
Prenova stanovanja je lahko precej zahtevna naloga – na 
začetku projekta so odprte vse možnosti. Kje začeti? Ana in 
Andrej sta se srečala s podobno težavo, ko sta se preselila v 
novo stanovanje.
To je neverjetno potovanje Ane in Andreja ...

Izziv
Po nakupu stanovanja sta največ časa namenila urejanju 
dnevne sobe in kuhinje, za spalnico pa jima je zmanjkalo 
časa in idej. Pojma nista imela, kje začeti.

Kratka zasnova 
Obema je všeč nočna svetilka in obožujeta naravno svetlobo 
v sobi, manj navdušena sta nad barvami. Povedala sta nam, 
da imata zbirko globusov in starinskih zemljevidov. To je 
bilo izhodišče in svetovali smo jima, naj bo to navdih pri 
novi barvni paleti.

Končni videz
Njuna nova spalnica je v znamenju bluesa in zemeljskih 
tonov, stene so prepleskane v dveh barvah. Ta tehnika je 
zelo preprosta in v vsakem prostoru je z njo mogoče doseči 
globino.

Postelja je postala osrednja točka spalnice, stari posteljni 
okvir sta zamenjala za težjega in bolj opaznega iz surovega 
hrasta in s tem poudarila barvo sten in barvno shemo 
dodatkov. Različne teksture posteljnih prevlek, odej in blazin 
so še poudarile njun slog. Zdaj se v prostoru počutita udobno, 
kar je zelo pomembno za sproščujoč počitek.

Mnenje
V novi sobi neizmerno uživata. Nikoli si nista mislila, da bo 
končni rezultat tak. Veseli ju, da sta upoštevala tudi nasvete 
zunanjih strokovnjakov in v ohranila veliko starih stvari 
v njuni spalnici v novi izdaji. In postelja je videti veliko 
udobnejša, je moj najljubši del prostora, se je pošalil Andrej.

USPEŠNA PRENOVA STANOVANJA  
Z MATERIALI DULUX 

Casco Adhezivi d.o.o., Špruha 19, SI-1236 Trzin,
tel.: 01 7219 985, faks: 01 7219 986, www.dulux.si

Dulux Trade Vinyl Matt
Disperzijska mat notranja stenska barva

-     odporna na vla`no brisanje 
-     nova izbolj{ana formula - bolj{a pokrivnost
-     posebno primerna za stanovanjske prostore 
-     barve: na voljo v beli barvi, DULUX TRADE barvni paleti 

ter RAL, NCS in BS barvnih paletah
-     ne zahteva nanosa impregnacije
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- odporna proti vlažnemu brisanju
- nova izboljšana formula–boljša pokrivnost
- posebno primerna za stanovanjske prostore
- barve: na voljo v beli barvi, barvni paleti DULUX TRADE
- ter barvnih paletah RAL, NCS in BS
- ne zahteva nanosa impregnacije


