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Objevte v sobě návrháře a vytvořte si svůj vlastní design s aplikací 
panDOMO Design Tool na stránkách www.ardex-pandomo.cz

2 /   PANDOMO DESIGN TOOL
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Je jedno jestli vlastníte ...
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... byt nebo dům

… nebo kancelář 

… nebo prodejnu

… nebo obchodní centrum

… a nebo tohle všechno

V designu, kombinaci barev a stylů se už nemusíte ničím omezovat.

... nebo restauraci
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1. Lehkost
Světlá barevnost stěn zvyšuje názornost prostoru a podněcuje pocit pohodlí.

2. Přirozenost
Zastřená barevnost přirozených tónů poskytuje lidem pocit bezpečí. Tyto barvy 

umocňují v místnosti působení dopadajícího denního světla.

 
Oblasti využití: 

Mnohostranné použití ve veřejných a  soukromých prostorách s moderním 
a elegantním charakterem. Kancelářské a pracovní prostředí, školy, veřejné 
budovy. Tyto decentní barvy jsou vhodné pro velké plochy stěn.
Styl bydlení: moderní bydlení.  Asociace: svěžest, věcnost, elegance.

 
Oblasti využití:

Mnohostranná aplikovatelnost, převážně v soukromých prostorách nebo gastrono-

mii v selském stylu.

Styl bydlení: selský dům. Asociace: nadčasovost, klid, tradičnost.

Dieser Farbton ist ausschließlich für PANDOMO® Wall geeignet.

This shade is only suitable for PANDOMO® Wall
10/1.1

10/1.5

10/1.410/1.3

10/1.2

10/1.6

10/2.1

10/2.5

10/2.410/2.3

10/2.2

10/2.6

Nebojte se vstoupit do světa barev a vyberte si  
z bezkonkurenčně široké palety panDOMO®  
tu barevnou kombinaci, která nejlépe 
podtrhne charakter vašeho interiéru.

Colours
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4. Zářivost
Hlavní linií těchto barev je radost ze života. Jsou inspirovány cestami po 
jižních zemích, barevně jsou přizpůsobeny našemu poměru světla. 

3. Čistota
Tlumené šedé barvy jsou blízko barvám, které nacházíme v přírodě, působí 
„pravě “, umocní působení prostoru, tvarů a jiných barev. 

5 Akcent
Sebevědomá výraznost barev provokuje sílu zážitku člověka. Syté barvy 
působí silně aktivně a povzbudivě. 

 
Oblasti využití:

Barevné odstíny pro veselé obývací místnosti. Kreativní pracovní atmosféra, školky, 

nemocnice, sportovní kluby. Pro samostatné stěny.

Styl bydlení: Středozemí. Asociace: setkání, přátelskost, hra.

 
Oblasti využití:

Moderní výstavba, loft, minimalistický styl zařízení, nová moderna. Design oriento-

vaný na bydlení, restaurace a nákupní centra.

Styl bydlení: Loft, minimalismus. Asociace: redukce, noblesní zdrženlivost, styl.

 
Oblasti využití:

urbanistický svět zkušeností. Nová moderna ve velkých prostorách, foyer v nákup-

ním centru. Vhodné možnosti kombinování s tóny bílé škály nebo čistých barev.

Styl bydlení: urbanismus. Asociace: sebevědomí, mediální vlivy. Svěžest, 

věcnost, elegance.

10/3.1

10/3.5

10/3.410/3.3

10/3.2

10/3.6

10/4.1

10/4.5

10/4.410/4.3

10/4.2

10/4.6

10/5.1

10/5.5

10/5.410/5.3

10/5.2

10/5.6

PANDOMO® Wall W3 10/3.1 und PANDOMO® Floor K3 10/3.1 sind bereits werkseitig eingefärbt verfügbar.

PANDOMO® Wall W3 10/3.1 and PANDOMO® Floor K3 10/3.1 are available pre-coloured.
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Nenechte se ve svých představách omezovat  
a odvažte se do kombinace různých barev, stylů a materiálů

6 /   PANDOMO COLOUR COMBINATIONS
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Myslíme ekologicky

8 /   PANDOMO ECOLOGY / CONTACT

Zastoupení pro ČR a SR: 

ARDEX Baustoff s.r.o.

Jihlavská 7a, 625 00 Brno

Tel. + 420 541 249 922 

e-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz • www.ardex.sk 

www.ardex-pandomo.cz
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Designové stěrky panDOMO® na přírodní cementové bázi s ochrannými 
povrchovými úpravami nezatěžují Vaše zdraví ani životní prostředí 
škodlivými emisemi. Díky svému složení jsou předurčeny do prostor, 
kde trávíte nejvíce času. 

Stěrky panDOMO® splňují nejpřísnější kritéria nejvyšší kategorie pro 
ekologické stavební produkty EC1PLUS R. Samozřejmostí jsou certifikáty 
zdravotní nezávadnosti, nehořlavosti a protiskluzu. Díky širokému  
výběru odstínů a barev představují povrchy panDOMO®  
bezkonkurenční systém pro Váš interiér.

Produkty panDOMO® jsou registrovanou značkou společnosti ARDEX. 
Více informací naleznete na jediných oficiálních stránkách výrobce www.ardex-pandomo.cz

Kontakt na vašeho prodejce/realizátora

O aplikaci žádejte výhradně autorizovaného realizátora  

s platným certifikátem ne starším dvou let.

PL
US


