MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Trio kolorystyczne
według LG Hausys
Część 2 – Glow Shield
Firma LG Hausys na nadchodzący sezon 2012/2013 proponuje trzy nurty kolorystyczne,
które zdefiniowała hasłami: Modern Pause – proste i zasadnicze, staranne wykończone;
cichy splendor, Glow Shield – naturalna ochrona, miękki uścisk, elegancka wartość oraz
Eclectic Play – gra kultur, zaplanowany wypadek, reaktywowana klasyka. W tym wydaniu
prezentujemy drugi z nich, kolejny, ostatni, w numerze kwietniowym.

Drugi nurt ukazuje konflikt i
kontrast między ochroną zasobów naturalnych a ironicznym
pragnieniem wykorzystania
ich niedoborów. Jest to tarcza,
gdzie na zewnątrz, przy użyciu naturalnych materiałów i
kamieni szlachetnych wyrażone jest mocne, silne wnętrze, a
wewnątrz ciepłe i miękkie materiały pokazują komfort i łagodność. Tarcza chroni przed
wpływami drugiej strony.
Wnętrze służy jako spokojne i bezpieczne miejsce spoczynku. Jest kolorowe i tworzone głównie z miękkich, puszystych tkanin w kolorach
beżowym, białym i piaskowym. Delikatnie podświetlone światłem fioletowym i brązowym, jakie można zobaczyć podczas zachodu słońca.
Miękkie materiały, takie jak futra, wełna z funkcją wentylacji

i izolacji zapewniają przytulność i ciepło i doskonale podkreślają kobiece zmysły.
Na zewnątrz dominują kolory ziemi. Mocne organiczne materiały wyrażające zewnętrzną siłę naturalnych
tekstur: gleby, skały, betonu, jednocześnie uosabiając
ochronę przed niebezpiecznymi aspektami życia codziennego. Naturalny błysk minerałów doskonale odbija światło.
Chropowata i wypukła tekstura naturalnych materiałów niesie wystarczająco dużo uroku i
pobudza nasze zmysły.

Zewnątrz
Zakres silnych barw ziemi i
nieprzetworzonych surowców
naturalnych jest podkreślony
przez ciemny brąz i fiolet pochodzący z luksusowych minerałów.

Wewnątrz
Przytulna i wygodna kolorystyka obrazująca stabilny
dom. Jasna tonacja, miękkość
tkanin przenika wnętrze jak
ciepło promieni słonecznych.
(km)

Dom – solidny z zewnątrz,
który zapewnia bezpieczną
ochronę i delikatny wewnątrz
– koi złamane ciało i duszę. To
związek zewnętrznej siły i delikatnie przestronnego wnętrza.
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