõ helyiségek

http://www.nowystylgroup.com



