


„Медара“ не е производител на мед. Не е и героят от разказа „Едно време“ на Йовков със страст към ездата 
на буйни коне. „Медара“ е цвят, който ще властва в интериора и архитектурата през 2022-ра година. Той бе 
избран от мултидисциплинарен екип с участието на плеяда от най-добрите български интериорни и продуктови 
дизайнери, архитекти, колористи, артисти за съвременно изкуство и графичен дизайн, производители на бои, 
подови настилки и материали за декорация. „Цвят на годината“ е инициатива на „Оргахим“, която вече 7 години 
прогнозира модерния за следващите 12 месеца цвят, за да помогне на потребителите в избора им на цвят за 
оформление на дома или офиса. 

Цветът на 2022-ра е универсален и успокояващ нюанс, цвят хамелеон на великолепно оранжево с малко червено. 
Той е едновременно ярък и тонизиращ, стилен и смел, позитивен и мек. „Медара“ внася топлина, отключва 
креативността и желанието за промяна. Комбинира се чудесно с естествени цветове и материали, с тренда 
за органичност в интериора и начина на живот, като придава едновременно стил, пъстрота и оригиналност 
на пространството. Затова смятаме, че „Медара“ (2022) ще е онзи импулс, който ще превърне домовете ни в 
идеално и вдъхновено място за живеене, работа и игра в следващите 12 месеца.

„Медара“ е цветът, който ще внася стил и 
уют в домовете ни през 2022-ра

Ярък, тонизиращ, стилен
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Символика
Изненадващо или не, Цветът на 2022-ра обхваща историята на цялата предходна година - с възобновената 
страст към природата, връщането към старите хобита, оставени настрана и любовта към местата, които 
усещаме като дом. Той е в тъмните нюанси на оранжевото, като съдържа в себе си охра, червено и нотка кафяво. 
Съчетава жизнеността и прилива на адреналин на червеното, с дружелюбието и топлината на оранжевото, и 
приземеността от кафявото, за да образува силно видим, магнетичен оттенък, който излъчва топлина и енергия.
Според колориста доц. д-р Албена Павлова от НБУ, символно Цветът на 2022 година – Медара, носи устойчивостта 
на земята (нотките кафяво), топлотата на теракотата (охрата), спокойствието на есента (с пъстрите и, но 
земни, успокоени цветове), базовите ценности (свързани със земята), ценността и излъчването на старото 
злато. От друга страна (за разлика от класическото ярко оранжево, което е най-оптимистичния цвят в 
палитрата) – показва нужда от сигурност и фокус към настоящето (от двузначната символност на охрата). 

„Посланието, което носи този избор, е свързано с живота ни тук, в момента, с желанието за вкарване на „цвят“ в 
доскучалото ни битие и все още недостатъчната ни енергичност, въпреки заявената нужда от действие, носена 
от червеното. „Медара“ ни вади от чистата духовност на „Бежавю“ и ни вкарва в спокойната материалност 
на земния живот“, разчита в избрания цвят доц. д-р Албена Павлова. 
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Леко цветен интерин - Медара

Лимитирана серия - търсете в търговската мрежа 
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Цветови съчетания
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В дизайна на баня, комбинирахме Медара с 
акцентно присъствие на дърво, едър растер 
и бяло, а златото е само намигване към 
топлото излъчване на пространството. 
Много актуално решение е имитацията 
на мозайка, в която задължително да 
присъства водещият цвят и допълващи 
нюанси за постигане на хомогенност.

www.atg-design.com

Баня: 

ATG Design е студио за архитектура и интериорен 
дизайн, водено от семейни ценности, страст към 
дизайна и безкомпромисно качество.
В своята работа екипът на ATG Design обединява 
дългогодишен опит с иновации, артистично 
творчество и непрекъснат импулс на съвършенство, 
което води до уникални и изтънчени дизайни, които 
отразяват характера на клиентите.

ATG DESIGN 
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Медара е топъл и нежен цвят, 
подходящ за спалня. Съчетава 
се изключително добре с 
естествени материали като 
дърво, кожа, лен. Бялото, 
бежовото и светлосивото го 
подчертават и освобождават.

Спалня:
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Този път предизвикателството към Дизайниците е да превърнат 
малко помещение в уютен и приканващ  магазин за ръчно изработени 
подаръци от различни български творци, обединени под един бранд.

Основната концепция е да се създаде модерна, свежа и уютна 
обстановка, която да привлече минаващите хора да влязат и да 
изберат нещо от сърце за своите близки, а вдъхновение за проекта е 
избраният наскоро цвят на 2022 година Медара - натурално магнетичен 
нюанс на оранжевото, извлечен от ярката природна палитра.

Медара в проекта на Дизайница за малък 
уютен магазин за ръчно изработени подаръци

ДИЗАЙНИЦА е студио за интериорен дизайн, 
което се стреми да показва нестандартни решения 
и идеи, които да изпъстрят сивото ежедневие 
и преобърнат виждането за интериора. Защото 
заобикалящата среда пряко оказва влияние на 
начина на живот и развитие.  
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За да разширят визуално пространството, 
интериорните дизайнери са подбрали светли тонове. 
Цветът Медара използват като основен център 
и акцент, който приковава вниманието и създава 
необходимото усещане за топлина и комфорт. В 
същото време той крие в себе си различни нюанси, 
добре пасващи на разнообразието от творци и 
творби, представени в магазина.
 
За постигането на повече простор, Дизайниците 
използват още няколко техники. Проектират и 
включват в дизайна си мултифункционални мебели 
и етажерки от дърво по пълната височина на 
стените, както и добавят много осветление. Това 
не само прибавя модерен щрих, но показването на 
артикули на различни нива и добрата им осветеност 
увеличава максимално пространството и е визуално 
привлекателно за клиентите. 

Следвайки неизменно стила си, Дизайниците 
залагат на обзавеждане, декорация и детайли 
от естествени материали като дърво, ратан, 
камък и стъкло, които, от една страна, идеално 
допълват стилистиката на предлаганите ръчни 
изделия. От друга страна, натуралните цветове 
в комбинация с Медара подчертават характера 
и уникалността на тези авторски творби, 
като ги карат да се откроят в интериора и 
да насочат вниманието към себе си. 
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Големите плочки в банята създават усещане за простор и елегантност. През последните години търсенето на 
все по-големи плочки  нарасна, а благодарение на новите технологии форматът им става все по-внушителен. 
Новите серии плочки за баня на КАИ са с размери 25.5х75.5 см, а две от сериите са ректифицирани с размер 
24.4х74.4 см, което ги прави наистина впечатляващи. Дизайнът им следва последните тенденции в интериора и 
внася усещане за близост с природата. Колекциите имат варианти с 3D структури, модерни принтове и актуални 
цветове, с които да се постигне хармонична и същевременно ефектна визия за банята. Ректифицираните плочки 
гарантират съвършени прави ръбове и могат да се поставят плътно една до друга, за да се получи елегантна, 
изискана стена, която не е натрапчиво насечена от линиите на фугите.
Декоративните елементи са разнообразни – от геометрични елементи през мозайка, декори обработени 
с ветроза и платина, както и най-новата тенденция “Wallpaper”. При нея декорацията е на цяла стена и се 
пресъздават флорални мотиви. Тези декоративни плочки могат да внесат усещане за безкрайност, 
както при тапетите и са подходящи за акцент върху цялата стена и за модерна визия в банята. 
Такива декори ще откриете към серии за баня в размери 24.4x74.4 R см и 25.5x75.5 см.
“Mix & Match” концепцията е много подходяща и за банята. Това е помещението, в което може да комбинирате 
плочки с различни размери, цветове и дизайни, постигайки търсения от вас ефект. 
Ето и един пример за модерна цветна баня, в която са използвани цветни плочки, в комбинация с цвят 
Медара и гранитогрес с дървесен дизайн.
Актуална тенденция е завръщането на цветовете в банята. Както може да се види изборът на цветове при 
серия Лили е голям – крем, жълто, бежово, сиво, а комбинирането им с декорите Pathcwork, Print или Art mix, 
както и с най-трендовия за 2022 цвят - Медара, създава елегантно помещение, в което спокойно да релаксираме. 
Използването на мекия оранжев нюанс внася нотка на свежест в помещението и спомага за създаването на 
едно по-топло излъчване на пространството. 

С големи плочки за елегантна и красива баня

Медара в стилни съчетания с керамичните 
покрития от КАИ

Плочките имат способността напълно да преобразят едно помещение. Тенденцията за добавяне на елементи 
от природата в нашите домове стана изключително популярна през последната година, а изпълнението ѝ става 
още по-лесно с “Mix & Match” концепцията.

КАИ е сред най-големите производители на 
керамични плочки, глазирани и неглазирани 
гранитогрес и декоративни елементи в 
различни размери и разнообразен дизайн.
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Тази комбинация от цветове и плочки по стените идеално се допълва от гранитогрес с дървесен дизайн, като 
Carve 15x90 см, който ще внесе красотата, топлината и уюта на дървото, но ще притежава предимствата 
на гранитогреса.
Подходящи за комбиниране с тази серия са гранитогреси с дървесен дизайн, като Carve 15x90 см, които ще 
внесат топлината и уюта на дървото, но с предимствата на гранитогреса.

Серия за баня Lilly 25x50 см; Гранитогрес  Matera 15x90 см
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Една от модерните визии в интериора е тази, наподобяваща естествен камък. Гранитогресните плочки 
пресъздават невероятния дизайн на камък и придават стил на всяко пространство в и извън дома.
Плочките с голям размер - 60х120 R са сред последните тенденции в интериора. Те са перфектното допълнение 
към дизайна на дома. С тяхна помощ пространството изглежда визуално по-голямо и с по-изчистени линии.
Комбинацията на този тип плочки с Цвета на годината - Медара придава характер на пространството и 
създава ярък контраст между топлите и студени тонове, откроявайки оранжевия цвят в пространството.

Със суровата елегантност на камъка

С гранитогреси с дървесен дизайн 

Какъв по-добър начин да вкараш 
природата в дома освен с дървени 
планки. Плочките с дървесен дизайн 
са все по-търсени при създаването 
на модерни интериори не само заради 
несъмнените им предимства пред 
естествения материал, а и поради 
голямото разнообразие на цветове 
и размери достигайки до 20x120 R 
см. Благодарение на техническите 
си характеристики могат да бъдат 
използвани във всяко помещение, на 
открито или закрито, на пода и на 
стената. 
Перфектна имитация на дървесния фладер 
на дървото при гранитогресите дава 
възможност да бъде използван, като 
интериорен елемент в дизайна на всяко 
помещение, внасяйки уют и хармония, а 
комбинацията с плочки или елементи с 
различен дизайн не е проблем, а напротив 
- модерно и търсено решение. Гранитогрес  Tarragona 20x120 R см
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С естествените си цветове, плочките с дървесен дизайн отлично се съчетават с цвета на годината Медара. 
В зависимост от комбинациите с различните тонове на гранитогреса може да бъде постигнато различно 
усещане и излъчване на пространството - от ярко и тонизиращо до успокояващо и релаксиращо.

Най-новата тенденция при дървените планки са декорите – елегантни и ненатрапчиви те са идеални за акцент 
на стената, за създаване на своеобразен килим на пода или за оформянето на пътечка. Идеален избор са за 
придаването на модерен завършек на цялостния дизайн на помещението.

Гранитогрес  Norfolk 20.4x120.4 см
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СПАЛНЯ

Интериорни решения с Медара и декори 
от Кроношпан, вдъхновени от модерните 
градове

Два от най-успешните и харесвани примера са декорите от семействата на Flow и Grange 
Oak. Platinum, Sand и Grange Oak със своя изразителен и рустикален характер, напомнят за 

оживената атмосфера и внасят градския дух във всеки интериор.  Използван в спални, декорът Platinum Grange 
Oak внася непринуден уют, а дъските с различна ширина, създават автентичен изглед, който подчертава 
несъвършенствата на дървото. Комбинацията на този отличителен дървесен декор с Цвета на годината 
– Медара придава характер на пространството и създава ярък контраст. Топлите нюанси на стената са 
страхотен акцент и контрапункт на по-студената дървесна текстура. 

Кроношпан е един от водещите световни 
производители на материали на дървесна 
основа. Продуктите, които предлага са 
създадени благодарение на десетилетия 
проучвания, в съответствие с най-
модерните производствени технологии 
и с отговорност към околната среда.

Марката Kronodesign включва богата гама 
от висококачествени дървесни плоскости 
в разнообразие от декори, цветове и 
автентични текстури. Те са създадени, 
за да вдъхновяват дизайнери, архитекти 
и мебелни специалисти по целия свят и да 
внесат оригиналност и иновативност в 
техните проекти.
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КУХНЯ
В съвременния дом кухнята има 
специална роля. Тя вече не е просто 
място за приготвяне на храна, а 
център на дома, част от интериора, 
която е фокус в отворения план 
на  дневното пространство . 
Тенденциите в дизайна на кухните се 
движат в две направления, съобразени 
с  р а з м е р а  н а  п о м е щ е н и я т а . 
Решенията в тъмни тонове като 
черно, антрацит, графит или дърво 
набират популярност. 
Важното при кухни с подобно 
дизайнерско решение е използваният 
за фронтални мебелни елементи 
материал да бъде изискан и да изпъква 
със своята текстура. При избора 
му трябва да се обръща внимание 
и на тактилното усещане на 
повърхността. 

15



В това отношение декорите от серията 
Flow са абсолютен фаворит. Релефната им 
текстура, наподобяваща декоративна мазилка, 
в съчетание с черния цвят, успешно се вписва 
в съвременния градски стил. Декорът Charcoal 
Flow добавя металически блясък с контрастни 
матови участъци и създава богата хамелеонова 
визия. В съчетание с останалите интериорни 
елементи, една такава повърхност може да 
бъде възприета като модерен микс между 
метал и камък. Интериорното ни предложение 
е с индустриален привкус, а цвят Медара със 
земните си тонове подсилва усещането за шик.

При домовете с по-малка площ, кухнята 
отново може да се превърне в чудесен акцент. 
Дизайнът в светли и бели тонове оптически 
разширява пространството, а тенденцията за 
дълбок мат и кадифени повърхности придава 
приятен завършек. И тук, цвят Медара 
привлича вниманието и създава цветно петно, 
изразяващо характер и вдъхващо живот на 
цялото помещение. 
При кухните с отворен план е важно те да бъдат 
съчетани с цялостната визия на дневната. 

Често срещан подход е кухненския плот и плота на масата да са с еднакъв декор. Изборът на каменна репродукция 
е чудесен, а едно от най-новите предложения от Кроношпан е декорът Grey Atlantic Marble. Той очарова с 
автентичната си мраморна шарка и внася урбанистичен шик във всеки интериор, особено когато е използван 
на големи повърхности. Медара подчертава деликатността на този мрамор като го поставя в един по-цветен 
контекст с натурални и топли тонове.
На фокус са и подовите настилки, като тук все по-често се търсят водоустойчиви или влагоустойчиви продукти. 
Виниловите настилки определено впечатляват с детайлния дигитален печат на декорите си, мека и приятна 
повърхност, както и лесна и бърза система за монтаж. 

16



Това е перфектното подово покритие, което освен, че изглежда невероятно, е подходящо за приложение в 
помещения с интензивно натоварване. Винилите са водоустойчиви, благодарение на своето ядро, съставено 
от 70% естествен камък.  Особено привлекателна е естествената им визия и дървесния дизайн. 
В съчетание с цвят Медара , те са отлично решение за жилищния интериор или за по-дръзки офис пространства. 
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цвят,
детството

който ни връща към щастливите мигове от
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