
Sensations

Hotels &
Leisure
Dodajmy dodatkową 

gwiazdkę Państwa

hotelowi





Hotels & Leisure

Barwy definiują atmosferę hotelu. 
Mogą powiększyć jego przestrzeń 
bądź uczynić ją bardziej intymną. 
Kreują charakter wnętrz. Nadają mu 
bardziej nowoczesny lub klasyczny 
charakter. Ale tak jak barwa nadaje 
niuanse, tak farba dostarcza barwę.
Więc jak dotrzeć do kolorów, które 
mają stworzyć tą atmosferę miejsca? 
Jak w większości przypadków, 
zaczyna się od inspiracji.
A inspirację znajdą Państwo tutaj.
W tej broszurze marka Sikkens 
przedstawia inspiracje dla czterech 
najbardziej znanych stylów polskich 
hoteli.

PODZIELMY SIĘ
DOŚWIADCZENIEM
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Państwa goście stają się coraz bardziej wymagający.

Oczekują, że miejsca, w których się zatrzymują, będą nie tylko

o nich dbać, ale również dostarczać inspiracji.

Oczekują, że wystrój, atmosfera i wykończenie będzie na tym

samym wysokim poziomie, co usługi świadczone przez hotel.

Równocześnie, wystrój powinien z jednej strony odzwierciedlać

wartości reprezentowane przez Państwa firmę i budować

jej tożsamość, z drugiej strony powinien pozwolić gościom

czuć się jak u siebie w domu. A kiedy przychodzi czas

na odświeżenie / remont, czas przestoju powinien być

zredukowany do minimum.

Rozwiązania all inclusive
dla hoteli

Co możemy Państwu zaoferować?

Sikkens proponuje Państwu rozwiązania all-inclusive

w zakresie realizacji i renowacji hoteli.

Stawiamy na zintegrowane podejście, które bazuje

na naszej wiedzy technicznej i kolorystycznej,

obejmujące asortyment sprawdzonych i innowacyjnych

produktów oraz palety kolorystyczne opracowane specjalnie

dla branży hotelarskiej przez naszych ekspertów.
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  Zwróciliśmy się do naszych ekspertów o opracowanie

4 różnych kolekcji kolorystycznych dla hotelarstwa.

Są to propozycje kolorystyczne reprezentatywne

dla współczesnego świata hoteli. 

Każda propozycja została pieczołowicie dobrana,

aby wpisywać się w spektrum stylów od klasycznego

do bardzo nowoczesnego. 

Te cztery style to: Design, Classical Chic,

Modern Simplicity oraz Easy Living.

Opis stylów

Cztery style dominujące w dekoracji polskich hoteli

Odpowiedni dobór barw

Każdy kolor daje inny efekt. W przedstawionych przez nas

zestawieniach kolorystycznych, większe próbki koloru

nadaja się na większe powierzchnie, natomiast mniejsze

rekomendowane są bardziej jako akcenty.
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Easy Living

Modern Simplicity
14

Classical Chic
10

Design

Style

6

18



Wyrazisty styl
Ten styl odpowiada wymogom architektury nowoczesnej połączonej

z zaawansowanymi trendami we wzornictwie. Zaskakujący, wesoły

i świetlisty efekt często jest wynikiem poszukiwań koncepcyjnych.

Zastosowanie koloru dla zaznaczenia konturów, powierzchni,

czy też dodanie niespotykanych przedmiotów podkreśla charakter miejsca.
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Sala konferencyjna
W tym pomieszczeniu zieleń jest obecna, ale nie dominuje.

Ciemny niebieski użyty na suficie to mocny akcent personalizujący przestrzeń.

Kolory są śmiałe, ale nierozpraszające klientów, raczej rozjaśniające długie spotkania.
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HN.02.88 H2.40.60 U0.30.40

Elegancki odcień fioletu w pokoju, zestawiony z wyraźną, pełną energii czerwienią,

pozwala dobrze rozpocząć dzień.

Pokój

Y0.30.18 HN.02.88 C0.40.50

Łączenie i tworzenie
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F6.60.70 F6.15.45 HN.02.88 0N.01.26

Restauracja 
Melanż materiałów, żółte tony połączone

z wyraźnymi szarymi beżami nadają

oryginalny charakter; zaskakują,

ale jednocześnie zapewniają

ciepłą atmosferę.

Design



H
ot

el
s 

&
 L

ei
su

re

10

Gdy przeszłosc spotyka sie z terazniejszoscia
Classical chic to ukłon w stronę przeszłości, uroku i elegancji dawnych lat.

Ten styl łączy dekoracyjność elementów architektonicznych z klasyczną paletą kolorów.

Eleganckie i klasyczne odcienie, ciemne kolory połączone z lekkimi, jasnymi pastelami.

Odpowiednie do stworzenia harmonijnego, jak również dramatycznego wnętrza.
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B0.39.30 AN.01.80 Y0.10.20 G0.05.88

E4.40.50 F6.15.75 Q1.19.10 G0.05.88

Połączenie naturalnych barw ochry, piasku i kamienia,

zestawiona z nasyconym odcieniem zielono-niebieskim podkreśla

przestrzenny i elegancki charakter miejsca.

Ten styl harmonijnie łączy odcienie czerwieni i fioletu.

Szaroróżowy ton harmonijnie równoważy siłę tych dwóch barw.

Pokój kapielowy

Po prostu łącz i twórz

Hol wejsciowy



Restauracja
Restauracja w stylu klasycznym

cechuje się subtelnymi niuansami szarości

i zieleni. To eleganckie połączenie,

wzmocnione graficznym efektem elementów

pionowych, jest dodatkowo podkreślone

granatowymi liniami plafonier.
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LN.02.67 JN.02.82 U0.20.20 F6.15.75

Classical Chic



Powierzchnia i materiały
Odcienie neutralne, czyste i ciepłe, połączone są z materiałami wybranymi

z myślą o ich oglądaniu i dotykaniu. Odcienie ceramiczne i jasne tony,

powiększają przestrzeń, a szarość betonu i błyszczące wykończenie tworzą

wyszukany akcent. Ta paleta kolorystyczna nadaje pomieszczeniom nowoczesny,

wyrafinowany, ale równocześnie prosty i ponadczasowy charakter.
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E8.10.50 ON.01.26 ON.00.45 ON.00.15 

GN.00.88 ON.00.15 SN.02.27 E4.03.80 

Połączenie bieli i czerni definiuje przyjęty zamysł tworząc atmosferę nowoczesną

i zachęcającą. Szaroróżowy sufit równoważy całość.

To recepcja, którą się ogląda, ale także dotyka i odczuwa.

Melanż barw i tekstur sprawia, że ten hol wejściowy jest niepowtarzalny.

Dobór brązu i szarości tworzy głębię przestrzeni.

Recepcja

Hol wejsciowy

Łączenie i tworzenie
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GN.00.88 SN.02.82 SN.02.67  F6.10.60 

Modern Simplicity

Sala
konferencyjna
Różnorodność tekstur tworzy eleganckie

piękno tego pomieszczenia.

Jednolite obszary szaroniebieskie, połączone

z wyszukanymi efektami dekoracyjnymi,

tworzą nowoczesny akcent.



Przytulny
Hotel przytulny („de charme”) charakteryzuje się paletą łagodnych i kojących barw,

połączonych z naturalnymi materiałami i wyposażeniem inspirowanym przeszłością.

Subtelne, naturalne niuanse barw i delikatna tekstura nadają przytulnego charakteru

tym współczesnym wnętrzom.
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G4.15.65 Q0.10.40 G0.05.70 G0.05.25

F2.05.85 F6.05.80 C8.10.60 C0.30.40

Niuanse ciemnej zieleni i błękitu przeplatane są jaśniejszymi tonami tworząc

spokojną i gościnną przestrzeń.

Ceglasty ton tworzy ciepłą i komfortową atmosferę.

Drzwi o neutralnym kolorze pozwalają przedefiniować przestrzeń.

Pokój

Łączenie i tworzenie

Pokój kapielowy
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G4.05.55 C8.10.60 F2.05.85 S8.10.35

Restauracja
Naturalne materiały o różnej teksturze łączą

współczesną kompozycję chromatyczną

tworząc atmosferę, która sprzyja odprężeniu

i rozmowie.

Easy Living
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Asortyment dostosowany
do potrzeb

Produkty techniczne Produkty nieszkodzące środowisku

Produkty ograniczające czas wyłączenia z eksploatacji

Produkty specjalistyczne

Co możemy Państwu zaoferować?

Odporność powłoki malarskiej ma zasadnicze znaczenie w kontekście

problemów napotykanych w hotelach: często uczęszczane przejścia,

ściany ocierane walizkami, regularne mycie, itp. Kryterium odporności

na polerowanie i zmywalność staje się istotne, gdy wiemy, że czystość

i prawidłowe utrzymanie wnętrz są 2. kryterium, którym klienci

kierują się przy wyborze hotelu.

Wykończenie sufitów, odporne emalie na stolarce, listwy wykończeniowe

i okładziny, barwne powłoki na drewno, środki do renowacji:

różne produkty wykończeniowe odpowiadają na najbardziej

zaawansowane potrzeby.

Sikkens proponuje rozwiązania all inclusive w zakresie realizacji

i renowacji hoteli i infrastruktury rozrywkowej.

Stawiamy na podejście zintegrowane, oparte na naszej

ekspertyzie technicznej i stylistycznej.

Zalety barw nie powinny odsuwać w cień jakości farb stosowanych w hotelach.

Z tą myślą Sikkens wybrał asortyment produktów dostosowany zarówno do otoczenia, jak i do estetycznych

oraz technicznych wymogów hoteli.

Wykończenie ma duże znaczenie dla końcowego efektu dekoracji wnętrz.

Wykończenie jednolite lub ze smugami, matowe, aksamitne, satynowe lub błyszczące, przedmioty dekoracyjne -

wszystko to wymaga dokonania wyboru odpowiadającego przyjętym założeniom dekoracyjnym.

Wspólne uświadomienie konieczności zachowania większej dbałości

o środowisko sprawia, że klienci oczekują odpowiednich rozwiązań

(oszczędzanie wody, produkty biologiczne, itp.). Farby stosowane

w hotelach także powinny odpowiadać tym rosnącym oczekiwaniom:

np. farby w postaci płynnej, o słabym zapachu, wewnętrzne farby

ścienne o niskiej zawartości lotnych związków organicznych.

Niektóre wnętrza mogą wymagać jeszcze bardziej zaawansowanych

wymogów w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym farby

o właściwościach bakteriobójczych jak najbardziej są odpowiednie

do pomieszczeń odnowy biologicznej, kuchni, czy też pralni.

Czas schnięcia niektórych farb pozwala nałożyć 2 warstwy farby

w ciągu tego samego dnia, co znacząco skraca czas wyłączenia

danego pomieszczenia z eksploatacji i ogranicza straty finansowe.
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Usługi Sikkens
Sikkens proponuje liczne usługi, które wspomogą każdy etap Państwa projektu:

Zalecenia techniczne na miejscu:

• Sporządzenie specyfikacji technicznej

• Telefoniczne wsparcie techniczne

• Szkolenia techniczne

• Szkolenia w zakresie produktów

• www.sikkens-deco.pl

• Doradztwo kolorystyczne

Pracownicy Sikkens mogą uczestniczyć we wszelkiego rodzaju

projektach od renowacji po budowę, a także na wszystkich

etapach: przygotowania (doradztwo, analiza, zalecenia),

wykonania, obsługi i utrzymania projektu.

Powodzenie projektu zależy od jakości wymiany informacji,

diagnostyki, zastosowanych kompetencji technicznych

i estetycznych.

ETAPY PROJEKTU

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

• Analiza podłoża

• Analiza możliwych systemów

• Funkcjonalna i  ergonomiczna analiza poszczególnych pomieszczeń

• Faza testów i próbek (4041 Color Concept)

• Zalecenia

REALIZACJA PROJEKTU

• Zatwierdzenie technik nakładania

• Uwzględnienie specyficznych wymogów technicznych

• Wizyty w miejscu budowy

OBSŁUGA PO REALIZACJI PROJEKTU

• Kontakty

• Harmonogram konserwacji
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Dobierz farby Sikkens
do swoich potrzeb

Alphacron Matt SF
Cienkowarstwowa farba matowa
do ścian i sufitów w pokojach
gościnnych i salach konferencyjnych.
Odda detale zdobień ornamentów
i sztukaterii.

Alphacron Satin SF
Odporna na wielokrotne mycie farba satynowa
do ścian korytarzy, restauracji i innych stref
ogólnodostępnych. Ułatwia stworzenie
równomiernie gładkiej powłoki na gładko
wykończonych ścianach.

Alpha Matt SF
Szybkoschnąca matowa farba
do ścian i sufitów pomieszczeń,
których nie można wyłączyć
z eksploatacji na dłużej niż dzień.

Alpha Green Sil SF
Silikatowa farba wewnętrzna do podłoży
mineralnych, zachowująca oryginalny klimat
pomieszczenia i dająca efekt spotykany
w staropolskich dworkach i zajazdach.

Wapex 660
Wodny, dwuskładnikowy, epoksydowy
materiał powłokowy do posadzek stref
zaplecza hotelowego o dużym obciążeniu
ruchem, jak też do malowania filarów
i fragmentów ścian narażonych na
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
Tworzy szczelną powłokę w półpołysku.

Alpha SanoProtex
Antybakteryjna, matowa farba z jonami
srebra do ścian pomieszczeń kuchennych,
barów, łazienek oraz innych pomieszczeń,
w których ściany wymagają szczególnie częstego
mycia i odkażania.

Alpha Barol
Koncentrat do gruntowania ścian,
spajający kredujące podłoża
i wyrównujący ich chłonność przed
malowaniem farbami ściennymi.

Alpha Primer SF
Wodorozcieńczalny, pigmentowany grunt kontaktowy
z piaskiem kwarcowym, tworzący warstwę sczepną
do farb wewnętrznych, które chce się nałożyć
na niechłonne, gładkie lub błyszczące podłoża.

Redox BL Multi Primer
Wodorozcieńczalny podkład
poprawiający przyczepność
do różnych podłoży przeznaczonych
do malowania emaliami
z rodziny Rubbol BL.

Rodzina emalii Rubbol BL
Wodne emalie kryjące, wzmocnione poliuretanem,
przeznaczone do malowania zagruntowanych
podłoży z metali żelaznych i nieżelaznych,
tworzyw sztucznych, drewna, fragmentów
ścian oraz do renowacji istniejących powłok emalii.
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Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d

01-531 Warszawa

tel. + 48 22 321 20 20

Infolinia 800 154 075

www.sikkens-deco.pl

Ten materiał jest własnością firmy Akzo Nobel Coatings International B.V. i może być wykorzystywany jedynie do promowania produktów tej firmy lub do dystrybucji produktów firmy Akzo Nobel Coatings International B.V. przez podległe jej przedsiębiorstwa. Na żądanie firmy Akzo 

Nobel Coatings International B.V. ten materiał musi być natychmiast zwrócony.

Pomimo najwyższej staranności z jaką wykonano reprodukcje barwne, mogą wystąpić delikatne odchylenia kolorystyczne, co uzależnione jest od technologii wyświetlania oraz technologii druku.


