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Cores tocantes: 
Trendservice Colour Road da RENOLIT apresenta um 
novo relatório de tendências 

 

Relatório de tendências Color Road 2021–2022 “In touch with colours”: 

equilíbrio entre natureza e sociedade 

 

 

Worms, 3 de março de 2021 – A necessidade de toque está tão 

profundamente enraizada na psique humana que os toques demonstram ter 

efeitos positivos no nosso bem-estar e metabolismo. As cores têm o poder 

inerente de nos dizer como diferentes materiais e tecidos podem ser sentidos. 

O relatório de tendências Color Road 2021–2022 “In touch with colours” da 

RENOLIT usa esse poder para guiar a observação através das diversas 

tendências de design e cores. 

 

O mundo através do tato 

“Nós experimentamos o mundo por meio do toque”, diz Monika Haag, diretora 

de gestão de design corporativo da RENOLIT. “O sentido do toque tem um 

papel fundamental no desenvolvimento humano”. Ele nos mostra os nossos 

próprios limites e nos dá informações sobre a natureza dos objetos que 

tocamos, permitindo detectar tensão, pressão ou também temperatura. Os 

toques podem ter até mesmo efeitos terapêuticos: se eles vêm de outras 

pessoas, eles diminuem os níveis de cortisol, reduzindo assim o estresse. 

Associamos cores a expectativas sobre a natureza das coisas e os 

sentimentos que elas desencadeiam. Monika Haag: “O cinza ardósia nos faz 

pensar em uma superfície ligeiramente áspera e fria, o verde-claro em folhas 

refrescantemente perfumadas e o vermelho laqueado em materiais lisos e 

paixão.” 

 

Especialistas em design da Color Road reconheceram essas expectativas e 

desenvolveram a partir delas os três temas de tendências para o novo relatório 

de tendências 2021–2022. E isso exatamente na hora certa: atualmente, é 
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mais importante do que nunca projetar o próprio espaço vital para moldar a 

necessidade profundamente humana de toque e experiências táteis variadas. 

 

Os elementos na sua própria casa 

“Quando pensamos nos elementos, surgem pensamentos de liberdade e 

experiências da natureza, mas também relaxamento emocional”, explica 

Verena Mundle, especialista em gestão de design corporativo da RENOLIT. 

“Um passeio na floresta ou junto ao mar, com o vento soprando no nariz, 

enriquece o nosso dia”. As diferentes superfícies e a sua dinâmica – desde a 

superfície da água, que muda continuamente com o vento, até o jogo de cores 

do sol nas inflorescências – permitem o relaxamento dos olhos e da alma. Em 

tempos de liberdade de movimento restrita, podemos trazer essas impressões 

para o nosso lar e recarregar as nossas baterias com o tema de tendência 

“ELEMENTS” do relatório de tendências Color Road 2021–2022. Diferentes 

tonalidades de azul, como o Ocean Breeze Supermatt fresco e o Acai Berry 

Supermatt profundo, combinam-se perfeitamente com decorações naturais de 

mármore e de pedra para criar superfícies completas. O Lichen Green, calmo 

e contemplativo, traz a natureza para as salas de estar ou áreas de refeições 

como a cor principal do design, enquanto o revigorante Lemongrass 

Supermatt, como acento de cor, ilumina o ânimo com decorações de carvalho 

castanho escuro. 

 

Volta ao básico 

Com os elementos, expandimos os nossos horizontes, mas para ousarmos 

pensar fora da caixa, também precisamos de uma base sólida. O relatório de 

tendências Color Road 2021–2022, com o tema de tendência 

“FUNDAMENTAL”, cria essa base em casa. Terra, solo, pedra, mas também 

fibras vegetais macias como lã: para refrescar constantemente a ligação às 

nossas origens, não só tátil, mas também visualmente, especialistas em cores 

da Colour Road reuniram uma série de cores de tendência intemporais.  

 

Os tons neutros escuros Mineral Grey e Cubanit Grey Premier Matt, por 

exemplo, são verdadeiros “multitalentos” e oferecem espaço para superfícies 

sofisticadas e madeiras de carvalho quentes e naturais. Sand Grain e Raw 

Cotton apresentam tons mais claros. O Raw Cotton quase branco cria leveza 

visual mesmo em grandes móveis, enquanto que o Sand Grain é um parceiro 

ideal para estruturas rústicas de carvalho ou de fantasia. No momento, 

estamos procurando por experiências físicas empolgantes – também nos 

nossos móveis em casa. Devido às superfícies variadas dos materiais 

utilizados, as cores do "FUNDAMENTAL" revelam todo o seu potencial. 
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Colocar um ponto de exclamação! 

Às vezes, não é necessário um realismo, mas sim um ponto de exclamação. 

As cores tocam o mais íntimo do nosso ser e o sentido do tato pode fazer o 

mesmo. Verena Mundle: “É por isso que dedicamos o nosso terceiro tema de 

tendência “STATEMENT” inteiramente à experiência interior”. O vermelho 

forte nos faz pensar em paixão, mas também em perigo. Esta dicotomia 

torna-o particularmente excitante e perfeito para realces eficazes em design 

de interiores. Especialistas Colour Road colocaram isto em prática em duas 

novas cores de tendência: Com Feel Alive!, um tom vermelho cintilante e 

quase puro, o nome diz tudo, e Lacquer Red!, mais escuro, exala elegância. 

As duas cores convidam ao toque, à experiência sensorial e ainda a manter 

as próprias convicções. Elas fazem verdadeiras declarações no design 

residencial quando combinadas com decorações expressivas de madeira e de 

pedra escura. 

 

Os tons de rosa lembram-nos da natureza e do mundo emocional da pele – 

aquecimento, toque profundo, suavidade e conexão. A nova tonalidade 

Touch! expressa isso particularmente bem. Ela permite estimular diferentes 

conceitos de vida, por exemplo, em combinação com Highland Green Premier 

Matt para um ambiente escandinavo higiênico. Este conceito é caracterizado 

pela utilização de móveis artesanais, hoje cada vez mais valorizados. Hands 

on! não representa apenas esta apreciação, o tom castanho suave também 

estimula a própria criatividade. 

 

A empresa 

O Grupo RENOLIT é especialista líder global em filmes, placas e outros 

produtos plásticos de alta qualidade. Com mais de 30 filiais em mais de 

20 países e um faturamento anual de um bilhão de euros, a empresa é 

uma das maiores processadoras de plásticos do mundo. Mais de 

4.700 funcionários desenvolvem continuamente o know-how de mais de 

70 anos de história da empresa. 

 

www.renolit.com ꟾ Twitter ꟾ Facebook ꟾ Linkedin 
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