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Pod značkou RENOLIT se skrývá mezinárodně 
aktivní a nezávislý rodinný podnik, spolehlivý 
obchodní partner a zaměstnavatel, který usi-
luje o trvalý úspěch a spokojenost zákazníků 
po celém světě. Firma dnes nabízí moderní 
barevná řešení v různých oblastech, včetně 
architektury a stavebnictví. Její produkty zu-
šlechťují povrchové plochy, utěsňují je, chrání, 
stabilizují a poskytují mnoho dalších hodnot. 
Týká se to například nábytku, okenních rámů, 
dveří, vrat a podobně. Dekorativními, vysoce 
kvalitními a trvanlivými fóliemi a dalšími pro-
dukty z umělé hmoty nabízí tato společnost 
svým zákazníkům jasnou přidanou hodnotu 
a zlepšuje kvalitu života mnoha lidí.

Scent of Colours
Vůně jsou zakódovány v našem podvědomí 
a často jsou impulzem k rozhodnutí, která či-
níme ve zlomku vteřiny. Přibližně 50 milionů 

čichových receptorů je přímo napojeno na 
naše mozkové nervy a na gigantickou databázi 
zkušeností a emocí. A k těm jsou přiřazeny 
i související barevné odstíny. Dalo by se tedy 
říci, že barvy jsou vůně, které vidíme. Bylo 
zaznamenáno, že když si člověk spojí určitou 
vůni s nějakým výrobkem nebo barvou, pama-
tuje si ji desetkrát déle.

Nelze se proto divit, že se do výzkumu 
a vývoje vůní, které mohou ovlivnit rozhod-
nutí o koupi výrobku, investuje mnoho peněz. 
Nejnovější program RENOLIT Colour Road 
tento přístup nyní reálně naplňuje tím, že 
vůním, jež evokují určité barvy, věnuje soustře-
děnou pozornost. Konkrétně vůně levandule 
a růže láká do světa „Pokušení“ (Temptation), 
 rafinované aroma sametových, elegantních vín 
a pražených kávových zrn potěší v „Uznání“ 
(Appreciation) a místa s nezapomenutelnými 
vůněmi navozují pocit „Oživení“ (Vitalization).

Když barvy voní

Čich je vstupní branou do světa emocí. Jako nejbezprostřednější ze 
všech pěti smyslů je rovněž důležitý nejen pro náš společenský život, ale 
i pro naše vlastní přežití. Vůně, které si lidé mohou podprahově spojovat 
s barvami, mají také vliv na naše rozhodování a stávají se užitečným 
průvodcem světem inspirací a nových trendů. Jakousi zprávou o trendech 
v barevnosti je program RENOLIT Colour Road 2020/21 s produktovými 
řadami Temptation, Appreciation a Vitalization. 

RENOLIT
Text kolektiv autorů ─ Foto archiv firmy



1 2 3INTRO 11

M A T E R I Á L Y  A  T E C H N O L O G I E

www.renolit.com

Temptation
Každý z vizuálních vjemů divoké růže, levan-
dule, citronu a pomeranče se přímo váže 
k charakteristické vůni. Ušlechtilá divoká růže 
snoubí kultivovanou vznešenost se sameto-
vým teplem, které zahaluje naši pokožku. 
Tuto eleganci, podpořenou jemným super
matným povrchem, představuje nová tren-
dová barva Wild Rose Supermatt (1). Růžový 
odstín s jemnými modrými tóny dokonale 
doplňuje světlé nebo šedé dekorace.

Levandule je oproti tomu něžným vybíd-
nutím k poklidnému trvání, přičemž součas-
ně uklidňuje a léčí. Klasická nachová barva 
Lavender Supermatt (2) nás vítá a dobře ladí se 
zemitým tónem dubu. Tyto barvy – společně 
s Lemon Supermatt (3) a HG Gerbera (4) – 
v kombinaci s čistým designem dodávají život-
nímu prostoru cílená sdělení. Rezervovaný 
styl designu a středně hnědý dekor dubu 
představují kontrast k jasným barevným od-
stínům a dohromady vytvářejí rovnováhu.

Appreciation
Appreciation symbolizuje svět trendů s pře-
vážně neutrálními odstíny a komplexními 
vůněmi. Dobré víno z Bordeaux obsahuje 
až čtyři sta aromatických substancí, zatímco 
jediné kávové zrno jich obsahuje přes osm 
set – v obou případech jde o symboly různých 
způsobů, jak vyjádřit lásku a uznání. Oba 
zmíněné výrobky jsou nositeli výjimečné chuti 
spojené se zručností, smyslem pro detail a se 
zanícením zkušeného výrobce.

Lidé dnes dělají vědomá rozhodnutí o tom, 
co a jak budou konzumovat. Zážitek slastné 
chuti je doprovázen pocitem odpovědnosti, 
uznání a dobrého svědomí, jdeli o férovou 

výrobu. Ve světě barev to je vyjádřeno v od-
stínech Almond Supermatt (5) a Cubanit Grey 
Suedette Matt (6).

Jinými příklady z tohoto světa barev jsou 
tlumená červená HG Bordeaux (7) s vysoce 
lesklým povrchem a vzácná Bronze Metallic (8). 
Trendové barvy z řady Appreciation jsou 
základem pro řešení nadčasového designu, 
která – inspirovaná přírodním kamenem nebo 
keramikou – vytvářejí hřejivou, pohodovou 
atmosféru, a to především neutrálními tóny 
sladěnými s vysoce kvalitními materiály, jako 
jsou tmavý mramor nebo zušlechtěné povr-
chy, které v sobě snoubí eleganci, trvanlivost 
a hodnotu.

Vitalization
Oceán představuje svěžest, otevřený pro-
stor a život. Když se zhluboka nadechnete, 
můžete se uvolnit a zpomalit tempo – vše je 
modré. Modrá je barvou, vůní i stavem bytí. 
Přirozeně ji doplňuje čerstvá zelená barva 
švýcarské borovice, jejíž vůně povzbuzuje 
a očišťuje mysl. Doprovází ji citronová tráva, 
stálezelená rostlina původem z Asie, která se 
používá jako koření a léčivá bylina. Nejenže 
podporuje zdraví a zlepšuje náladu, ale použí-
vá se také jako povzbuzující složka pleťových 
vod a mlék či koupelových a aromaterapeu-
tických olejů. 

Modrou v tomto světě barev symboli-
zuje svěží, oslnivá barva Ocean Breeze 
Supermatt (9), která díky malému množství 
červené zmírňuje chlad. Škála zelených 
tónů se vyznačuje dvěma protiklady: odstín 
Lemongrass Supermatt (10) s vysokým podí-
lem žluté je nesmírně zářivá a čerstvá zelená, 
zatímco Pine Green Supermatt (11) má pouze 
lehce nažloutlý nádech a triumfuje jako dů-
myslný zelený tón, který má hloubku. Rozdíl 
mezi zelenou a modrou překlenuje nenápadná 
trendová barva Acai Berry Supermatt (12). 
Modré a zelené odstíny z řady Vitalization do-
konale ladí s přírodními a stimulujícími dekory: 
dřevem, ať už přírodním, nebo v jemných 
šedých odstínech, jsou příjemné na omak 
a vytvářejí pocit útulného domova.
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