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Обща рамка
Цветовете са много силен елемент от средата и оказват 
дълбоки психични и физиологични реакции още от най-
ранна възраст. Ето защо в този наръчник стъпваме на няколко 
теоретични рамки в т.ч. Теория на цветовете, Психология на 
развитието и областта на психологията, изследваща влиянието 
на средата, т.нар. Психология на средата. На база на тези 
теоретични постановки включваме резултатите от множество 
проучвания, обхващащи деца от различни възрасти, населени 
места, пол и нужди. Това ще задълбочи разбирането ни за 
въздействието на обкръжението, възприятието на децата 
в различни възрастови групи и уменията ни да използваме 
средата, за да стимулираме развитието им. 

Физиологични причини за въздействието на цветовете
Цветът се възприема чрез кожата и клетките на очната стена 
на ретината, т.е. конусите на окото1. Хората имаме три вида 
конуси: червен, син и зелен. Тези три дължини на вълната 
дешифрират милионите други цветове. Тези рецепторни 
клетки абсорбират нюансите и изпращат сигнали до мозъка. 
От своя страна тези мозъчни импулси се изпращат към 
основните ендокринни регулиращи жлези, които предизвикват 
емоционални и психологически реакции2. 

Важно е да имаме предвид, че някои деца (като тези със 
специални нужди и по-специфино с дефицит на внимание и 
хиперактивност и аутизъм) могат да бъдат по-чувствителни към 
цвета в учебната среда поради повишените сензорни реакции 
и силните способности за визуална обработка3.

Тези елементи играят важна роля в хармоничното развитие 
на децата в образователната система. Това налага научно 

1 Резултатите са изведени на база изследване, проведено от Мортън, 1995 и са цитирани в “Приобщаващата класна стая - влияние на цветовете 
върху обучението и поведението на децата, 2011”;

2 Обозначени са в каталога в следващата глава на този наръчник и са обобщени от изследване, проведено от Нелсън и Тайлър, 2007; 

3 Резултатите са изведени на база изследване, проведено от Фрийд и Персонс, 1997 и са цитирани в “Приобщаващата класна стая - влияние на 
цветовете върху обучението и поведението на децата, 2011”;
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обосновано мислене, при което цветната стимулация е 
адаптирана към всяка възрастова група и обхваща възможно 
най-много специфични нужди. .

Различие и предпочитания на база пола на децата
Според проучване направено в Тексаския университет в Остин, 
проведено от Куолек, Люис, Лин-Хсиао и Уудсън през 1996г, 
в което са участвали 675 ученици от различни възрасти, се 
отчитат различни предпочитания според пола. Резултатите 
показват, че момчетата предпочитат да изпълняват работни 
задачи и показват по-високи резултати в бяла, зелена, синя 
и сива среда и не харесват жълтите, оранжевите и лилави 
пространства. При момичетата се наблюдава предпочитание 
към зеленото, червено и бежово място и не харесват сивите и 
оранжеви пространства. 
При двата пола се наблюдава тенденция  белите, сини и 
зелени пространства да показват най-високи предпочитания. 
При белите обаче резултатите показват най-висок процент 
от грешки, които се допускат при изпълнението на работни 
задачи, както при момчетата, така и при момичетата. Лилавата 
и оранжева работна среда са най-малко предпочитани и от 
двата пола.

Различие и предпочитания на база възрастта на децата

Ясла и детска градина:
Общото разбиране за цветовете нерядко се ограничава до 
“розово за момичета”, “синьо за момчета” и вярването, че 
шарените и наситените с цвят помещения са подходящи за 
деца. Това създава риска децата да бъдат свръхстимулирани, 
което е сериозна пречка пред концентрацията, паметта и 
овладяването на емоциите им или да бъдат недостатъчно 
стимулирани, пребивавайки в монотонни помещения. Ето защо 
тук ще стъпим на няколко проучвания, които ще ни ориентират 
как по-пълноценно да използваме цветовете в образователната 
среда, така че да подпомогнем благоприятното въздействие.

• Деца от 1 до 3 години: усвояват моторните движения 
(вече могат да ходят) и това им позволява да докосват 
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всичко, което виждат. В този период се учат да 
координират визуалната и двигателната информация. 
Визуално откриват обекти на интерес, оценяват 
дълбочината, релефа на повърхностите и формата. 
Идентифицират близки и далечни обекти. В тази 
възраст цветът представлява индикатор, който улеснява 
диференциацията на обектите. Вече възприемат и могат 
да боравят (вкл. с думи) с основните цветове. Тъй като 
повечето обекти, които децата изследват (предмети 
и играчки) са с наситени, ярки цветове е добре да 
балансираме помещението, в което пребивават с по-меки, 
пастелни цветове за основа.  

• Деца от 3 до 6 години: развиват умението за наблюдение, 
фокусират вниманието върху набор от елементи, събират 
визуална информация безразборно. Ето защо е много 
важно да внимаваме със стимулите, които средата 
им предлага.  В този етап от развитието на децата 
способностите за възприятие и назоваване на по-сложни 
цветове като розово, лилаво, сиво и кафяво, става 
възможно. Още повече цветът започва да се използва за 
комуникативен сигнал. Ето защо е добре различните зони 
да бъдат обозначени с различен цвят, по който децата да 
се ориентират. Повишените способности за възприятие 
и организация на информацията от средата налагат 
да бъдем внимателни при подбора на основен цвят и 
акценти. Както и при по-малките, добре е да използваме 
по-меки, пастелни цветове за основа, която да бъде 
контрастирана от останалите обекти в помещенията. 

“По-добре е да използваме цветове, които не са твърде 
силни, за да се създаде спокойна рамка, която е в контраст с 
бъркане на играчки, рисунки и други материали за детските 
занимания. Това също допринася за повече спокойствие за 
персонала, който работи с децата.”
Симон Сорбър, интериорен дизайнер, специализиран в детска 
среда

Начален училищен етап:
В тази възраст децата вече напълно са развили своето 
възприятие към цветовете. Успяват да различават в голям 
детайл нюансите и наситеността на всички цветове. 
Изключение правят децата, които имат нарушено цветово 
възприятие (далтонизъм). За всички обаче е валидно бързото 
и интензивно когнитивно и емоционално развитие. И тъй 
като българското образование е организирано така, че в тази 
възраст децата прекарват най-много време в класните си стаи, 
това прави цветовата и интериорна стимулация още по-важна.

В световен мащаб изследванията показват, че от цветна 
слепота или далтонизъм са засегнати около 8% от момчетата 
и 2% от момичетата. Най-често срещаните нарушения на 
възприятията са при зеления, след това червения и най-
малко при синия цвят. Ето защо това прави синьо-жълтия 
спектър най-подходящ. В същото време класните стаи в 
българските училища са предимно с южно изложение и 
само топлата гама би създала усещането за твърде голяма 
топлина. Според изследване на Бринк, Луманс, Мобах и Корт 
- четирима холандски изследователя, представляващи четири 
големи изследователски центъра в Нидерландия, сравняващо 
представянето на учениците с условията в средата, най-
добра когнитивна способност, концентрация и изпълнение 
на задачата учениците показват при температура от 20ºС. 
Цветовете имат силно влияние за субективното усещане за 
температура, тъй като голяма част от възприятието и на цвят, 
и на топлина минават през кожата. Тези резултати придават 
допълнителна обосновка за избор на синьо-жълтия спектър 
при съставянето на основен и допълващи цветове. 

В допълнение началният етап се характеризира със силна 
активност при децата. В тази възраст в по-голяма степен 
децата са изразителни, експанзивни и синьото е силно 
предпочитан цвят, особено от момчетата. От друга страна тази 
активност създава предизвикателства пред концентрацията 
и респективно възприемането на конкретна информация и 
трансферирането ѝ в краткосрочната и дългосрочна памет. 
Според изследване на двамата учени Зулкифли и Мустафар, 
2013, цветовете могат да подпомагат концентрацията върху 
конкретна информация като повишат нивата ѝ, така че по-
лесно да се запаметява. За пример посочват топлите цветове 
и в конкретика жълтия цвят, който повишава концентрацията 
и способства активността на децата в учебните дейности. 
Естествено изразената емоционалност, характерна за 
възрастта, прави особено необходимо да използваме меки, 
светли, пастелни тонове, тъй като рискът децата да бъдат свръх 
стимулирани от твърде шарена и наситена среда е голям.

Прогимназиален етап:
Прогимназиалния етап е характерен с началото на преходния 
етап към юношеството и зрелостта. В този период децата се 
развиват активно в емоционален, когнитивен и физически 
аспект. Промените, които настъпват се отразяват на ученето 
им и усвояването на академичния материал, но темпото на 
развитие за различните ученици е много индивидуално. 
Това създава редица трудности при извеждането на общи 
характеристики на цветовете и материалите в образователни 
институции, които имат стимулиращо учебно въздействие. 
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Все пак, вземайки предвид цялата комплексност на развитие, 
културни и индивидуални особености, учебна организация и 
среда,  учените⁴ се обединяват около няколко насоки, които 
подпомагат усвояването на знания и умения в училищен 
контекст:

• Постигането на баланс между стерилност и 
свръхстимулация. Тази насока цели да фокусира 
вниманието ни върху съчетанието на цветовете и 
цялостния интериор. Според резултатите от проучване 
на университетът Салфорд във Великобритания белите 
и стерилни помещения водят до повече потиснатост 
и намаляване нивата на концентрация, когнитивни 
способности и възбуда, необходими за учебния процес. 
В същото време твърде ярките и наситени нюанси 
се превръщат в дистрактори, които лесно отвличат 
вниманието на учениците от информацията, която 
следва да усвоят в учебните часове. Като един от най-
подходящите и общи за различните ученици цветове, 
учените се обединяват около бледо синьото и близките 
до него, създават усещане за откритост и свобода. Това от 
своя страна подпомага сътрудничеството и креативното 
изпълнение на поставените задачи и не на последно 
място, въздейства върху нагласите на учениците за 
постигане на позитивни резултати.

• Светлите, пастелни тонове, близки до студената гама са 
най-подходящи. Един от важните фактори за тази насока 
е, че в този етап от обучението си ученици и учители 
започват да използват дигиталните технологии все по-
активно в учебен контекст. Светлината от мониторите и 
екраните е дразнител, който следва да се вземе предвид 
при избора на цветови комбинации в интериора на 
образователните институции. Бледите, меки, близки до 
студените тонове създават балансирано възприятие при 
често отместване на погледа от екран към околната среда 
и обратно. В нашата образователна система това се отнася 
не само до компютърните кабинети, а и за  останалите 
помещения, тъй като учениците в тази възраст вече водят 
активен дигитален живот и дори само в междучасията е 
достатъчно време, в което да бъдат визуално претоварени 
и това да доведе до по-голямо разсейване и трудности в 
концентрацията в учебния час.

• Цялостната училищна среда оказва въздействие. Ако 

в начален етап класните стаи са едни от най-важните 
помещения, защото учениците прекарват най-много от 
времето си там, то в този етап на обучение, учениците 
използват активно цялата училищна среда. Ето защо 
изработване на цялостна визия за интериора и 
продължаване на цветовото зониране на помещенията 
според функцията, която изпълняват са добри практики, 
които следва да бъдат взети предвид при организиране на 
стимулираща учебна среда.

Гимназиален етап
Тази възраст при децата е обусловена от интензивното 
физиологично съзряване, което оказва влияние върху 
психичното, емоционално и социално състояние и поведение, 
което най-често се изразява в драстични колебания, промени и 
дисхармоничност.

В допитване до самите ученици в тази възраст те посочват, 
че „Дискомфортът може да отвлече вниманието от ученето, 
така че е необходимо „да го поправим“ (Джан-хенг, 2013 
г.). Това ни показва, че самите юноши осъзнават и поставят 
акцент върху един от най-важните фактори за ученето и 
ефективното усвояване на академичния материал в тази 
възраст - концентрацията. Всеки фактор, внасящ дискомфорт 
и нарушаващ концентрацията се отразява негативно върху 
постиженията на учениците. Такива могат да бъдат вътрешните 
промени, които настъпват (физиологични и психични), както и 
външни (социални и от физическата среда). 

И в популярната, и в специализираната литература цветът 
е посочен като основен и най-обширен фактор, влияещ 
върху способността за концентрация, организацията и 
запаметяването на информация: “Цветът е свързан, както със 
символичните, така и с познавателните способности, влияейки 
на ученето като улеснява запаметяването и организирането 
на нови концепции” (д-р Омони Тайо, 2015 г.). Откритията и в 
други проучвания показват, че основния цвят, който се използва 
за цвят на стените в образователните институции следва 
да е блед, мек, пастелен. При останалите материали като 
презентации, работни листа и материали, учебните пособия 
в печатен и дигитален формат могат да бъдат по-наситени и 
пъстри като следва да се използва подход за обозначаване 
с цветови код за сходни и различни теми и концепции. Това 
значително би улеснило запаметяването и организирането на 
информацията в когнитивен аспект. Разбира се и тук остава в 
сила използването на добре подбрани цветови комбинации 
при организиране на учебните материали, които имат силно 
влияние, по същия начин, както и при цветовите комбинации ⁴ Салфорд университет, Великобритания

I. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА
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в интериора. Например в същото проучване Тайо открива, че 
презентации с бял фон водят до по-трудно запаметяване и 
повече закъснения при предаване на задачите в сравнение с 
презентации, чийто фон е син или зелен. Тук отново следва да 
се спазва принципа, че основата (както при стените) следва да 
е мека и бледа, създаваща контраст с останалите изображения 
- статични и видео. 

В организацията на физическата среда е важно да се има 
предвид, че учениците в тази възраст реагират по-добре 
на цветна среда и учебни материали, организирани според 
функционалността на помещенията. За гимназистите се 
препоръчва студената, граничеща със студената цветна гама, 
която оказва благоприятно въздействие върху настроението 
и постиженията им в училище. Доброто съчетание на цветове 
(блед фон и по-ясно изведени акценти/материали) оказват 
благоприятно въздействие върху отпадането от училище, 
концентрацията, организирането и запаметяването на 
информация, вкл. нови концепции.

I. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА
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Реакцията към цветовете е научно обоснована от редица 
изследвания (Morton, 1998; Engelbrecht, 2003; Shabha, 2006;). 
Учените установяват, че когато цветовете се абсорбират 
от окото, мозъкът произвежда хормони, които влияят на 

ЦВЯТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ЧЕРВЕН

СИН

ЖЪЛТ

Свързва се с основата на гръбнака и    
моторните умения;
Повишава кръвното налягане;
Учестява дишането;
Ускорява пулса;
Засилва обонянието;

Корелира с ушите, очите, носа - слуха,   
зрението, обонянието;
Благоприятства децата с увреден слух и зрение;
Има успокояващ ефект върху сърдечната 
честота и дихателната система;
Понижава телесната температура и апетита;

Кореспондира с гърдите, сърцето, белите 
дробове;
Децата с астма и дихателни затруднения 
реагират много добре на този цвят;

Свързва се с усещането за вълнение и щастие;
При момичетата (повече отколкото при 
момчетата) се наблюдават позитивни реакции;
Стимулира представянето, особено при 7 
годишните деца;
При по-големите (след 4-ти клас) се свързва с 
болка, гняв, щастие и любов;

Любим цвят на 7-11 годишните;
Наблюдават се позитивни реакции повече при 
момичетата, отколкото при момчетата;
След 4-ти клас се свързва с тъгата;

Силно предпочитан цвят от 7-годишните;
Свързва се с честността при деца след 4-ти 
клас;
Най-видим и светъл от останалите цветове. 
Високата яркост обаче дразни очите;

ПЪРВИЧНИ ЦВЕТОВЕ:

НАУЧНА ОБОСНОВКА НА ПСИХОЛОГИЧНИТЕ И 
ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ ЦВЕТОВЕТЕ

настроението, концентрацията, умствената активност и 
енергийни нива. Интересното е, че въздействието на цветовете 
не се ограничава до визуални аспекти, тъй като дължините на 
цветовите вълни се абсорбират от кожата (Torice & Logrippo, 
1989). Това обяснява влиянието им върху деца със звителни 
увреждания. 

На базата на тези проучвания, каталогът очертава констатации 
и асоциации, свързани с основни цветове: 
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ЦВЯТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

I. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА

ВТОРИЧНИ ЦВЕТОВЕ:

ЗЕЛЕН

ОРАНЖЕВ

ЛИЛАВ

Корелира с гърлото и гласовите струни;
Стимулира развитието на речта;

Кореспондира с циркулацията и                 
нервната система;

Корелира с върха на главата и                    
мозъчната дейност;
Стимулира невербалната активност;

Най-успокояващ за очите;
Свързва се най-вече с децата до 4 клас, 
особено момичетата;

Има забележителен тонизиращ ефект;

При порасналите символизира мъдрост              
и власт;  
При децата се свързва с умисленост, 
загриженост и страх;
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ЦВЯТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

I. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА

РОЗОВ

КАФЯВ

СИВ

ЧЕРЕН

Наблюдават се позитивни реакции, особено 
при момичетата;

Свързва се със силата, особено при момчетата;

Кореспондира с емоционалното усещане за 
скука. По-лесно се възприема в съчетание с 
други цветове.

Лесно разпознаваем още от най-ранна 
детска възраст.

Намалява агресията;

Негативни реакции, особено при момичетата;

Кореспондира с негативни емоции  - при 
момичетата повече отколкото при момчетата;

Свързва се с негативни реакции. Момчетата 
реагират по-положително от момичетата;
Свързва се със страх при децата до 4-ти клас;

ТРЕТИЧНИ ЦВЕТОВЕ:
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СТУДЕНА 
ГАМА

ТОПЛА 
ГАМА

Стимулира отстъпчивостта;

Действа активиращо;

Предпочитат се от активните деца;
Препоръчителни са за прогимназиален етап;

Предпочита се от по-пасивните деца;
Препоръчително за детски градини, 
предучилищен и начален училищен етап;

ЦВЕТОВИ ГАМИ
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РЕАКЦИИВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВИ ГАМИОБЛАСТ

При децата със Синдром 
на дефицит на вниманието 
и хиперактивност, както и 
при някои физиологични 
увреждания се наблюдава:

Деца със затруднения от 
Аутистичния спектър

При деца с интелектуално 
забавяне

Деца с езикови 
затруднения

Незрящи деца

Цветна дискриминация, изкривена по синьо-
жълта линия;
По-наситените, топли цветове стимулират 
автономната нервна система;
Меки, студени цветове забавят автономната 
нервна система;

Топлите и неутрални цветове предотвратяват 
свръхстимулация;
Синьо-зелената гама има най-добри резултати 
при концентрацията;

В помещения с наситено бяло се наблюдават 
агресивни реакции;
В помещения с наситено червено се 
наблюдават депресивни реакции;

В помещения в червената гама се разсейват 
по-лесно;
В помещения в синята гама се наблюдава по-
добра концентрация;

При децата със специални образователни потребности  се 
наблюдава сходно влияние на цветовете. Тази част от каталога 
очертава наблюденията върху определени групи:

Цветната, ненаситена среда в светли и 
пастелни тонове облекчават умората на очите;
Промени в кръвното налягане и мозъчното 
развитие;
Очите и кожата абсорбират цветни лъчи;

Монотонните среди създават по-голямо 
безпокойство;

При монотонна среда се забелязва по-голямо 
раздразнение;

Използването на цветни лещи, хартии при 
четене подобряват четивните сподобности и 
възприятие;

Реагират на цветовите стимули;

Въпреки, че за децата в детските градини, предучилищна и 
начална училищна възраст е по-подходящо да се използват 
топлите цветови гами, а при по-големите студените, е важно 
да се има предвид, че яркостта и контрастът с другите 
цветове са по-важни от цветовата гама (Мортън, 1995). Това 
се потвърждава от теорията за откриване на сигнали, която 
гласи, че човешкият ум непрекъснато се стреми да организира 
визуалната информация (Вергезе, 2001). Големите количества 

цвят свръх стимулират децата, независимо от цветовата гама, 
възрастта и индивидуалните им предпочитания. Това е особено 
валидно за децата със специални нужди, които могат да бъдат 
особено чувствителни към стимулите в заобикалящата ги среда.

ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ВЪРХУ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
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Колелото на цвета

ТОПЛА ГАМА

СТУДЕНА ГАМА

Цветови схеми от комбинации на червения с други цветове

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЦВЕТОВЕ СПОРЕД ТЕОРИЯТА НА 
ЦВЕТОВЕТЕ (ЦВЕТОЗНАНИЕ)

Колелото на цвета е визуално средство за подбор на 
хармонични комбинации от цветове за декориране на дадено 
пространство, използвано от архитекти и дизайнери. На него са 
подредени цветовете в съответствие с видимия за човешкото 
око светлинен спектър. Дванадесетте цвята на колелото се 
делят на три основни цвята (червено, синьо и жълто), три 
вторични цвята (лилаво, зелено и оранжево) и шест третични 
цвята (червено-виолетово, синьо-виолетово, синьо-зелено, 
жълто-зелено, жълто-оранжево, червено-оранжево).

Колелото на цвета, което използваме днес, е развито от 
немския теоретик Йоханес Иттен. В него той влага хипотезата 
на Гьоте за емоционално възприятие на цветовете, според 
която синьото се асоциира със студенина, а червеното с 
топлина. Така колелото може да бъде разделено на две гами от 
цветове: студена и топла гама. 

Хармонична цветова схема означава визуално приятна 
за зрителя комбинация от цветове, която въздейства на 
вътрешното му усещане за баланс и ред. Има три основни 
метода за формиране на цветови схеми, с които се постига 
хармония. Първият формира монохромни или аналогични 
цветови схеми, базирани на цветове, които са близо един до 
друг в колелото. Вторият вид цветови схеми се съставят от 
допълващи се цветове: които са срещуположни един на друг в 
колелото. Третият метод генерира няколко вида схеми, в които 
цветовете са разпределени в различни места по колелото: 
триада (когато са избрани три цвята, които са на едно и също 
разстояние един от друг), сплит допълващи (когато е избран 
един цвят и двата съседни на срещуположния му) и тетрадични 
схеми (когато се комбинират две двойки срещуположни 
цветове). 

Повечето от цветовите схеми, разгледани тук, са от втория 
или третия вид, защото се търси баланс между топли и 
студени гами, както за повърхностите, така и на самото 
осветление. Климатът в България предполага предимно 
слънчеви образователни помещения в училищата и детските 
градини, т.е. естественото осветлението е ярко и топло, затова 
е препоръчително основните цветове в интериора да не са 
топли и наситени. Студените и светли цветове придават на 
зрителя усещане за простор в помещението, тъй като отразяват 
светлината по-успешно от по-наситените и топлите цветове. 
Ако основните цветове в интериора са топли и наситени, 
би била създадена доминираща и отвличаща вниманието 
атмосфера. От друга страна по-топли и наситени цветове могат 
да се използват за внимателно подбрани акценти в интериора, 
с цел постигане на хармонична цветова схема. 

ДОПЪЛВАЩИ

ТЕТРАДИЧНИ

АНАЛОГИЧНИ

ТРИАДА

СПЛИТ 
ДОПЪЛВАЩИ

МОНОХРОМНИ

II. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦВЕТОВЕ И 
ЦВЕТОВИ ГАМИ
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NCS и RAL КАТАЛОЗИ ЗА 
ИНДУСТРИАЛНИ ЦВЕТОВЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ЦВЕТОВЕ
Когато се специфицира цвят за интериор, 
се използват кодове от каталога на 
даден производител, или кодове от 
международно приетите NCS или RAL 
системи. Да се има предвид, че NCS 
каталога е доста по-обширен от RAL 
каталога и затова се препоръчва да се 
търсят цветове по NCS, при възможност. 
RAL също има вересия с повече цветове, 
наречена RAL Design, но не всеки 
производител в България работи с този 
каталог. Затова, цветове по RAL Design не са 
дискутирани в този наръчник.

КОМПЮТЪРНИ ЦВЕТОВЕ
От друга страна, софтуерите на архитекти 
и дизайнери използват други системи за 
определяне на цвят, като RGB, HSL, HSB 
и др. Почти всички софтуери използват 
HEX код за цветовете, което е число по 
шестнадесетичната бройна система, 
съдържащо стойностите за RGB (стойности 
от 0 до 255 за червено, зелено и синьо). 
Използвайки HEX кода на даден цвят, 
архитекти и дизайнери могат лесно да 
потърсят най-близкия цвят по NCS или RAL, 
който да се поръча от производителя. 

КОНВЕРТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ 
ЦВЕТОВЕ В ИНДУСТРИАЛЕН СТАНДАРТ
Различните софтуери за дизайн и 
визуализация могат да имат методи за 
намиране на цветове по NCS или RAL. Друг 
лесен начин да се намерят цветове по NCS 
или RAL, близки или идентични с даден HEX 
цвят, е да се конвертират онлайн 
(виж стр. 16).

Източник за пълните NCS и RAL каталози: 
https://www.w3schools.com/colors/colors_ncs.asp
https://www.ralcolorchart.com/ral-classic

https://www.w3schools.com/colors/colors_ncs.asp
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HSL МОДЕЛ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА 
КОМПЮТЪРНИ ЦВЕТОВЕ

За целите на този наръчник е предпочитана  
HSL системата, защото позволява контрол 
на наситеността и яркостта на цвета. 

Цветовият модел HSL е интуитивен метод 
за генериране на компютърен цвят. Той се 
характеризира със стойности за оттенък (H), 
наситеност (S) и яркост (L), където:

H - оттенък е позицията на цвета в 
хроматичното колело от 0° до 360°;

S - наситеност е съдържанието на оттенъка 
от 0% до 100%, след смесване с бяло;

L - яркост е съдържанието на оттенъка от 
0% до 100%, след смесване с черно.

Моделът HSL е пряко свързан с колелото на цвета  - стойността на 
H (оттенък) се визуализира като позицията на определен цвят в 
колелото от 0° до 360°. 
Затова този модел е полезен за генериране на хармонични цветови 

комбинации  - колелото на цвета е средството за тяхното намиране. 
HSL моделът е добър също и за подбор на различни нюанси на 
даден цвят чрез промени на стойностите на наситеност (S)
и яркост (L).

За интерактивно колело на цвета за генериране на хармонии: https://colors.dopely.top/color-wheel/
За конвертиране на цветове:
• от HSL в HEX: https://convertacolor.com/ 
 (повечето софтуери за дизайн показват HEX кода на всеки цвят);
• от HEX в NCS: http://www.perbang.dk/rgb/
• от HEX в RAL: http://www.perbang.dk/rgb/;  https://hextoral.com/

ПРИМЕРНИ ЦВЕТОВЕ ПО HSL МОДЕЛ
(ТЕТРАДИЧНА ХАРМОНИЯ):

1. HSL (83°, 31%, 95%)
HEX #F3F6EE

най-близки:
NCS S 0603-G40Y

RAL 9016

най-близки:
NCS S 1010-B10G

RAL 9018

най-близки:
NCS S 0510-R60B

RAL 9003

най-близки:
NCS S 2020-R10B

RAL 3015

2. HSL (178°, 30%, 84%)
HEX #CAE2E2

3. HSL (267°, 29%, 94%)
HEX #EFEBF4

4. HSL (356°, 30%, 74%)
HEX #D1A9AB

1

4

2

3

https://colors.dopely.top/color-wheel/
https://convertacolor.com/
http://www.perbang.dk/rgb/
http://www.perbang.dk/rgb/
https://hextoral.com/
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III. СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВИ 
КОМБИНАЦИИ В ПЕТ СТЪПКИ:
пример със занималня в детска градина

1. ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ГЕНЕРИРАНЕ И КОНВЕРТИРАНЕ НА ЦВЕТОВЕ

стр. 16

2. ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА СТЕНИТЕ СПОРЕД 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО

стр. 17

3. ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВЕ: ПРЕПОРЪКИ 

ЗА ТЕХНИТЕ НАСИТЕНОСТ И ЯРКОСТ

(без ограничения за техния оттенък)

стр. 18-19

4. СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВИ 

КОМБИНАЦИИ ОКОЛО ОСНОВЕН ЦВЯТ НА СТЕНИТЕ

стр. 20-22

5. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА ЦВЕТОВЕТЕ В 

ИНТЕРИОРНАТА СХЕМА

стр. 23-24

Подборът на цветове е предимно интуитивен и 
субективен процес, но следването на тези стъпки би 
спомогнало за по-добре обосновани решения.

Преди навлизане в процеса за генериране на подходящи цветове и 
техните комбинации, е добре да се изберат подходящите средства 
за тяхното генериране и конвертиране  - във формата на достъпни 
онлайн средства.

Най-важната стъпка за създаване на подходящи цветови 
комбинации е изборът на основния цвят за стените на 
помещението, тъй като те са постоянно в обсега на зрението 
на ползвателите. Стените са и основният източник на отразена 
светлина и техният цвят е определящ за осветеността и 
атмосферата на помещението. 
 В предходните раздели на наръчника са посочени 
препоръки за избор на цветове според възрастови групи, разяснени 
са основите на теорията на цвета и са описани физическото и 
емоционалното въздействие на различните тонове. Всичката тази 
информация може да послужи за обоснован избор на основен 
цвят на стените съобразен с предназначението на помещението. 
Желателно е да се разгледат и цветовете, които са аналогични 
(съседни в колелото на цвета) на избрания тон, тъй като са много 
вероятни кандидати за съставяне на хармонична цветова схема.

Тази стъпка определя конкретни граници на наситеността и 
яркостта на избраните цветове, без да ограничава техния оттенък, 
който вече е избран в първата стъпка на процеса. 

Следващата стъпка е да се намерят цветове, които са подходящи 
за комбиниране с избрания основен цвят на стените. Желателно е 
да бъдат създадени различни цветови хармонии според теорията 
на цвета, като се търсят тонове, които са благоприятни според 
препоръките в предходните раздели на този наръчник. Полезно е 
сполучливите цветови схеми да бъдат тествани с визуализации 
на помещението.

С цел да се избегне прекалена стимулация с тоновете в интериора, 
е добре да се ограничи максималният брой на различните цветове. 
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Преди навлизане в процеса за генериране на подходящи цветове и 
техните комбинации, е добре да се изберат подходящите средства 
за тяхното генериране и конвертиране  - във формата на достъпни 
онлайн средства.

1. ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИТЕ СРЕДСТВА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ 
И КОНВЕРТИРАНЕ НА ЦВЕТОВЕ

СРЕДСТВА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ 
КОМПЮТЪРНИ ЦВЕТОВЕ И ХАРМОНИИ:

За колелото на цвета, цветове и хармонии по HSL модела:
https://colors.dopely.top/color-wheel/
(използвано за този наръчник, показва и HEX кода на 
всеки цвят)

За колелото на цвета, цветове и хармонии по RGB, CMYK, 
HSB, LAB:
https://color.adobe.com/create/color-wheel/
(насочено е повече към уеб и графичен дизайн и е малко 
по-трудно да се генерират много светли цветове, които са 
препоръчителни за стените на помещения за учене)

СРЕДСТВА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ЦВЕТОВЕ В 
РАЗЛИЧНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СТАНДАРТИ:

Конвертиране между HEX, RGB, HSL, CMYK: 
https://convertacolor.com/
 (повечето софтуери за дизайн така или иначе показват 
HEX кода на всеки цвят);

СРЕДСТВА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ЦВЕТОВЕ В 
ИНДУСТРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ NCS и RAL:

от HEX в NCS: 
http://www.perbang.dk/rgb/

от HEX в RAL: 
http://www.perbang.dk/rgb/
https://hextoral.com/

https://colors.dopely.top/color-wheel/
https://colors.dopely.top/color-wheel/
https://color.adobe.com/create/color-wheel/
https://convertacolor.com/
http://www.perbang.dk/rgb/
http://www.perbang.dk/rgb/
https://hextoral.com/
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• Да се внимава със стимулите - цветовете да не са силни 
и подборът на акцентите да е внимателен;

• Цветовете могат да се ползват като комуникативен 
сигнал и да обозначават отделните зони;

• Препоръчват се меки и пастелни цветове.

ПРИМЕР: ЗАНИМАЛНЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЦВЕТОВЕ 
ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ:

На границата между топлите и 
студените цветове;
Комбинира стимулиращия 
ефект на жълтото с 
успокояващия ефект на 
зеленото;
Светъл и освежаващ цвят;
Стаите ще изглеждат светли и 
просторни;
Най-подходящ за възрастовата 
група.

СВЕТЛО ЗЕЛЕНО:
Стимулира развитието на речта;
Успокояващ за очите.

СВЕТЛО ЖЪЛТО:
Кореспондира с гърдите, 
сърцето, белите дробове;
По-видим и светъл от 
останалите цветове.

2. ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА СТЕНИТЕ СПОРЕД 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Стимулира невербалната 
активност;
При децата се свързва с 
умисленост, загриженост и страх;
Прекалено наситен цвят;
По-скоро студен цвят;
Стаите ще изглеждат тъмни, ако 
са оцветени в лилаво;
Цветът е неподходящ за тази 
възрастова група.

СИНЬО:
Наблюдават се позитивни 
реакции;
Има успокояващ ефект 
върху сърдечната честота и 
дихателната система.

ЧЕРВЕНО:
Свързва се с усещането за 
вълнение и щастие;
Повишава кръвното налягане;
Ускорява пулса.

НЕПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВЕ АНАЛОГИЧНИ (СЪСЕДНИ) 
ЦВЕТОВЕ:

АНАЛОГИЧНИ (СЪСЕДНИ) 
ЦВЕТОВЕ:

ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА СТЕНИТЕ: 
ЛИЛАВО

ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА СТЕНИТЕ:
СВЕТЛО ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНО ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВЕ

HSL
80°,60%,92%

HSL
276°,100%,83%

HSL
95°,60%,90%

HSL
213°,56%,70%

HSL
62°,60%,90%

HSL
339°,60%,70%
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Цветът на стените е преобладаващ в стаята и представлява най-
важният фактор за определяне на осветеността и атмосферата в 
помещението. Много е важно този цвят да не е натрапчив и да 
не отвлича вниманието. Затова са препоръчани светли цветове 

Цветът на пода е следващия фактор, който дефинира 
атмосферата в стаята. Подобно на стените, за пода е добре 
да се търси ненаситен, пастелен цвят, за да не отвлича 
вниманието. За разлика от стените, обаче, цветът на пода 
се препоръчва да е по-тъмен, за да остава винаги на заден 
план спрямо мебелите и предметите в стаята, а и за да си 
личи по-малко износването на повърхността след време. 

със средна наситеност на тона. По модела HSL, това означава 
цветове с яркост (L) над 90% и стойности на наситеност (S)
под 60%.

Тази стъпка определя конкретни граници на наситеността 
и яркостта на избраните цветове, без да ограничава техния 
оттенък, който вече е избран в първата стъпка на процеса. 

Препоръчваните стойности за наситеност (S) са под 50%, а за 
яркост (L)  - под 70%. 
В този случай, обаче, е допустимо да се направи изключение 
от тези препоръки за помещения, които не са осветени добре 
от естествена светлина, като коридори, предверия, съблекални, 
тоалетни и др. За тези помещения е подходящ цвят на пода и с 
по-високи стойности на наситеност и яркост.

3. ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВЕ: ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ТЕХНИТЕ НАСИТЕНОСТ И ЯРКОСТ
(без ограничения за техния оттенък)

S = 60%, L = 90%
подходящи стойности:

0°<H<360°; S<60%; L>90%.

неподходящи стойности:
0°<H<360°; S>60%; L<90%.

HSL цвят на стените

S = 80%, L = 70%

H = 0° H = 60° H = 120° H = 180° H = 240° H = 300°

S = 50%, L = 95%

S = 70%, L = 80%

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА СТЕНИТЕ - СВЕТЛИ И БЛЕДИ ЦВЕТОВЕ

S = 50%, L = 80%
подходящи стойности:

0°<H<360°; S<50%; L<80%

неподходящи стойности:
0°<H<360°; S>50%; L>80% S = 70%, L = 95%

H = 0° H = 60° H = 120° H = 180° H = 240° H = 300°

S = 40%, L = 70%

S = 60%, L = 90%

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА ПОД: ПО-ТЪМНИ И ПАСТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

HSL цвят на пода
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Цветът на тавана трябва да е изключително светъл и ненаситен, 
за да не отвлича вниманието. В повечето случаи върху тавана 
не попада директна слънчева светлина и той е винаги по-тъмен 
от стените. Затова препоръчваните стойности за наситеността 

(S) са ниски  - под 30%, а за яркостта (L) са много високи  - над 
95%. 
Това са много светли цветове, така че, в повечето случаи е 
най-добре да се избере чисто бял цвят за тавана. 

Внимателно подбрани елементи по стените, като ниши, 
вградени мебели, изпъкнали колони и др. е възможно да са 
оцветени с по-наситен тон, за да изпъкнат или да разделят 
пространството в стаята. Тези елементи са с доста по-малка 

площ в сравнение с останалите повърхности, като стени, под и 
таван. Те представляват акценти в интериорната цветова схема. 
Цветът на акцентите е добре да се използва и за мебелите и 
уредите в помещението, когато това е възможно.

S = 30%, L = 95%
подходящи стойности:

0°<H<360°; S<30%; L>95%.

неподходящи стойности:
0°<H<360°; S>30%; L<95%. S = 50%, L = 80%

H = 0° H = 60° H = 120° H = 180° H = 240° H = 300°

S = 20%, L = 97%

S = 40%, L = 90%

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА ТАВАН - МНОГО СВЕТЛИ И БЛЕДИ ЦВЕТОВЕ

S = 30%, L = 70%
подходящи стойности:

0°<H<360°; S>25%; L>70%

неподходящи стойности:
0°<H<360°; S<25%; L<70% S = 10%, L = 50%

H = 0° H = 60° H = 120° H = 180° H = 240° H = 300°

S = 40%, L = 80%

S = 20%, L = 60%

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЦВЯТ ЗА АКЦЕНТИ И МЕБЕЛИ: ПО-НАСИТЕНИ И СВЕТЛИ ЦВЕТОВЕ

HSL цвят на тавана

HSL цвят на акцентите и мебелите
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4. СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВИ КОМБИНАЦИИ 
ОКОЛО ОСНОВЕН ЦВЯТ НА СТЕНИТЕ 
Пример с хармонии около светло жълто-зелено

Врати, 
акценти, 
мебели

NCS S 0505-R40B

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-B50G

Акценти, 
мебели

NCS S 1040-R80B

Таван, дограма, уреди

бял латекс

Под

NCS S 2002-G

Баланс между топли и 
студените тонове

Приятен контраст между 
отделните елементи

Цветовете са тонизиращи

ТРИАДНА ХАРМОНИЯ ОКОЛО 
ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

Желателно е да бъдат създадени различни цветови 
хармонии според теорията на цвета, като се търсят тонове, 
които са благоприятни според препоръките в предходните 
раздели на този наръчник.

Акценти, 
мебели

естествена дървесина

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-B50G

Акценти, 
мебели

NCS S 2010-R90B

Таван, дограма, врати,
акценти, уреди

бял латекс

Под

NCS S 1515-R60B

Цветът на дървените 
повърхности придава 

топлина и се препоръчва за 
възрастовата група

Цветовете спомагат на 
помещението да изглежда 

светло

Приятен баланс между 
студени и топли цветове

Цветовете са подходящи 
за възрастовата група

ДВОЙНА СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА 
ХАРМОНИЯ ОКОЛО ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

HSL 210°,30%,75%

HSL 210°,61%,80%

HSL 93°,60%,97%

HSL 93°,60%,97%

HSL 273°,14%,80%

HSL 337°,6%,75%HSL 333°,60%,97%

ЗАНИМАЛНЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА

ЗАНИМАЛНЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА
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Врати, 
акценти, 
мебели

NCS S 0505-R30B

ЗАНИМАЛНЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-B50G

Акценти, 
мебели

NCS S 1040-B20G

Таван, дограма, уреди

Бял латекс

Под

NCS S 1515-R60B

Преобладават студените 
тонове

Приятен контраст между 
отделните елементи

Цветовете са неподходящи 
за активни занимания

ТЕТРАДИЧНА ХАРМОНИЯ ОКОЛО 
ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

ЗАНИМАЛНЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Силното присъствие на 
зеленото прави студените 

тонове преобладаващи

АНАЛОГИЧНА ХАРМОНИЯ ОКОЛО 
ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

Врати, акценти, 
мебели

RAL 1015

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-B50G

Акценти, 
мебели

NCS S 2020-G10Y

Таван, дограма, уреди

Бял латекс

Под

NCS S 0540-G

Цветът на дървените 
повърхности придава 

топлина и се препоръчва за 
възрастовата група

HSL 120°,30%,70% HSL 120°,49%,80%

HSL 180°,45%,70%

HSL 93°,60%,97%

HSL 93°,60%,97%

HSL 49°,50%,85%

HSL 270°,20%,80%HSL 0°,60%,97%
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Липсват топли тонове, 
които се препоръчват за 

възрастовата група

Лилавият цвят е неподходящ 
за възрастовата група

ХАРМОНИЯ ОТ ДОПЪЛВАЩИ 
ТОНОВЕ СРЕЩУ  ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНОТО
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Врати, 
акценти, 
мебели

NCS S 0510-R60B

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-B50G

Акценти, 
мебели

RAL 6019

Таван, дограма, уреди

Бял латекс

Под

NCS S 2030-R60B

Врати, 
акценти, 
мебели

NCS S 0510-R50B

ЗАНИМАЛНЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-B50G

Акценти, 
мебели

NCS S 1040-R70B

Таван, дограма, уреди

Бял латекс

Под

NCS S 2020-R40B

Преобладават студените 
тонове

Цветовете спомагат на 
помещението да изглежда 

светло

Цветовете са неподходящи 
за активни занимания

Лилавото е неподходящо за 
възрастовата група

СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ 
ОКОЛО ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

HSL 240°,60%,85%

HSL 89°,30%,70%

HSL 313°,60%,97%HSL 93°,60%,97%

HSL 93°,60%,97%

HSL 310°,20%,70%

HSL 271°,29%,70%HSL 267°,60%,97%
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С цел да се избегне прекалена стимулация с тоновете в 
интериора, е добре да се ограничи максималният брой на 
различните цветове. 

5. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА ЦВЕТОВЕТЕ В ИНТЕРИОРА

Помещение без ползватели, декорации 
и предмети.

Помещение с присъствие на ползватели, декорации 
и предмети.

ДОПУСТИМО  - МАКСИМУМ 5 ЦВЯТА

1

15 4 2 3

2
3

45

Помещенията в сградите за образование се изпълват с различни 
предмети: играчки, учебни пособия и др. По стените и пода е 
възможно да се разполагат различни декоративни елементи. Дори 
и първоначално визуализацията на стаята да изглежда “бедна на 
цвят”, е желателно да се помисли как това би се променило при 
евентуалната експлоатация по време на учебния процес  - когато 
помещението ще е изпълнено с предмети, декорации, а и с деца. 

Затова е желателно да се ограничи максималният брой на 
различните тонове в интериора. Предложеният в този наръчник 
максимален брой е 5 цвята. Да се има предвид, че белият цвят 
(напр. за тавана) също е включен в този максимален брой. 

Също с цел избягване от претрупаност в интериора, е добре 
акцентните стенни декорации да покриват максимум до 10% от 
площта на стените.

Акценти, 
мебелиОсновен цвят - стени, первази, касиАкценти, 

мебели
Таван, дограма, врати,

акценти, уреди Под

ДВОЙНА СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА 
ХАРМОНИЯ ОКОЛО ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

естествена дървесинаNCS S 0505-B50GNCS S 2020-R80B бял латекс NCS S 1515-R60B

HSL 210°,30%,75% HSL 93°,60%,97% HSL 273°,14%,80%
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Макар и визуализацията на празното помещение да изглежда 
задоволително и не натрапчиво, когато стаята се изпълни с 
различни предмети, декорации, а и с деца, се вижда, че има 
прекалено много цветове и това може да отвлича вниманието. На 
теория е намерена добра сплит допълваща хармония, но цветовете 
са прекалено много.

Приемливо изключение от правилото различните цветове в 
помещението да са максимум 5, е когато се използват монохромна 
или аналогична цветови схеми  - тогава цветовете са близки и 
присъствието на повече от 5 цвята не би било натрапчиво.

Също с цел избягване от претрупаност в интериора, е добре 
акцентните стенни декорации да покриват максимум до 10% от 
площта на стените.

1

2

3

4

6

5

НЕЖЕЛАТЕЛНО  - ПОВЕЧЕ ОТ 5 ЦВЯТА

16 5423
Акценти, мебелиОсновен цвят - стени, первази, касиАкценти, 

мебели
Таван, дограма, врати,

акценти, уредиПод

ДВОЙНА СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА 
ХАРМОНИЯ ОКОЛО ЖЪЛТО ЗЕЛЕНОТО

NCS S 0505-G20YNCS S 3010-B70GNCS S 1040-R70B бял латекс NCS S 0507-Y40R RAL 3015

HSL 223°,61%,80% HSL 77°,70%,96%HSL 174°,12%,65% HSL 43°,100%,91% HSL 347°,100%,89%

Помещение без ползватели, декорации 
и предмети.

Помещение с присъствие на ползватели, декорации 
и предмети.
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Цветовата гама за интериорите на занималните в детските градини е 
фокусирана върху светли, пастелни, преобладаващо топли цветове. Основните 
тонове са около светло жълто-зелено с вариации към светло-зелено, бежов цвят 
на естествена дървесина и бледо сини акценти. 

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Избраната схема е двойна сплит допълваща хармония. Предпочитана е, за да 
има баланс между топлите и студени цветове и в същото време да се намират 
близки, аналогични цветове спрямо основния цвят на стените. 

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Според действащата наредба5, помещенията в детските градини са с минимална 
светла височина от 2,6 м (докато в училищата тя е между 3,0 и 3,3 м), което 
значително ограничава достъпът на дневна светлина. Затова се препоръчват 
цветове, които са светли  - да отразяват добре светлината, и предимно топли  - за 
да се противопоставят на недостатъчната осветеност на повърхностите.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Тези цветове стимулират вниманието и концентрацията на малките деца. 
Силно предпочитани са и от двата пола. Подходящи са за занималнята, защото 
благоприятстват дихателната система, която е изключително важна, когато 
децата са в активна фаза от дневния режим. Подът се препоръчва да е с по-
студен тон, с цел постигане на балансирана и спокойна цветова схема, но е 
добре да не е много различен от основния цвят на стените. 

ДВОЙНА СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Фактът, че в почти 
всички случаи 
дограмата на 
детските градини 
е PVC, ограничава 
възможността за 
избор на цвят, 
различен от бял. 
Затова белият цвят се 
препоръчва и за таван, 
врати, уреди
и акценти.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛЕН БЯЛ ЦВЯТ ТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

A

C
E B

D

За основен цвят е избрано 
много светло жълто-зелено. 
Зеленият цвят е стимулиращ 
за развитието на речта и 
успокояващ за очите, а 
жълтият влияе положително 
на сърцето и белите дробове. 
Тонът е на границата между 
топлите и студените, но се 
възприема като по-скоро 
топъл цвят.

Силно успокояващ за очите, 
студеният бледо зелен 
цвят балансира схемата от 
предимно топли цветове 
и е много подходящ 
за подовата настилка 
в помещението. Да се 
избягват по-тъмни нюанси 
на зеленото, за да няма 
прекален контраст между 
пода и стените. 

Цветът на естествена 
дървесина е един от 
аналогичните цветове на 
основния цвят на стените. 
Като светъл топъл цвят 
е много подходящ 
за акценти в зони за 
повишена активност, а 
текстурата на дървесина 
въздейства успокояващо.

01. ЗАНИМАЛНЯ С КЪТ ЗА ИГРА

Акценти, 
мебели

естествена дървесина

Основен цвят - стени, первази, каси

NCS S 0505-G50Y

Под

NCS S 2002-G50Y
(цветът е приблизителен)

A BC

Таван, дограма, врати,
акценти, уреди

бял латекс или PVC

E

Противоположен на 
цвета на естествена 
дървесина, бледо 
синият тон има 
успокояващ ефект 
върху децата. Не би 
бил подходящ за 
основен цвят за такова 
помещение, но е 
отличен за акценти, 
особено в комбинация 
с дървесина. 

Акценти, 
мебели

NCS S 2010-R90B

D
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ТАВАН: МЕБЕЛИ:

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

3. БЯЛ ЦВЯТ

4а. NCS S 2010-R90B3а. NCS S 0505-G50Y

СТЕНИ:

1. NCS S 0505-G50Y

1а. NCS S 0505-G50Y
RAL 9010

1b. БЯЛ ЦВЯТ 4b. БЯЛ ФУРНИР

СТЕНИ:

1c. Акценти от стенни 
декорации - макс. до 10% от 

площта на стените

ПОД:

2. NCS S 2002-G50Y
RAL 7035

01. ЗАНИМАЛНЯ С КЪТ ЗА ИГРА

2

1
1c

1

1

1b

1a

1a

1a

1b

1b

4а

4а

1b

4b

4

4

1b
1b

3

3а

3а

3
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ПОД:

2. NCS S 2002-G50Y
RAL 7035

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. NCS S 0505-G50Y
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

1а. NCS S 0505-G50Y
RAL 9010

Финишен материал за светли НЕ АКЦЕНТИРАНИ елементи (подови первази, каси на вратите):
Цветът на подовите первази и касите на вратите, при възможност, да бъде специфициран по NCS или 
RAL системата  - в противен случай да се специфицира бял цвят. 

1b. БЯЛ ЦВЯТ

Финишен материал за светли акценти (внимателно подбрани повърхности от стените, врати, 
дограма на прозорци, подпрозоречни первази, скрийн щори или завеси, радиатори, 
конвектори и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. Всички 
промишлени продукти от PVC е желателно да са бели.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за акценти (трегери, видими инсталации и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

3а. NCS S 0505-G50Y

01. ЗАНИМАЛНЯ С КЪТ ЗА ИГРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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МЕБЕЛИ:

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

Основен финишен материал:
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики.

4а. NCS S 2010-R90B

Финишен материал за студени акценти по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

4b. БЯЛ ФУРНИР

Финишен материал за светли акценти по мебелите:
Когато мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът на финишния 
слой (фурнир) на подбрани елементи може да е бял. Препоръчително е тези елементи да са с гладка 
и лъскава повърхност.

01. ЗАНИМАЛНЯ С КЪТ ЗА ИГРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Цветовата гама за интериорите на спалните помещения в детските градини е 
фокусирана върху светли, бледи, преобладаващо студени цветове. Основният 
тон на стените е светло син, като акцентите са светло синьо-зелени, а светло 
бежови елементи и легла от естествена дървесина (или бежов фурнир) внасят 
топлина и уют.

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Избраната схема е тетрадична хармония. Предпочитана е, за да има баланс 
в тоналността на цветовете, макар че студените тонове обхващат по-големи 
площи, а топлите са ограничени и по-малко наситени.

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Спалното помещение ще бъде затъмнявано със завеси или скрийн щори 
и е препоръчително да се избягват тъмни и наситени цветове, защото при 
ограничена дневна светлина ще изглеждат още по-тъмни. Постелите на леглата, 
одеала и възглавници ще внесат допълнителни цветове в помещението  - затова 
е най-добре цветовете на интериора да са с ограничена яркост.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Тези цветове са успокояващи както за сърдечната честота и дихателната система, 
така и за очите на децата и затова са много подходящи за спалното помещение. 
Въпреки че топлите цветове са препоръчани за детските градини, тук те са 
ограничени и ненаситени, с цел да се избегне активиращият им ефект  - заради 
спецификата на помещението.

ТЕТРАДИЧНА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Цветът на естествена 
дървесина е 
противоположен на 
основния цвят на 
стените. Единственият 
топъл цвят е много 
подходящ за леглата, 
както и за щорите, 
а текстурата на 
дървесина въздейства 
успокояващо.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛЕН БЯЛ ЦВЯТТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

A E C

D

B

За основен цвят е избрано 
бледо и много светло синьо. 
Синият цвят има успокояващ 
ефект върху сърдечната 
честота и дихателната 
система и предразполага 
към сън. Желателно е да се 
подбере много светъл цвят, 
за да не е натрапващ, когато 
помещението е затъмнено 
със завеси или скрийн щори.

Светлият синьо-зелен 
цвят е избран за акценти 
и за мебелите, изнесени 
до стените. Той е най-
успокояващ за очите и се 
свързва силно с малките 
деца. В същото време 
цветът е по-наситен и 
достатъчно контрастен на 
основния цвят на стените, 
за да подчертае 
някои акценти. 

02. СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

Основен цвят - стени, акценти таван

NCS S 0505-R80Bестествена дървесина
NCS S 1505-Y50R

A

Акценти, 
мебели

C

Цветът, препоръчан за 
подовата настилка в 
спалнята, е много блед 
и тъмно розов (сив с 
розов оттенък). Той е 
противоположен на 
синьо-зелените акценти 
и като най-тъмен в 
интериора, балансира 
осветеността на 
останалите цветове.

Под

NCS S 2010-R30B
(цветът е приблизителен)

D

Таван, дограма, врати,
акценти, уреди

бял латекс или PVC

E

Фактът, че в почти 
всички случаи 
дограмата на 
детските градини 
е PVC, ограничава 
възможността за избор 
на цвят, различен от 
бял. Затова белият цвят 
се препоръчва и за 
таван, врати, уреди
и някои акценти.

NCS S 1010-B50G

Акценти, 
мебели

B
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ТАВАН: МЕБЕЛИ:

4a. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. NCS S 0505-R80B

СТЕНИ:

1. NCS S 0505-R80B

1а. NCS S 1010-B50G

4. NCS S 1010-B50G

1b. БЯЛ ЦВЯТ

ПОД:

2. NCS S 2010-R30B
RAL 3015

(приблизителни)

1c. NCS S 1505-Y50R
RAL 1013

СТЕНИ:

02. СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

1d. Акценти от стенни 
декорации - макс. до 10% от 

площта на стените

2

2

11
1d

1

1

1a

1a

1b

4

1c

4a

4a

3

3а3
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ПОД:

2. NCS S 2002-G50Y
RAL 7035

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. NCS S 0505-R80B
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

1а. NCS S 1010-B50G

1c. NCS S 1505-Y50R
RAL 1013

Финишен материал за акценти (внимателно подбрани повърхности от стените, подови первази, 
каси на вратите):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Цветът на подовите первази и касите на вратите, при възможност, да бъде специфициран по NCS 
системата  - в противен случай да се специфицира бял цвят или светло сив RAL 7035. 

Финишен материал за интериорни елементи около прозорците и в страничните и крайни зони на 
стените (скрийн щори, завеси):
Цветът на завеси или скрийн щори, при възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL 
системата  - в противен случай да се специфицира бял цвят. 

1b. БЯЛ ЦВЯТ

Финишен материал за светли интериорни елементи (врати, дограма на прозорци, подпрозоречни 
первази, радиатори, конвектори и др.):
Всички промишлени продукти от PVC или метал е желателно да са бели. За вратите и други 
фурнировани интериорни елементи да се специфицира бял фурнир.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за акценти (трегери, видими инсталации и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

3а. NCS S 0505-R80B

02. СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
МЕБЕЛИ:

4a. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

Основен финишен материал:
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики.

4. NCS S 1010-B50G

Финишен материал за студени акценти по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

02. СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ
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V. ПОМЕЩЕНИЯ В НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА (I-IV КЛАС)

03. КЛАСНА СТАЯ

04a. ЗОНА ЗА ОТДИХ (РЕКРЕАЦИЯ)

04b. КОРИДОР
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Цветовата гама за интериорите на класните стаи в началните училища е 
фокусирана върху светли, бледи, преобладаващо студени цветове. Основният 
тон на стените е светло син, с бели акценти около белите дъски, като другите 
акценти и пода са тюркоазени, а всички мебели са в светли жълти и оранжеви 
цветове: цвят на крем, дървесно бежово или мебели от естествена дървесина.

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Избраната схема е допълваща хармония. Предпочитана е, за да има баланс 
в тоналността на цветовете, макар че студените тонове обхващат по-големи 
площи, а топлите са ограничени за мебелите.

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Съвремените методи за преподаване често използват прожектиране и затова 
всяка повърхност, предвидена за бяла дъска, също е бяла и може да се използва 
като екран за прожектиране. Присъствието на белия цвят в помещението 
донякъде неутрализира студентината на цветовете на пода и стените, а топлите 
цветове на мебелите напълно балансират тоналността на интериора.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Синият цвят е любим на 7-11 годишните, успокояващ е и предизвиква позитивни 
реакции при децата. Зеленикавият тон на пода и акцентите по стените е 
успокояващ за очите и харесван от децата до IV клас. От друга страна, топлите 
цветове на мебелите са стимулиращи, а присъствието на текстура на дървесина 
свързва интериора с естествени материали в природата.

ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Цветът на естествена 
дървесина и бежовият 
са противоположни 
на основния цвят на 
стените. Комбинацията 
на топлите дървесен 
и кремав цвят на 
мебелите балансира 
студените тонове на 
останалите елементи 
в интериора.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛЕН БЯЛ ЦВЯТТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

B

E C

D

A

За основен цвят е избрано 
бледо и много светло синьо. 
Синият цвят има успокояващ 
ефект върху сърдечната 
честота и дихателната 
система и е любим на 
децата в разглежданата 
възрастова група.

03. КЛАСНА СТАЯ

Основен цвят - стени, акценти таван

NCS S 0804-R90Bестествена дървесина
RAL 1015

A

Mебели

C

Цветът, препоръчан за подовата 
настилка и някои акценти по 
стените, е тюркоаз (синьо-
зелен). Той е противоположен на 
топлите и активиращи цветове 
на мебелите и в комбинация с 
основния син цвят на стените 
е успокояващ. Важно е да се 
ограничи зеленият компонент на 
цвета, за да не влияе върху децата 
засегнати от далтонизъм.

Под

NCS S 2020-B40G
(цветът на пода е приблизителен)

Таван, дограма, акценти, уреди

бял латекс или PVC

E

Фактът, че в почти всички 
случаи дограмата на учебните 
сгради е PVC, ограничава 
възможността за избор на 
цвят, различен от бял. Затова 
белият цвят се препоръчва и 
за таван, врати, уреди и някои 
акценти. Той присъства също 
в белите дъски и зоните за 
прожектиране по стените.

NCS S 1010-Y80R

Mебели

D B Стени  - акценти, врати
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ТАВАН: МЕБЕЛИ:

4a. RAL 1015

4b. NCS S 1010-Y80R

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. NCS S 0804-R90B

СТЕНИ:

1. NCS S 0804-R90B

1а. БЯЛ ЦВЯТ

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

1b. NCS S 2020-B40G

ПОД:

2. NCS S 2020-B40G
(приблизителен)

03. КЛАСНА СТАЯ

2

2

1

1

1

1

11

1a

1a

1a

4b

4b

4b

4b

4b

4a

4a

1b 1b

1b

1b

1а

1а

1а

4

4

4

4

4

3

3а

3а

3а

3
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ПОД:

2. NCS S 2020-B40G

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. NCS S 0804-R90B
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

1а. БЯЛ ЦВЯТ

Финишен материал за акценти (внимателно подбрани акцентни повърхности от стените, подови 
первази, врати и каси на вратите, подпрозоречни первази):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Цветът на елементите, които са промишлени продукти, при възможност, да бъде специфициран по 
NCS системата  - в противен случай да се специфицира бял цвят или светло сив RAL 7035. 

1b. NCS S 2020-B40G

Финишен материал за светли интериорни елементи (акцентни зони за прожектиране по стените, 
дограма на прозорци, радиатори, конвектори, вътрешни тела на климатици, щори и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Всички промишлени продукти от PVC, текстил или метал е желателно да са бели.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за акценти (трегери, видими инсталации и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

3a. NCS S 0804-R90B

03. КЛАСНА СТАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
МЕБЕЛИ:

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

Финишен материал елементи по мебелите:
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики.

4a. RAL 1015

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят. 

4b. NCS S 1010-Y80R

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

03. КЛАСНА СТАЯ
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4304a. ЗОНА ЗА ОТДИХ (РЕКРЕАЦИЯ)
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4404b. КОРИДОР
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СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Цветът на естествена 
дървесина е малко 
по-тъмен нюанс 
на основния 
цвят на стените. 
Текстурата на 
дървесината действа 
благоприятно на 
сетивата и затова 
присъства в акценти 
по стените и 
вградените мебели.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛЕН БЯЛ ЦВЯТТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

BE
C

D

A

За стените е избран най-
светлият кремав цвят по 
RAL. Близък до жълтото 
и оранжевото, цветът 
е енергизиращ и ярък, 
което е благоприятно за 
рекреационните зони. Това 
помещение често е уширение 
или предверие в коридорите 
и е възможно да няма 
достатъчно осветеност  - затова 
се препоръчва ярък цвят.

04. ЗОНА ЗА ОТДИХ (РЕКРЕАЦИЯ) И КОРИДОР

ЦВЕТОВА ГАМА:
В помещенията за отдих и коридорите за основен цвят е най-подходящ светлият 
кремав цвят, близък до жълтото. Като акценти подходящи са дървесните нюанси 
в комбинация със сините цветове, което създава добър баланс между топла и 
студена гама. 

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Избрана е сплит допълваща хармония, която много успешно балансира цвета на 
стените спрямо пода и спрямо акцентите в интериора.

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Зоните за рекреация често са в коридорите, разположени обикновено в 
северните части на сградите и са с по-ограничен достъп на дневна светлина 
спрямо класните стаи. Бледи и светли тонове са най-подходящи за тях, тък като 
придават усещането за по-светло и просторно помещение.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Светлият кремав цвят, близък до жълтото, влияе енергизиращо и спомага 
регенерацията на учениците. Балансът между топла и студена гама е особено 
важен, за да компенсира по-ограничения достъп на дневна светлина спрямо 
класните стаи. Бледото, пастелно жълто има успокояващ ефект върху белите 
дробове и дишането, а коридорите са помещения, в които обикновено децата 
са в активни и дишането е особено важно. За акценти подходящи са зелените и 
синьо-зелени цветове, които придават баланс на топлата гама.

D

Акценти, мебели

B

Цветът, препоръчан за подовата 
настилка, е светъл тюркоаз (синьо-
зелен). Той е противоположен 
на топлият и активиращ основен 
цвят на стените, но е успокояващ. 
Местоположението на зоната за игра 
е най-често в коридора, който може 
да е недостатъчно осветен. Затова се 
препоръчва по-светъл цвят на пода и е 
допустимо да се наруши ограничението 
за яркостта на цвета от стр. 18.

Под Акценти 
мебели

NCS S 1510-B50G
(цветът на пода е приблизителен)

Таван, дограма, акценти, уреди

бял латекс или PVCRAL 9001 NCS S 
0520-R60B

естествена дървесина

E

Фактът, че в почти 
всички случаи дограмата 
на учебните сгради 
е PVC, ограничава 
възможността за избор 
на цвят, различен от 
бял. Затова белият 
цвят се препоръчва и 
за таван, врати, уреди 
и за акцентиране на 
конкретни зони.

Препоръчва 
се само за 
селектирани 
акценти по 
мебелите.

Основен цвят стени, первази

A C
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ТАВАН: МЕБЕЛИ:

4a. БЯЛ ЦВЯТ

4b. NCS S 0520-R60B

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. RAL 9001

СТЕНИ:

1. RAL 9001

1а. БЯЛ ЦВЯТ

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

ПОД:

2. NCS S 1510-B50G
(приблизителен)

04a. ЗОНА ЗА ОТДИХ (РЕКРЕАЦИЯ)

2

11

1

1

1

1
1

1

1

4a

4a

1a

1

1a

1a

4b

1a

1b 1b

1b

4

3

3

3а

3а

3а
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4c. NCS S 1510-B50G

1c. NCS S 1510-B50G

ТАВАН: МЕБЕЛИ:

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. RAL 9001

СТЕНИ:

1. RAL 9001

1а. БЯЛ ЦВЯТ

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

ПОД:

2. NCS S 1510-B50G
(приблизителен)

04b. КОРИДОР

2

1

1

1a

1

1

1

1c

4c

1

1

1

1a

1a

1a

1a

1a

44 1a

1c

3

3

3а

3а
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ПОД:

2. NCS S 1510-B50G
(приблизителен)

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. RAL 9001

Основен финишен материал, подпрозоречни и подови первази:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Цветът на елементите, които са промишлени продукти, при възможност, да бъде специфициран по 
RAL системата  - в противен случай да се специфицира бял цвят.

1а. БЯЛ ЦВЯТ

1c. NCS S 1510-B50G

Финишен материал за акценти (внимателно подбрани акцентни повърхности от стените):
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики.

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

Финишен материал за светли интериорни елементи и акценти (акцентни зони по стените и 
вградените мебели, дограма на прозорци, радиатори, конвектори, вътрешни тела на климатици, 
решетки пред радиаторите и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Всички промишлени продукти от PVC или метал е желателно да са бели.

Финишен материал за интериорни елементи и акценти (врати)
Цветът на елементите, които са промишлени продукти, при възможност, да бъде специфициран по 
NCS системата  - в противен случай да се специфицира бял цвят или светло сив RAL 7035.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ

04. ЗОНА ЗА ОТДИХ (РЕКРЕАЦИЯ) И КОРИДОР
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МЕБЕЛИ:

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

Финишен материал за елементи на вградените мебели:
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики.

4a. БЯЛ ЦВЯТ Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, е бял.

4b. NCS S 0520-R60B

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

4c. NCS S 1510-B50G

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

ТАВАН:

Финишен материал за акценти (трегери, видими инсталации и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

3а. RAL 9001

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ

04. ЗОНА ЗА ОТДИХ (РЕКРЕАЦИЯ) И КОРИДОР
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Много светлите и бледи нюанси са подходящи за основен цвят на стените. 
Студената гама - синьо и зелено, са подходящи за топлите и добре осветени 
помещения, а бледото, светло оранжево за по-тъмните класни стаи. В този случай 
е избрано светло и бледо маслинено (жълто-зелено), за да е на границата между 
топлите и студените цветове. Като акценти подходящи са светло синьото и жълто, 
както и дървесното. 

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Избрана е сплит допълваща хармония, за да има присъствие и на топли, и на 
студени тонове, макар и с преобладаване на топлите. До топлите повърхности 
цветовете на акцентите са студени и обратното. 

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Тази възрастова група е по-развита по отношение на възприятието на различните 
елементи и материали в околната среда - те разбират функцията на всеки 
архитектурен и интериорен елемент в сградата и умеят да си служат с тях. Затова 
цветовете са по-бледи и без голям контраст между отделните елементи.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Тъй като в тази възрастова група децата преминават към по-високи когнитивни 
умения, поддържането на концентрацията и паметта са особено важни. Зеленото 
и синьото подпомагат за концентрация, а светлите топли цветове имат 
тонизиращ ефект.

СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Цветът на естествена дървесина 
и близкият му бежов цвят заемат 
значителна част от този интериор: 
подът, акценти по стените и 
мебелите по периферията на 
стаята. Топлият бежов цвят 
балансира добре студените тонове 
на всички останали елементи, 
а текстурата на дървесина е 
благоприятна и влияе успокояващо 
на деца и възрастни.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛЕН БЯЛ ЦВЯТТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

BE
C

D

A

Основният цвят на стените 
е бледо и светло маслинено 
(жълто-зелено). То е на 
границата между топлите 
и студените цветове, макар 
че се счита за студент 
цвят. Зеленото подпомага 
концентрацията, а жълтият 
оттенък на цвета има 
тонизиращ ефект. 

05. КЛАСНА СТАЯ

Основен цвят - стени, акценти 
таван

NCS S 0505-G50Yестествена дървесина
RAL 1015

AB

Основният материал за 
мебелите е естествена 
дървесина или близкия 
бежов цвят (RAL 1015). 
Хоризонталните плоскости 
се отличават с по-светло, 
бледо розово, а встрани 
или под хоризонта може да 
има акцент от бледо сини 
елементи, за баланс между 
топлите и студените цветове.

Под

(цветът на пода е 
приблизителен)

Таван, дограма, акценти, 
уреди

бял латекс или PVC

E

Фактът, че в почти всички 
случаи дограмата на 
учебните сгради е PVC, 
ограничава възможността за 
избор на цвят, различен от 
бял. Затова белият цвят се 
препоръчва също и за таван, 
уреди и някои акценти. Той 
присъства и в зоните за 
прожектиране по стените 
около белите дъски.

NCS S 
0502-R

Mебели

C

NCS S 
1030-R90B

Mебели

D

Mебели, акценти, 
врати, каси, первази
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ТАВАН: МЕБЕЛИ:

4a. NCS S 0502-R

4b. NCS S 1030-R90B

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. NCS S 0505-G50Y

СТЕНИ:

1. NCS S 0505-G50Y

1а. БЯЛ ЦВЯТ

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

RAL 1015

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

ПОД:

2. RAL 1015
(приблизителен)

05. КЛАСНА СТАЯ

2 2

1

1a

1

11
1b

1b

4a

4

4a

4a
4

4

4

1а
1а

1а

1b

1b

1b

1а 1а

4
4b

4b

4

4

3

3а

3а

3
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ПОД:

2. RAL 1015
(приблизителен)

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. NCS S 0505-G50Y
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

1а. БЯЛ ЦВЯТ

Финишен материал за акценти (внимателно подбрани акцентни повърхности от стените, подови 
первази, врати и каси на вратите, подпрозоречни первази):
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики. По избор на проектантите или 
при невъзможност да се специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира 
цвят RAL 1015.

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

Финишен материал за светли интериорни елементи (акцентни зони за прожектиране по стените, 
дограма на прозорци, радиатори, конвектори, вътрешни тела на климатици, щори и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Всички промишлени продукти от PVC, текстил или метал е желателно да са бели.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за акценти (трегери, видими инсталации и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

3а. NCS S 0505-G50Y

05. КЛАСНА СТАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
МЕБЕЛИ:

4. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир

RAL 1015

Финишен материал елементи по мебелите:
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал от 
бор, смърч, липа. Може да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато 
мебелите са изработени от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на 
финишния слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики. По избор на проектантите или 
при невъзможност да се специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира 
цвят RAL 1015.

4a. NCS S 0502-R

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

4b. NCS S 1030-R90B

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

05. КЛАСНА СТАЯ
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Цветовата гама за STEM кабинетите е фокусирана върху светли, бледи, 
преобладаващо неутрални цветове с топли акценти. Бледото светло синьо е 
подходящ като успокояващ и студен основен цвят за стените. Сивото е подходящ 
цвят за акценти, а дървесните цветове и нюансите на розово правят добър баланс 
със студените и неутралните тонове. 

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Предложената гама е сплит допълваща хармония около светло синьото. 
Предпочитана е като балансирана схема, която в същото време помага на 
основния цвят да се открои.

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Една особеност на тези помещения е нуждата от значително повече повърхност 
за писане по белите дъски, а и за прожектиране. Това увеличава присъствието 
на бялото по стените. Друга особеност е изискването мебелите да са леки и 
подвижни, за да може тяхното разположение да позволява бърза реорганизация 
за различни дейности, така че децата да бъдат стимулирани за креативност и 
изследователство. Затова предложените цветове за мебели са ориентировъчни, 
тъй като мебелите най-вероятно ще бъдат закупени като продукти на серийно 
производство, без възможност за влияние върху техните цветове.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Основната роля на гамата е да се успокояват очите, като едновременно с това се 
осигурява добра възможност демонстрираното на екран да се вижда отчетливо.

СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Цветът на естествена дървесина 
и близкият му бежов цвят 
са добър избор, като сплит 
допълващ на основния цвят. 
Успокояващият му ефект е важен 
в помещение с бели повърхности 
и светещи екрани. Препоръчва 
се текстура на шперплат или 
OSB плоскости, за да се придаде 
атмосфера на работилница, 
окуражаваща експериментиране.

СТУДЕН ЦВЯТНЕУТРАЛНИ ЦВЕТОВЕТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

B
B¹

D¹

C

D

A

В STEM кабинетите дигиталните 
технологии са често използвани, 
затова основните цветове на 
стените следва да успокояват 
очите. За основен цвят е 
подходящо много бледо светло 
синьо, защото има успокояващо 
въздействие. Този цвят, в 
комбинация с допълващия го 
бежов цвят на дървесина, са в 
добър баланс с белите дъски 
и светлината, излъчвана от 
екраните на устройствата.

06. STEM КАБИНЕТ

В тези помещения често 
има нужда от повече 
пространство за писане 
(бели дъски) и понякога се 
оформят големи акцентни 
зони от бели панели или 
специална боя за писане, 
които могат да се ползват 
и за прожектиране. Така 
белият цвят присъства 
по стените почти колкото 
основния цвят. 

Основен цвят - стени

NCS S 0507-BRAL 1013 / естествена дървесина 
(цветът на пода е приблизителен)

AC

Много важно за STEM кабинетите е 
разположението на мебелите да е 
гъвкаво и адаптивно към различни 
науки и методи за учене. За мебелите 
е желателно да са леки и подвижни 
и затова ще са по-скоро продукти на 
серийно производство. Предложените 
сиво и два нюанса на розово са 
индикативни, но все пак често срещани 
в серийното производство и се 
комбинират добре в този интериор. 

Под
Таван, дограма, акценти, 

каси, первази, уреди

бял латекс или PVCRAL 9006

BB¹D¹D

NCS S 
0510-R20B

RAL 
3015

Mебели, акценти, вратиMебели, 
акценти
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ТАВАН:

МЕБЕЛИ:

МЕБЕЛИ:

4a. NCS S 0510-R20B

4b. RAL 3015

3. БЯЛ ЦВЯТ

4c. RAL 9006

СТЕНИ:

1. NCS S 0507-B

1а. БЯЛ ЦВЯТ

4. RAL 1013

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1013

ПОД:

2. RAL 1013
(приблизителен)

СТЕНИ:

1c. RAL 9006

06. STEM КАБИНЕТ

2
2 2

1

1a

1

1

1c

1c1

1b
4a

4 4a

4a

4a
4

4b

4

1а

1а 1а

1b

1a1a

1а

1а

1а 4

4

4
4

4c

4c

4c

4c

4c

4c

3
3

3
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ПОД:

2. RAL 1013
(приблизителен)

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. NCS S 0507-B

1c. RAL 9006

Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за акценти (врати и вградени мебели):
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

1а. БЯЛ ЦВЯТ

Финишен материал за акценти (внимателно подбрани акцентни повърхности от стените):
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал 
с текстура на шперплат или OSB плоскости. По избор на проектантите или при невъзможност да се 
специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира цвят RAL 1013.

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1013

Финишен материал за светли интериорни елементи (акцентни зони за писане и прожектиране по 
стените, дограма на прозорци, радиатори, конвектори, вътрешни тела на климатици, щори и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Всички промишлени продукти от PVC, текстил или метал е желателно да са бели.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

06. STEM КАБИНЕТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
МЕБЕЛИ:

4. RAL 1013

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

4a. NCS S 0510-R20B

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

4b. RAL 3015

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

4c. RAL 9006

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7035. 

06. STEM КАБИНЕТ
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VII. МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ
ПОМЕЩЕНИЯ В ОСНОВНИ УЧИЛИЩА (I-VII КЛАС)

6207. ЗАКРИТА ЗОНА ЗА СПОРТ



VII. МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ
ПОМЕЩЕНИЯ В ОСНОВНИ УЧИЛИЩА (I-VII КЛАС)

63

ЦВЕТОВА ГАМА:
Тези зони са предназначени за силна физическа активност, и затова трябва да 
се осъществяват в студената гама (светло и бледо синьо и/или лилаво), които 
създават възприятие за по-хладно пространство. Като акценти подходящи са 
светлите и бледи цветове, противоположни на основните. 

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
За тази схема е предпочитана смесена допълваща хармония (допълваща 
хармония между цветове A и D, с добавени цветове B и C, близки и аналогични 
на A и D). Това създава много благоприятен баланс между студените и топлите 
тонове, въпреки доминирането на студените.

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Една особеност на помещението е, че таванът е много по-високо в сравнение със 
всички други помещения и визуално принадлежи в същата зона като високите 
части на стените. Затова е препоръчително да е в същия цвят като горните части 
на стените, ако осветеността на помещението позволява това. Стените е добре да 
се разделят на ниска и висока зона, както визуално, така и функционално. Ниската 
зона е желателно да е с топъл тон, например като предложената тук дървена 
предстенна обшивка.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
В тези зони на засилена физическа активност, студената гама създава възприятие 
за по-хладно пространство. Съвсем светлото и бледо синьо-лилаво стимулират 
умствената активност и осигуряват баланс с физическата натовареност. Синият 
нюанс въздейства върху сърдечната честота и дихателна система, а бледо 
лилавият - върху когнитивната активност. 

СМЕСЕНА ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

За акценти по стените и пода са 
избрани бледи топли цветове - розово и 
естествена дървесина. Стените трябва 
да са защитени от удар до 2,40м, 
което може да е решено с дървена 
предстенна обшивка. Освен обшивката, 
в тази зона може да се складират 
матраци, които е желателно да са в 
подобен цвят - RAL 1015. 

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛНИ ЦВЕТОВЕТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

C
B

DE¹
E

A

Цветът на стените от 2,40м 
нагоре, а и на тавана, е с 
близък тон като основния 
цвят на пода, но с много 
по-светъл нюанс. В 
зависимост от осветеността 
на помещението, таванът 
може да се остави и бял. 

07. ЗАКРИТА ЗОНА ЗА СПОРТ

Акценти под Акценти 
стени Дограма

естествена дървесина 
RAL 1015

D C E¹ B

Основният цвят на пода е блед 
синьо-лилав и е доминиращ 
в просторното помещение. 
Той въздейства благоприятно 
по време на физическо 
натоварване - синьото успокоява 
сърдечната и дихателна честота, 
а бледо лилавото стимулира 
когнитивната активност. 

Акценти стени Основен цвят под

NCS S 
1505-Y80R

RAL 7047, 
цимент, инокс

бял 
цвят

NCS S 0510-R60B

Видимите трегери и колони 
са акцентирани с циментова 
мазилка, за да разделят 
пространството. Други 
елементи по стените са в 
неутрални цветове - сиви, 
бели или иноксови (цвят 
неръждаема стомана).

A

NCS S 1040-R70B

Стени, таван

E
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СТЕНИ:

1c. RAL 7047, 
цимент, инокс

ТАВАН

ОБЗАВЕЖДАНЕ
3a. RAL 7047, 

цимент

СТЕНИ:

1а. БЯЛ ЦВЯТ

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

3. NCS S 0510-R60B

4. RAL 1015

1. NCS S 0510-R60B

ПОД:

2. NCS S 1040-R70B

2а. NCS S 1505-Y80R

07. ЗАКРИТА ЗОНА ЗА СПОРТ

2a
2

4

1c

1c 1c

1c4

1

1

1а

1b
1b1b

1c

1c

3
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СТЕНИ:

1. NCS S 0510-R60B

1а. БЯЛ ЦВЯТ

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

1c. RAL 7047, 
цимент, инокс

Основен финишен материал за стените:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за дограми:
Всички дограми, както и други елементи от PVC е желателно да са бели. В остъкляването е добре 
да има един слой от армирано стъкло, в противен случай е необходимо да се инсталира предпазна 
мрежа пред прозорците. 

Финишен материал за акценти (шведски стени и предстенна обшивка до 2,40м над пода):
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал 
от бор, смърч, липа. Повърхността да е с висока степен на износоустойчивост. Когато обшивката 
е изработена от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на финишния 
слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики. По избор на проектантите или при 
невъзможност да се специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира цвят RAL 1015.

Финишен материал за акценти (видими колони, подови первази, осветителни тела и др.):
Отделен цвят е препоръчан за тези елементи, за да внесат ритъм в просторното помещение. 
Финишният материал трябва да е силно устойчив на износване и затова може да се специфицира 
неръждаема стомана. Други възможности са висок клас циментова мазилка или видим бетон на 
конструкцията, както и други износоустойчиви материали с цвета, специфициран по NCS или 
RAL системата.

ПОД:

2. NCS S 1040-R70B

2а. NCS S 1505-Y80R

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова или каучукова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. 
дебелина на настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се 
специфицира хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код 
по NCS или RAL системата. Настилката да е с висока степен на нехлъзгаемост.

Финишен материал за акценти по периферията (извън очертанията на полетата):
Водоустойчива винилова или каучукова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. 
дебелина на настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се 
специфицира хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код 
по NCS или RAL системата. Настилката да е с висока степен на нехлъзгаемост.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ

07. ЗАКРИТА ЗОНА ЗА СПОРТ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
ТАВАН:

1. NCS S 0510-R60B
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

1c. RAL 7047, 
цимент, инокс

Финишен материал за акценти (видими трегери, осветителни тела и др.):
Отделен цвят е препоръчан за тези елементи, за да внесат ритъм в просторното помещение. 
Финишният материал трябва да е силно устойчив на износване и затова може да се специфицира 
висок клас циментова мазилка или видим бетон на конструкцията, както и други износоустойчиви 
материали с цвета, специфициран по NCS или RAL системата.

ОБЗАВЕЖДАНЕ:

4. RAL 1015

Цвят на обзавеждането по стените на височина до 2,40 над пода:
В салоните за спорт може да има разнообразно обзавеждане по и около стените, необходимо за 
функционирането на помещението. В случая са показани матраци за спорт, но в тази зона може да 
има и пейки, трибуни за публика, различни фитнес уреди и др. Желателно е тези елементи да са в 
цвят, близък на предстенната обшивка на стената или посочения цвят по RAL системата. 

07. ЗАКРИТА ЗОНА ЗА СПОРТ
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Гладът изостря чувствителността и повишава стреса, ето защо като основен цвят 
е подходящ светлият, пастелен розов. За акценти са подходящи сините и зелени 
цветове, които успокояват и внасят добър баланс между топлата и студена гама. 

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
За тази схема е предпочитана сплит допълваща хармония, в която топлите тонове 
са със засилена наситеност и присъствие спрямо студените. Това е за да се 
постигне баланс с изкуственото осветление, което в повечето случаи е студено в 
такива помещения.

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Столовата има няколко особености, с които е различна от другите помещения в 
училищата. Тя често е голяма на площ, но не и на височина (защото нормативната 
уредба го разрешава), което прави пода доминиращ в полезрението 
на ползвателите. Затова основният цвят, който трябва да въздейства на 
ползвателите, е предложен за пода, а не стените. Размерите на помещението 
(широко, но вероятно ниско) предполагат ограничен достъп на дневна светлина. 
Помещението често е позиционирано на приземен или полуподземен етаж, 
което допълнително намалява достъпа на дневна светлина. Затова яркостта на 
цвета на пода е разрешено да бъде над установените в този наръчник граници.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Помещенията за хранене обикновено са изпълнени с детско нервно напрежение, 
високи нива на шум и хаос. Светлият, пастелен розов цвят намалява нервността, 
тревожността и агресията. Сините и зелени цветове успокояват и внасят добър 
баланс между топлата и студена гама.

СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Подът е избран да носи основния цвят 
за това помещение - светло пастелно 
розово, поради две причини. Столовата 
често е голямо на площ помещение, 
но не и на височина, което прави 
пода доминиращ в полезрението на 
ползвателите. Помещението често е 
позиционирано на приземен или полу-
подземен етаж, което допълнително 
намалява достъпа на дневна светлина.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛНИ ЦВЕТОВЕТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

C

B

D
E¹
E

A

Сивото така или иначе присъства в 
обзавеждането на столовата, което е 
често от неръждаема стомана. Това 
подтиква да се специфицира подобен 
цвят и за други елементи в интериора. 

Белият цвят е естествен избор за 
помещения с ограничен достъп на 
дневна светлина. 

08. ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ (СТОЛОВА)

Акценти стени, 
таван, мебели

естествена дървесина
RAL 1015

DE¹ B

Основният цвят на стените 
е бледо светло зелено, за 
да успокоява и да внася 
баланс между топлите и 
студените тонове. 

По аналогична причина е 
избран бледо синият цвят 
за акценти по мебелите.

Основен цвят под Стени Мебели 
акценти

NCS S 
2020-R80B

RAL 7047, 
цимент, инокс

бял цвят NCS S 0510-G10Y

Текстурата на естествена 
дървесина внася 
уют и спокойствие и 
е предпочитана за 
предстенна обшивка 
на колоните, акценти в 
интериора. Близък цвят 
е избран за акценти 
по мебелите. 

A C

NCS S 0515-R

Таван, акценти стени, 
дограма, щори

Акценти таван, 
первази, врати

E
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СТЕНИ:

1c. RAL 7047, ИНОКС

3c. RAL 7047, ИНОКС

ОБЗАВЕЖДАНЕ:

ПОД:

4c. RAL 7047, ИНОКС

4b. NCS S 2020-R80B

4a. RAL 1015

СТЕНИ:

1а. БЯЛ ЦВЯТ

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

4. БЯЛ ЦВЯТ

2. NCS S 0515-R

1. NCS S 0510-G10Y

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

1d. Акценти от стенни 
декорации - макс. до 10% от 

площта на стените

08. ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ (СТОЛОВА)
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СТЕНИ:

1. NCS S 0510-G10Y

1а. БЯЛ ЦВЯТ

1b. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

1c. RAL 7047, ИНОКС

Основен финишен материал за стените:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за акценти по стените (зони в и около кухнята, отдалечени от прозорците 
зони, дограми, щори, подпрозоречни первази, радиатори и конвектори и др.):
Белите акцентни зони са или с теракот, качествен фаянс, гланциран гранитогрес, или облечени в 
износоустойчиво фолио с принт (с или без подсветка - според проектантските намерения). Всички 
дограми, както и други елементи от PVC или текстил е желателно да са бели.

Финишен материал за акценти (предстенна обшивка):
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал 
от бор, смърч, липа. Повърхността да е с висока степен на износоустойчивост. Когато обшивката 
е изработена от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на финишния 
слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики. По избор на проектантите или при 
невъзможност да се специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира цвят RAL 1015.

Финишен материал за акценти (врати и каси на вратите, подови первази и др.):
Финишният материал трябва да е силно устойчив на износване и затова може да се специфицира 
неръждаема стомана. Ако даден елемент не е метален, цветът може да се специфицира по NCS или 
RAL системата.

ПОД:

2. NCS S 0515-R

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или RAL 
системата. Настилката да е с висока степен на нехлъзгаемост.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ

08. ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ (СТОЛОВА)
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ТАВАН:

Финишен материал за акцентни окачени тавни:
Водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен грундиращ слой, нанесен върху 
идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл естествен цвят на дървен материал 
от бор, смърч, липа. Повърхността да е с висока степен на износоустойчивост. Когато обшивката 
е изработена от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на финишния 
слой (фурнир) да е според гореописаните характеристики. По избор на проектантите или при 
невъзможност да се специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира цвят RAL 1015.

3b. RAL 7047, ИНОКС

Финишен материал за акценти (видими въздуховоди, осветителни тела и др.):
Финишният материал трябва да е силно устойчив на износване и затова може да се специфицира 
неръждаема стомана. Ако даден елемент не е метален, цветът може да се специфицира по NCS или 
RAL системата.

ОБЗАВЕЖДАНЕ:

4. БЯЛ ЦВЯТ

4. RAL 1015

4b. NCS S 2020-R80B

Основен финишен материал за мебелите:
Всички хоризонтални повърхности (плотове на маси, седалки) е желателно да са бели, за да внесат 
повече естествена светлина в помещението.

Финишен материал на елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7047. 

Финишен материал на елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7047. 

3а. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 1015

3b. RAL 7047, ИНОКС

Финишен материал за специализирано обзавеждане (витрини, стелажи, колички, парапети и др.):
Традиционно финишният материал на много уредите от специализираното обзавеждане за училищна 
столова е неръждаема стомана. Ако даден елемент не е метален, цветът може да се специфицира по 
NCS или RAL системата или да се предпочете бял цвят.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ

08. ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ (СТОЛОВА)
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ЦВЕТОВА ГАМА:
Цветовото зониране, придружено с равномерна топла светлина, е особено 
подходящо за тези помещения. Традиционното розово за дамски и синьо за 
мъжки тоалетни е подходящо в случая.

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Избрана е семпла допълваща хармония на акцентите, а основните цветове са 
неутрални бели или оттенъци на сивото. 

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Предучилищните (вкл. тези в детските градини) и училищни тоалетни са места, 
където безопасността и хигиената са от първостепенно значение. Следователно, 
основните принципи при проектиране приоритизират практичност при 
използване, психическа безопасност и уединение. Като помещения, в които 
децата усещат, че “никой не гледа”, тоалетните са място, където някои са 
подложени на тормоз. Затова съвременните насоки в проектирането променят 
някои от наложените стереотипи. Тенденцията е да има по-малко врати, 
през които да се преминава, а усещането за уединение да се постигне чрез 
позиционирането на преградните стени. Това не само увеличава чувството 
за безопасност, но и спомага за улеснен достъп на лица в неравностойно 
положение, както и при почистване. За по-добри хигиенни условия се 
предпочитат конзолни тоалетни чинии пред моноблок комплектите, а тоалетните 
чинии тип “турско клекало” са абсолютно неудачни в сградите за образование.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ ДЕЦАТА:
Розовият цвят, асоцииран с намаляване на агресивните импулси и подсилване на 
спокойствието, трябва да присъства и в двата вида помещения - като основен в 
дамските кабинки и акцент на синьото в мъжките.

ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Розовият е най-благоприятният 
цвят за намаляване на агресията. 
Добре е да се използва в 
комбинация със светло синия, 
който действа най-успокояващо. 
Може да е доминантен в 
кабинките на дамските тоалетни, 
защото е любим на момичетата. 

СТУДЕН ЦВЯТНЕУТРАЛНИ ЦВЕТОВЕТОПЪЛ ЦВЯТ

B

C

D
A

Сивият е другият 
преобладаващ цвят в този 
интериор - защото той 
неизбежно присъства в 
неръждаемата стомана на 
типичните уреди в санитарните 
помещения, както и в други 
иноксови повърхности.

09. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (ТОАЛЕТНИ)

Основен цвят стени, таван, дограми, 
обзавеждане

RAL 3015

C A

Светло синият цвят е най-
успокояващ, особено за по-
младите. Добре е да се използва 
в комбинация с розовия, който 
намалява агресията. Може да 
е доминантен в кабинките на 
мъжките тоалетни, за да се 
разграничават от дамските.

Акценти и тоалетни 
кабинки

Акценти и тоалетни 
кабинки

теракот, бял латекс или PVC RAL 7047, неръждаема стомана (инокс)

Основният цвят на стените, 
тавана, дограмите и част от 
обзавеждането (напр. плот 
за умивалниците) е бял. 
Препоръчват се гланцови, 
водоустойчиви и лесни за 
поддържане повърхности 
(напр. теракот)

D

NCS S 2020-B90B

Под, подови первази, акценти по 
стените, обзавеждане

B
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СТЕНИ:

1c. БЯЛ ПРИНТ ИЛИ 
ЛАК ВЪРХУ СТЪКЛО

ТАВАН:

ОБЗАВЕЖДАНЕ

4a. БЯЛ ЦВЯТ

3. БЯЛ ЦВЯТ

СТЕНИ:

1а. RAL 7047 1d. RAL 3015

1b. БЯЛ ЦВЯТ 1e. NCS S 2020-B90B

4. ИНОКС, RAL 70471. БЯЛ ТЕРАКОТ

ПОД:

2. RAL 7047

09. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (ТОАЛЕТНИ)

2

2
4a

4

4

4

4

4

1

1

1

1e
1а

1а
1а

1d

1b

1c

3
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СТЕНИ:

1. БЯЛ ТЕРАКОТ

1а. RAL 7047

1b. БЯЛ ЦВЯТ

1c. БЯЛ ПРИНТ ИЛИ 
ЛАК ВЪРХУ СТЪКЛО

1d. RAL 3015

1e. NCS S 2020-B90B

Основен финишен материал за стените:
Теракотът предоставя водоустойчиво гланцирано покритие, което е лесно за почистване. Възможно е 
да се специфицира също фаянс или гранитогрес - като се препоръчва да са гланцирани, за да са лесни 
за почистване. Да се избягва нискокачествен фаянс, защото може да е чуплив и нетраен. 

Финишен материал за акценти и подови первази:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.
Цветът на подовите первази, при възможност, да бъде специфициран RAL системата - идентичен с 
цвета на пода. В противен случай да се специфицира бял цвят.

Финишен материал за дограми, врати и каси на врати:
Всички дограми, врати и каси на врати от PVC или метал е желателно да са бели.

Покритие върху стъклопакетите на прозорците:
С цел да се гарантира усещането за уединение, е желателно стъклото на прозорците да е покрито с 
принт или лак. С цел максимално пропускане на дневна светлина, се препоръчва това покритие да е 
бяло на цвят. 

Акценти по кабинките на тоалетните:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.
В случай, че кабинките са сглобени от MDF или HPL панели - цветът на фурнира да се специфицира по 
RAL системата или да се избере сходен розов цвят.

Акценти по кабинките на тоалетните:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.
В случай, че кабинките са сглобени от MDF или HPL панели - цветът на фурнира да се специфицира по 
RAL системата или да се избере сходен светло син цвят. Възможно е този цвят да бъде заменен със 
светло сив RAL 7036, като пода, первазите и др. акценти. 

09. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (ТОАЛЕТНИ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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ОБЗАВЕЖДАНЕ:

4. ИНОКС, RAL 7047

Основен финишен материал на уредите:
Традиционно, уредите в санитарно хигиенните помещения са от неръждаема стомана (цвят инокс). 
Иноксова или неметаликова повърхност с цвят RAL 7036 (като цвета на пода) може да се специфицира 
и за някои акценти по обзавеждането.

4a. БЯЛ ЦВЯТ

Финишен материал обзавеждане:
Алтернативно на инокса, някои уреди може да са бели. Желателно е също всички хоризонтални 
повърхности в обзавеждането да са бели и гланцирани (например ако има плот около умивалниците, 
както на показаната визуализация). 

ПОД:

2. RAL 7047

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата. Настилката да е с висока степен на нехлъзгаемост.
Възможно е да се специфицира и гранитогрес с цвят, близък до посочения код по RAL системата, с 
хомогенна текстура и с висока степен на нехлъзгаемост.

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

09. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (ТОАЛЕТНИ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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ЦВЕТОВА ГАМА: 
Неутрални, естествени дървесни оттенъци на бежовото за стените, придружени 
със сиво за контраст. Акценти от светлолилаво и бяло открояват някои елементи, 
а синьо зеленото на пода внася спокойствие.

ФОРМИРАНЕ НА ГАМАТА СПОРЕД ТЕОРИЯТА ЗА ЦВЕТА (ЦВЕТОЗНАНИЕТО):
Сплит допълваща хармония противопоставя аналогични студени цветове на 
бежовия дървесен тон. 

ЦВЕТОВАТА ГАМА В ПОМЕЩЕНИЕТО:
Това са помещения с относително големи хоризонтални площи на плотовете на 
масите, често поместени в центъра и подредени в конфигурация за заседания. 
Това налага позициониране на много различни елементи и обособяване на 
различни зони по стените. Контрастът между цветовете в тази гама спомага за 
отделянето на тези зони.

ВЛИЯНИЕ НА ГАМАТА ВЪРХУ УЧИТЕЛИТЕ:
В това помещение е особено важно да се осигури усещане за спокойствие, 
проветривост и свежест, които да подпомагат педагозите да почиват активно и 
дишат спокойно в кратките периоди между часовете. Контрастът между светло 
дърво и неутрално сиво разширява оптически височината на помещенията, 
което от своя страна позволява повече лично пространство в най-натоварените 
периоди. Зеленото “охлажда” атмосферата, която често може да бъде доста 
стресова заради многото задължения и отговорности на педагозите. 

СПЛИТ ДОПЪЛВАЩА ХАРМОНИЯ

ЦВЕТОВА СХЕМА

Цветът на естествена 
дървесина и близкият му 
бежов цвят заемат значителна 
част от този интериор, защото 
внасят уют, топлина и комфорт. 
В този случай текстурата на 
дървесина се препоръчва 
като основен цвят на стените. 
Затова е желателно да се търси 
по-светла дървесина, като 
ясен, например.

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕНЕУТРАЛНИ ЦВЕТОВЕТОПЪЛ ЦВЯТ

B

E

C
D

A

Внимателно подбрани 
акценти по мебелите може 
да са бледо лилави в баланс 
на тюркоазеното зелено 
на пода и первазите. Тонът 
на този цвят може да се 
постигне също с покритие от 
гранит или полимер бетон 
и др. гладки металикови 
повърхности (напр. 
кухненския плот).

10. УЧИТЕЛСКА и ЗАСЕДАТЕЛНА СТАЯ

Акценти - стени и таван

NCS S 1515-R60Bестествена дървесина
RAL 9001

A C

За пода и подовите первази 
е избран бледо тюркоазен 
зелен цвят. Той действа 
успокояващо на очите и се 
комбинира много хармонично 
с останалите цветове в 
интериора. В този случай 
също е търсен цвят, който е 
близък до цвета на пода в 
другите многофункционални и 
обслужващи помещения. 

Мебели
Таван, дограма, уреди 
акценти по мебелите

бял латекс или PVC RAL 7047

E

В този интериор са препоръчани два 
неутрални цвята: белият и сивият. 
Белият е неизбежен като цвят на 
дограмата, тавана и повечето уреди в 
интериора. Сивият цвят е неподходящ 
за помещения за деца, но в учителската 
стая той внася спокойствие и се 
комбинира много добре с по-светлия 
цвят на дървото. В този случай, по-
тъмното сиво на стените се балансира 
добре от бели акценти по мебелите.

Под

B

NCS S 1515-B20G
(цветът на пода е приблизителен)

Акценти по 
мебелите

Подови 
первази

D

Основен цвят - 
стени, врати
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СТЕНИ (ПОДОВИ ПЕРВАЗИ):

1c. NCS S 1515-B20G

ТАВАН: МЕБЕЛИ:

4a. БЯЛ ЦВЯТ

4b. NCS S 1515-R60B

3. БЯЛ ЦВЯТ

3а. RAL 7047

СТЕНИ:

1а. RAL 7047

1b. БЯЛ ЦВЯТ

4. RAL 9001

1. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 9001

ПОД:

2. NCS S 1515-B20G
(приблизителен)

10. УЧИТЕЛСКА и ЗАСЕДАТЕЛНА СТАЯ

2

2

1c

1c

11

1

1

1b

1b

4a 4a

4b

4b

4

4

1а1а

1а

1b 1b

1b

1b

1а

1а

4

4b

4b

4 4

3

3а

3а

3
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ПОД:

2. NCS S 1515-B20G
(приблизителен)

Основен финишен материал:
Водоустойчива винилова подова настилка с антибактериално покритие. Мин. дебелина на 
настилката: 3мм; мин, дебелина на износоустойчив повърхностен слой: 0,2мм. Да се специфицира 
хомогенна текстура на настилката, а цветът да е максимално близък до посочения код по NCS или 
RAL системата.

СТЕНИ:

1. прозрачен лак 
върху дърво,

светъл дървесен 
фурнир 

RAL 9001

1а. RAL 7047

1b. БЯЛ ЦВЯТ

1c. NCS S 1515-B20G

Основен финишен материал за стените и вратите:
Предстенна обшивка покрита с водоразтворим прозрачен (безцветен) лак, нанесен върху безцветен 
грундиращ слой, нанесен върху идеално гладка и суха повърхност на дървото. Търси се светъл 
естествен цвят на дървен материал от бор, смърч, липа и конкретно за този интериор - ясен. Може 
да се използва лакиран шперплат, когато текстурата му е естествена. Когато обшивката е изработена 
от ламинирани плоскости (MDF, HDF, HPL, ПДЧ), цветът и текстурата на финишния слой (фурнир) да 
е според гореописаните характеристики. По избор на проектантите или при невъзможност да се 
специфицират елементи с дървесна текстура, да се специфицира цвят RAL 9001.

Финишен материал за акценти:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

Финишен материал за светли интериорни елементи (дограма на прозорци, радиатори, 
конвектори, вътрешни тела на климатици, щори, подпрозоречни первази и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс. 
Всички промишлени продукти от PVC, текстил или метал е желателно да са бели.

Финишен материал за акценти по стените (подови первази): 
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7047. 

ТАВАН:

3. БЯЛ ЦВЯТ
Основен финишен материал:
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

10. УЧИТЕЛСКА и ЗАСЕДАТЕЛНА СТАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИНИШНИТЕ МАТЕРИАЛИ

МЕБЕЛИ:

4. RAL 9001

Финишен материал мебели (основно за плотовете на масите)
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7047. 

4a. БЯЛ ЦВЯТ Финишен материал елементи по мебелите:
Бял цвят за промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите. 

4b. NCS S 1515-R60B

Финишен материал елементи по мебелите:
Цветът на промишлени продукти, както и на фурнир или покритие от фолио по мебелите, при 
възможност, да бъде специфициран по NCS или RAL системата. В противен случай да се специфицира 
бял цвят или светло сив RAL 7047. Тонът на този цвят може да се постигне също с покритие от гранит 
или полимер бетон и др. гладки металикови повърхности (напр. кухненския плот).

ТАВАН:

Финишен материал за акценти (трегери, видими инсталации и др.):
Влагоустойчив латекс нанесен върху латексов грунд  - кратността на полагане на латекса да гарантира 
плътност и завършен вид на оцветяването. Да се използва качествено покривен латекс.

3а. RAL 7047

10. УЧИТЕЛСКА и ЗАСЕДАТЕЛНА СТАЯ



82

1. Приобщаващата класна стая - влияние на цветовете 
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2011;
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дизайн за детските градини, Хюи Сиао, Ана Мария Тамас, 
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2015;

8. Стаята сама по себе си е активна: как дизайна на 
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пространства, том 6, номер 1. 2017;
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обзор от системна гледна точка, Университет за приложни 
науки, Грьонинген и Хага, Технологичен университет в 
Айндховен, Холандия, септември 2020;
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