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Współpraca przy konserwacji zrealizowanego projektu 
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Marka Sikkens wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rynku z serią produktów przygotowanych specjalnie 

do spełnienia wymagań obiektów służby zdrowia. 

Łącząc naszą szeroką wiedzę techniczną i bogate 

doświadczenie w zakresie kolorystyki opracowujemy 

innowacyjne produkty i zapewniamy doskonały serwis 

wzbogacony o pomoc w doborze farb. Nasze trwałe i 

kompleksowe rozwiązania uwzględniają złożone za-

dania sektora medycznego i paramedycznego. Nasze 

rozwiązania są realizowane w szpitalach i klinikach, 

w domach spokojnej starości i w ośrodkach opieki 

społecznej, w centrach rehabilitacji i w przychodniach 

lekarskich w całej Europie. 

WPROWADZEnIE
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Sikkens to serwis 
Serwis to dla nas dążenie do zapewniania naszym 

Klientom kompleksowych rozwiązań. Dlatego zespół 

naszych specjalistów nieustannie sprawdza wszystkie 

techniczne, estetyczne i organizacyjne aspekty 

realizowanego projektu. 

Sikkens to kolor 
Coraz większe znaczenie terapeutyczne zdobywa 

aspekt „dobrego samopoczucia”. Dlatego nasi 

specjaliści opracowali specjalną kolorystykę dla 

 sektora medycznego.

Sikkens to analiza 
Trwałe rozwiązania wymagają obszernej analizy 

fachowej, funkcjonalnej i estetycznej. Stanowi ona 

podstawę przygotowania i wykonania projektu.

Sikkens to innowacyjne rozwiązania 
Nieprzerwanie inwestujemy w projekty badawcze 

mające na celu opracowywanie nowych produktów 

przeznaczonych dla sektora służby zdrowia, które 

często przekraczają wymagania obowiązujące w 

zakresie ochrony środowiska i higieny. 

SIkkEnS SCAn
Serwis, Kolor, Analiza, Nowość

Sikkens SCAN to nasz autorski program przeznaczony dla sektora służby zdrowia podchodzący 
w sposób holistyczny do zarządzania projektami. Sikkens SCAN oznacza:



PRODUkTY SIkkEnS 
Produkty dla sektora medycznego 
Przygotowaliśmy specjalną grupę produktów, które umożliwiają realizację wszechstronnych zadań.  

Naj nowszym produktem w tej grupie jest innowacyjna farba do malowania ścian wewnętrznych  

Sikkens Alpha  SanoProtex. 



Alpha SanoProtex pomaga w utrzymaniu standardów 

higienicznych w sektorze medycznym. Jest wodną 

emulsją do ścian o właściwościach antybakteryjnych, 

której specjalne działanie wynika z aktywnych jonów 

srebra trwale zapobiegających rozprzestrzenianiu 

się bakterii. Farba Alpha SanoProtex poprawia 

warunki higieniczne otoczenia i w połączeniu z innymi 

środkami utrzymania higieny wspiera walkę z takimi 

zarazkami, jak oporne na metycylinę Staphylococcus 

aureus  (MRSA), E.coli i Pseudomonas aeruginosa. 

Produkt nie zawiera szkodliwych substancji i można 

go nakładać na ściany tak, jak zwykłą farbę. 

Opis produktu 
Zachowanie najwyższego poziomu higieny jest 

warunkiem zapobiegania infekcjom. Ta strategia, 

zakładająca wykluczenie źródła infekcji, wymaga 

dużego poczucia odpowiedzialności. Farba Alpha 

SanoProtex stanowi wsparcie w strategicznym 

zwalczaniu bakterii. 

Działanie farby Alpha SanoProtex wykazało zapobiega-

nie rozprzestrzenianiu się bakterii po kontaminacji i 

zachowanie tej właściwości nawet po wielokrotnym 

czyszczeniu ścian powleczonych tą farbą. 

Farba Alpha SanoProtex jest odporna na ścieranie 

i zmywanie. Dlatego jest ona idealna do stosowa-

nia w obszarach narażonych na zanieczyszczenie i 

wymagających regularnego czyszczenia. 

Farba Alpha SanoProtex jest odporna na działanie 

większości środków dezynfekcyjnych stosowanych w 

medycynie. 

Farba Alpha SanoProtex to wynik prac badawczych i 

wielu testów działania. 

Zalety bakteriobójczych jonów srebra: 
 y Skuteczność w niskiej koncentracji, dlatego farba 

nie jest szkodliwa. 

 y Podwyższona skuteczność działania pomimo 

czyszczenia.

Właściwości produktu 
Alpha SanoProtex 

 y Produkt zapobiega rozwojowi różnych bakteryjnych 

zarazków, takich jak oporne na metycylinę 

Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas 

aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, 

Acinetobacter baumannii, Enterococcus hirae. 

 y Produkt może być wielokrotnie czyszczony/zmywany 

(klasa ścierania na mokro 1 według DIN EN 13300), 

zachowując trwałe działanie bakteriobójcze. 

 y Produkt nie przyjmuje zanieczyszczeń. Powierzchnia 

nie wybłyszcza się przy obciążeniu mechanicznym. 

 y  Nakładanie powłoki malarskiej przy użyciu pędzla, 

wałka lub metodą natrysku hydrodynamicznego. 

Zalecenia 
 y Produkt jest zalecany do stosowania w pomieszcze-

niach terapeutyczno – zabiegowych, izbach przyjęć 

pacjentów oraz w obszarach ogólnodostępnych. 

ALPHA SAnOPROTEX
Aktywne zapobieganie rozprzestrzenianiu siȩ bakterii
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Czy bakterie mogą przeżyć na ścianach?
Bakterie mogą w różny sposób wejść w kontakt z 

powłoką malarską ściany, na przykład przez nagro-

madzony na ścianie kurz, przez wydzieliny osadzające 

się drogą kropelkową lub przez kontakt z ludzką 

skórą. Z reguły powłoka malarska jest poddana 

działaniu średniej temperatury pokojowej i średniej 

wilgotności powietrza, co sprawia, że na powierzchni 

pomalowanej ściany skrapla się niewiele pary wodnej. 

Niektóre bakterie mogą przeżyć kilka godzin, kilka 

dni, kilka miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach 

nawet kilka lat na suchych powierzchniach. Jednak do 

rozmnażania bakterie potrzebują wilgoci. Zainfekowa-

ne ciecze wysychają na powierzchni ścian. Szybkość 

wysychania zależy przy tym od ilości cieczy, tempe-

ratury i wilgotności otoczenia. Do czasu wyschnięcia 

bakterie mają możliwość rozmnażania.



EMULSJE WEWnĘTRZnE  
ALPHA SF 
Opis produktu 
W pomieszczeniach, w których nie ma konieczności stosowania farb ściennych o działaniu 

antybakteryjnym, mogą być stosowane wysokiej jakości farby dyspersyjne marki Sikkens. 

Nie wydzielają one szkodliwych substancji i rozpuszczalników (ELF) i tym samym nie 

zagrażają klimatowi otoczenia, co potwierdziły badania przeprowadzone przez TÜV Niemcy 

Południowe i ekspertyza higieny pomieszczeń. 

Asortyment 
 y Farba Alphacron SF jest produktem najwyższej klasy w zakresie odpornych na ścieranie 

farb ściennych. Farba Alphacron SF umożliwia uzyskanie wyjątkowo szlachetnej, mato-

wej powierzchni o bardzo wysokiej jakości. 

 y Farba Alphadur HD SF charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem bieli i jest przy tym 

bardzo wydajna. Kolejnymi zaletami tej farby są: bardzo dobra przepuszczalność pary 

wodnej i brak powodowania naprężeń. 

 y Farba Alphatex Semi-gloss SF nadaje się szczególnie do malowania tapet wykonanych z 

włókna szklanego, ponieważ oddaje optymalnie ich strukturę. Produkt ten zalecany jest 

do stosowania tam, gdzie ceniona jest odporność na ścieranie. 

Właściwości produktów 
 y Produkty nie zawierają rozpuszczalników i nie wydzielają szkodliwych substancji. 

 y Produkty bezwonne. Możliwość korzystania z pomieszczeń natychmiast po malowaniu. 

 y Odporność na ścieranie i zmywanie (Klasa ścierania na mokro 2 lub 3 według DIN EN 

13 300). 

 y Produkty 

szybkoschnące. 

Zalecenia 
 y Produkty są zale-

cane do stosowania 

w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych  

i w pomieszczeniach 

personelu medycznego. 



Opis produktu 
Kolejnym produktem przystosowanym optymalnie do 

specyficznych wymagań branży medycznej jest farba Alpha 

Green Sil. Ta mineralna farba zapobiega powstawaniu 

pleśni. Przepuszczalna powłoka malarska reguluje idealnie 

wilgotność muru. Farba Alpha Green Sil nie wydziela 

szkodliwych substancji lub rozpuszczalników (ELF) i tym 

samym nie zagraża klimatowi pomieszczenia. 

Produkt 
Farba Alpha Green Sil jest nowoczesną farbą mineralną o 

dużej paroprzepuszczalności i optymalnej sile krycia. 

Właściwości produktu 
 y Produkt nie zawiera rozpuszczalników i nie wydziela szkod-

liwych substancji. 

 y Produkt bezwonny. Możliwość korzystania z pomieszczeń 

natychmiast po malowaniu. 

 y Duża odporność na ścieranie. 

 y Wysoka wydajność i ekonomiczność. 

 y Łatwe nanoszenie farby. 

 y Produkt szybkoschnący. 

Zalecenia 
 y Produkt jest zalecany do stosowania w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych, w pomieszczeniach personelu medycz-

nego oraz w gabinetach terapeutycznych i zabiegowych na 

podłoża mineralne. 

Opis produktu 
Nie zawierająca rozpuszczalników dwuskładnikowa farba na 

bazie żywicy epoksydowej jest idealna do malowania podłóg 

i ścian wewnętrznych pomieszczeń narażonych na duże 

obciążenie mechaniczne. Jedną z ważnych zalet farby Wapex 

660 jest możliwość odkażania powleczonej nią powierzchni. 

Właściwości produktu 
 y Produkt bezwonny. 

 y Bardzo łatwe czyszczenie i wysoka odporność na działanie 

środków dezynfekcyjnych  

(lista tych środków dostępna na życzenie). 

 y Ekspertyza BAM (Federalny Instytut Badań i Testów) 

dotycząca dekontaminacji według DIN 25415, część 1 i ISO 

8690. 

 y Bardzo dobra trwałość mechaniczna. 

 y Dopuszczenie do stosowania w przemyśle wytwarzania 

środków spożywczych (82/711/EEC). 

 y Świadectwo Niemieckiego Instytutu Polimerów: „Ocena 

braku wpływu na fizjologię”. 

 y Ścienna i podłogowa powłoka malarska. 

 y Efekt wyrównujący lub dekoracyjny przy zastosowaniu Wapex 

Color Flakes. 

Zalecenia 
 y Sale operacyjne, pracownie 

rentgenowskie, podłogi i ściany, 

przy których jest wymagana 

całkowita dekontaminacja. 

ALPHA GREEn SIL WAPEX 660
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Tkaniny z włókna szklanego 
Wysokiej jakości tkaniny z włókna szklanego Herbol-Herbotex są idealnym 

rozwiązaniem dla ścian narażonych na duże obciążenia mechaniczne. 

Zróżnicowane struktury tych tkanin umożliwiają atrakcyjną i indywidualną 

aranżację pomieszczeń. 

Właściwości produktu 
 y Produkt wyjątkowo odporny na zniszczenie. 

 y Produkt ulega rozkładowi biologicznemu. 

 y System nie stwarzający zagrożenia pożarowego. 

Tkaniny magnetyczne 
Tkaniny magnetyczne Herbol-Herbotex łączą w sobie cenne właściwości 

i zalety odpornej na zużycie tkaniny z włókna szklanego z możliwością 

uzyskania wyrazistej, estetycznej powierzchni informacyjno – prezentacyjnej. 

Magnesy są ukryte w tkaninie i działają bezpośrednio na ścianie pokrytej 

tkaniną magnetyczną. Można w ten sposób, na przykład, prezentować 

w biurze lub w sali konferencyjnej terminy i plany robocze. Powłoka 

renowacyjna osłabia magnetyczne właściwości tkaniny tylko w niewielkim 

stopniu. Połączenia WLAN (sieć bezprzewodowa) nie ulegają zakłóceniom 

przez przepuszczającą parę wodną i nie ekranującą tkaninę magnetyczną. 

Właściwości produktu 
 y Metaliczne właściwości odwrotnej strony produktu. 

 y Magnetyczne działanie ułatwiające mocowanie tablic informacyjnych. 

 y Standard Eko-Tex 100 „Klasa produktu I” wystawiony przez organizację 

„Tkaniny Godne Zaufania”. 

Zalecenia 
 y Recepcje, korytarze, klatki schodowe, sale konferencyjne i biura. 

TkAnInY Z WŁÓknA  
SZkLAnEGO I TkAnInY  
MAGnETYCZnE 



Opis produktu 
Dzięki minimalnej emisji zapachu podczas nakładania i 

schnięcia lakieru oraz dzięki wysokiej odporności na zużycie 

lakiery Rubbol BL są szczególnie przydatne do powlekania 

drzwi, listew ościeżnicowych i poręczy w pomieszczeniach 

medycznych. Te wodne lakiery są dostępne w trzech 

stopniach połysku. 

Właściwości produktu 
 y Produkt bezwonny. 

 y Takie same właściwości produktu jak lakierów na bazie 

żywicy alkidowej. 

 y Produkt szybkoschnący. 

 y Bardzo duża trwałość i odporność na ścieranie. 

 y LZO mniejsza niż 100 g/l. 

Zalecenia 
 y Powierzchnie metalowe i drewniane. 

Opis produktu 
Redox BL Forte jest wodnym 2-K-epoksydowym 

podkładem malarskim i lakierem kryjącym do 

powierzchni metalowych w pomieszczeniach 

wewnętrznych. Ten bardzo odporny na zużycie produkt 

nadaje się do powlekania powierzchni podlegającym 

dużym obciążeniom mechanicznym, np. do malowania 

listew ościeżnicowych. 

Właściwości produktu 
 y Produkt na bazie wody i dlatego bezwonny. 

 y Bardzo dobra zdolność czyszczenia i dekonta-

minacji. 

 y Odporność na działanie środków dezynfekcyjnych. 

 y Właściwości antykorozyjne. 

 y Satynowy mat. 

Zalecenia 
 y Ramy drzwi, drzwi wind, poręcze schodów i inne 

powierzchnie metalowe. 

LAkIERY RUBBOL BL REDOX BL FORTE
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Opis produktu 
Systemy Sikkens DecoEffect stanowią idealne dopełnienie asortymentu 

produktów przeznaczonych dla obszaru służby zdrowia. Umożliwiają one 

indywidualną i reprezentacyjną aranżację wnętrz. Efektowne powierzchnie nie 

tylko przyciągają wzrok, ale wykazują przy tym również wysoką odporność na 

zużycie. 

Asortyment 
Alpha Elegance. Ta dekoracyjna przeświecająca powłoka malarska na bazie 

żywicy akrylowej wykazuje niezwykłą lekkość i w zależności od podłoża działa 

ożywczo lub tworzy delikatne obłoki. W połączeniu z Fondo Alpha Elegance 

można uzyskiwać najróżniejsze struktury powierzchni, np. efekty patyny lub 

masy perłowej. 

Chalix Decor. Przy użyciu tej dekoracyjnej wapiennej masy szpachlowej 

można uzyskiwać efekty Marmorino, Stucco Lucido i Calce Patinata. W 

kombinacji z Chalix Decor Fondo i przy zastosowaniu tych nowoczesnych 

produktów i metod nanoszenia powstają ściany odznaczające się szlachetną 

estetyką najwyższej jakości. Powierzchnie wykonane tą szpachlą wapienną 

są bardzo gładkie i mają wyjątkowo dekoracyjny charakter. Naturalny 

materiał, jakim jest wapno i jego zdolność do przepuszczania pary wodnej, 

tworzy przyjemny klimat pomieszczeń. 

Właściwości produktu 
 y Dobra przepuszczalność pary wodnej 

 y Jednolita powierzchnia 

 y Odporność na szorowanie i zmydlanie 

 y Produkt niepalny 

 y Elegancka powierzchnia 

 y Różnorodne efekty estetyczne 

Zalecenia 
Gabinety lekarskie, pomieszczenia gastronomiczne i recepcje obiektów 

medycznych i paramedycznych. 

SYSTEMY DECOEFFECT  





Sikkens zdaje sobie sprawę z rosnącej roli jakości i estetyki zarówno dużych obiektów medycznych, jak i małych 

przychodni, gabinetów lekarskich i paramedycznych. Miejsce często chłodnej i ponurej atmosfery panującej 

w szpitalach, domach spokojnej starości oraz w sanatoriach i w centrach rehabilitacji zajmuje coraz bardziej 

radosny, pociągający i pełen ciekawych efektów wygląd pomieszczeń medycznych. Ma to wpływ na: 

 y poprawę nastroju pacjentów, 

 y wzrost motywacji i poprawę działania pracowników opieki medycznej, 

 y tworzenie przyjaznej atmosfery wśród osób odwiedzających ośrodki medyczne. 

Mając na względzie wyżej wymienione aspekty opracowaliśmy opartą o kartę kolorów 

Sikkens 4041 koncepcję Sikkens Healthcare Color, która umożliwia: 

 y wywieranie korzystnego wpływu na wszystkich użytkowników pomieszczeń, 

 y jednoznaczne oznakowanie różnych obszarów budynku i poprawę orientacji, 

 y wspieranie korzystnego wyglądu obiektu i poprawę samopoczucia. 

DOBÓR FARB
Farby w sektorze słuz‘by zdrowia 

Zadania farb 
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Specyficzne wymagania stawiane budynkom w sektorze medycznym i paramedycznym wiążą się ze szczegól-

nymi warunkami, jakie muszą spełniać stosowane w nich farby. Trzeba wiedzieć o tym, że na postrzeganie barw 

wpływa światło i sąsiednie kolory oraz inne czynniki środowiskowe. Zmęczone oczy, wiek i inne czynniki fizjolo-

giczne, takie jak wady wzroku lub częściowy daltonizm mogą również mieć wpływ na postrzeganie barw. Poza 

tym każdy interpretuje barwy w sposób indywidualny.



Obiekty służby zdrowia są dzielone na różne oddziały. 

Poszczególne oddziały powinny mieć swój indywi-

dualny charakter wizualny. Konieczne jest przy tym 

zachowanie jednolitego wyglądu całego obiektu. 

Barwa i światło ma służyć przede wszystkim ogólnym 

zadaniom, takim jak: poprawa optycznego wrażenia, 

wzbudzanie zaufania i wywoływanie poczucia 

bezpieczeństwa, sprzyjanie otwartości, pobudzenie 

wizualne, redukcja stresu, poprawa orientacji, wzrost 

motywacji personelu, wizualna diagnostyka medyczna. 

Poza tym konieczne jest uwzględnienie przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie pomocy osobom 

upośledzonym. Każdy z obszarów ma inne, indywidu-

alne cele i zadania. 

Dlatego Sikkens zdefiniował cztery podstawowe 

obszary w obiektach służby zdrowia: 

I  Obszary ogólnodostępne 
 Korytarze i recepcje  

Poczekalnie  

Pomieszczenia gastronomiczne 

II Obszary przeznaczone dla pacjentów 
 Pokoje pacjentów  

Oddziały dziecięce  

Oddziały intensywnej opieki medycznej 

Kształtowanie kolorystyki
Koncepcja Sikkens Healthcare Color przewiduje 

dla każdego z tych czterech obszarów odpowiednie 

podstawowe tonacje barw i wybrane tonacje 

akcentujące, które ze sobą wspaniale harmonizują. 

W ten sposób tworzone są łatwo odpowiednie 

kombinacje barw. Pomocne są przy tym różnej 

wielkości wzorniki barw stanowiące element składowy 

koncepcji Sikkens Healthcare Color. Odcienie barw 

podane na dużych wzornikach są idealne do dużych 

powierzchni, natomiast odcienie barw podane 

na małych wzornikach są optymalnie dobranymi 

tonacjami akcentującymi.

III Obszary terapeutyczno-zabiegowe 
 Gabinety lekarskie  

Pomieszczenia rehabilitacyjne  

Sale operacyjne 

IV Obszary przeznaczone dla personelu
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F2.05.65

S0.05.35
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STREFY OTWARTE

Odcienie podstawowe



Poczekalnie 

Korytarze i recepcje

Punkty gastronomiczne



Q0.30.60

P0.07.77G4.40.70

E4.10.50G0.04.84

W0.30.30C0.30.30D2.40.50G0.50.70

U0.40.40

H2.50.60

F6.60.70

B6.50.40

D6.50.60

C8.40.40W0.04.78

Odcienie akcentuja̧ce



Aby uniknąć emocjonalnego stresu i złego samopoczucia fizycznego, 

atmosfera w poczekalniach powinna działać kojąco, przyjemnie i 

odprężająco. Otoczenie powinno przy tym oferować wystarczającą 

ilość bodźców wizualnych, jednak bez przytłaczania odbiorcy. 

Przyjazne i przytulne otoczenie, w którym czujemy się dobrze, 

można stworzyć poprzez zastosowanie odcieni typowych dla strefy 

mieszkalnej w połączeniu z żywymi, dekoracyjnymi akcesoriami.

Strefy wejścia i recepcji powinny być otwarte, zachęcające, przyjazne 

i pozytywne oraz stwarzać wrażenie bezpieczeństwa. Ponadto 

strefy wejścia i recepcji powinny być jednoznacznie identyfikowane, 

ponieważ osoby przychodzące do szpitala często znajdują się w 

stanie stresu emocjonalnego i w związku z tym są zdenerwowane 

oraz zdezorientowane. Ułatwienie orientacji jest szczególnie ważne 

na korytarzach. Wyraźne tabliczki i wizualne punkty informacyjne są 

zatem nieodzowne w tych obszarach. Bardzo pomocna może być tutaj 

kontrastowa kolorystyka.

Atmosfera strefy gastronomicznej w placówkach służby zdrowia 

powinna odróżniać się od pozostałych części budynku. Restauracja 

lub bufet powinny być urządzone w taki sposób, aby były otwarte, 

przyjazne, zachęcające i aby przyciągały osoby odwiedzające. 

Jednocześnie wystrój jest w znacznym stopniu zgodny z ogólną linią 

urządzenia wnętrz. Rekomendowane są odcienie jaskrawe, ale nie 

nazbyt nasycone. Oświetlenie powinno być ciepłe i subtelne.

Poczekalnie 

Korytarze i recepcje

Punkty gastronomiczne



Podpowiedzi i wskazówki
 y Mocniejszy odcień na tylnej ścianie recepcji lub drzwi służy do 

oznaczenia tego kluczowego obszaru.

 y Za pomocą kolorów można oznaczyć określone obszary i rozgraniczyć 

różne strefy. Wyraziste odcienie, takie jak czerwony, niebieski i żółty, 

mogą być stosowane na znakach informacyjnych lub do oznaczania 

stref bądź obszarów na różnych piętrach, jeżeli zakodowana 

informacja jest wyraźnie widoczna również dla osób z daltonizmem.

 y Zdarza się, że starsze osoby mają duże trudności z dostrzeganiem 

kontrastów i praktycznie nie rozróżniają odcieni zielonych i 

niebieskich wskutek zmętnienia wzroku. Z tego względu w przypadku 

osób starszych i osób z zaburzeniami widzenia wymagana jest 

różnica jasności na poziomie co najmniej 30.

 y Umieszczenie znaków informacyjnych na podłodze korytarzy może 

służyć orientacji i pomóc w uniknięciu uszkadzania ścian podczas 

przesuwania łóżek i wózków obsługi. Tego typu oznaczenia nie 

powinny jednak być umieszczane w pobliżu wejścia, ponieważ osoby 

z zaburzeniami widzenia mogą pomylić je z progami.

 y Ściany znajdujące się na końcu długich korytarzy powinny mieć 

kontrastowy kolor.

 y Błyszczące podłogi mogą dezorientować i oślepiać.

 y Kolorowe akcenty przeciwdziałają nudzie w poczekalniach.
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Pokoje pacjentów

Oddziały intensywnej opieki medycznej

Strefy dla dzieci i  
młodziez'y w przychodniach
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Pokoje pacjentów powinny być wygodne, spokojne, wyposażone w 

osobiste akcenty; nie powinny onieśmielać. Z tego względu polecane 

są delikatne, subtelne odcienie w połączeniu z kolorowymi akcentami. 

Mocno nasycone odcienie powinny być stosowane w ograniczonym 

stopniu ze względu na diagnostykę wzroku oraz w celu uniknięcia 

przeładowania bodźcami. Dobór kolorów jest w znacznym stopniu 

zależny od wymogów klinicznych.

W przypadku dzieci szczególnie ważne jest zlikwidowanie strachu 

i napięcia. Stres wynikający z oddzielenia od znanego otoczenia 

można złagodzić poprzez stworzenie miejsca, które jest zachęcające, 

ma przyjazną atmosferę i budzi zaufanie. Strefa zabawy umożliwia 

odwrócenie uwagi. Kolorystyka może być wyrazista i jasna, ciepła i 

urozmaicona.

W strefach intensywnej opieki medycznej często panuje przytłumione 

światło z ograniczonym szumem wizualnym, co służy stworzeniu 

bezpiecznej i relaksacyjnej atmosfery.  Przyciemniane oświetlenie jest 

wykorzystywane przez personel medyczny do diagnostyki widzenia. 

Oddziały intensywnej opieki medycznej to szczególne skomplikowane 

obszary ze względu na mnogość medycznych sprzętów i monitorów. 

Aby atmosfera miała korzystne oddziaływanie na pacjentów, optymal-

ne jest zastosowanie neutralnych odcieni z matowym wykończeniem 

powierzchni. Aby uniknąć nadmiernej monotonii, można stosować 

kolorowe akcenty w ograniczonym zakresie.

Pokoje pacjentów

Oddziały intensywnej opieki medycznej

Strefy dla dzieci i  
młodziez'y w przychodniach



Podpowiedzi i wskazówki
 y W pokojach pacjentów należy unikać jaskrawych odcieni zieleni, 

ponieważ są one niekorzystnie odbijane przez skórę.

 y Jasnożółty kolor nie jest zalecany na oddziałach niemowlęcych, 

ponieważ ten odcień może zaburzać diagnozę żółtaczki.

 y Należy unikać jasnej bieli ze względu na możliwość oślepiania.

 y Wystarczająca przestrzeń zapewnia jasność i przejrzystość.

 y Ponieważ dzieci częściej niż dorośli wykazują skłonność do dotykania 

różnych rzeczy, w celu odwrócenia ich uwagi należy stosować - 

oprócz kolorów - także różnorodne materiały i kształty.

 y Dzieci potrzebują otoczenia, które przemawia do nich odpowiednio do 

ich wieku, ale nie powoduje dezorientacji.
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Gabinety lekarskie

Sale rehabilitacyjne

Sale operacyjne
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Podobnie jak w przypadku pokoju pacjenta, również w pomieszcze-

niach, w których prowadzi się terapię i leczenie, ważnym aspektem 

jest diagnostyka wizualna, na przykład ocena zabarwienia skóry. 

Przyjemne środowisko pracy tworzą pastelowe odcienie. Kolorowe 

akcenty pomagają uniknąć ryzyka monotonii.

W salach rehabilitacyjnych można stosować bardziej nasycone 

odcienie.

Na przykład w miejscach, w których pacjenci uczą się ponownego 

chodzenia, podłogi powinny być podzielone na strefy o różnej 

kolorystyce, co służy aktywizacji, stymulacji i określaniu codziennych 

postępów.

Ściany w salach operacyjnych są z reguły utrzymane w kolorystyce 

zielonej lub niebiesko-zielonej. Zieleń jest kolorem dopełniającym 

do czerwieni krwi i tym samym służy do neutralizowania powidoku 

wynikającego z długotrwałej koncentracji na otwartej ranie. Ponadto 

blada zieleń zmniejsza efekt oślepienia przy intensywnym oświetleniu,

w związku z czym z wielu względów stanowi idealny odcień dla ścian 

w salach operacyjnych.

Gabinety lekarskie

Sale rehabilitacyjne

Sale operacyjne



Podpowiedzi i wskazówki
 y Dobór kolorystyki zależy od rodzaju leczenia prowadzonego w danym 

obszarze. W pomieszczeniach służących do aktywnej terapii można 

stosować odcienie zachęcające do ćwiczeń fizycznych.

 y Sufity w strefach terapeutycznych powinny być utrzymane w jasnych 

odcieniach w celu uniknięcia przygnębienia lub rozpraszania.
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Strefy dla personelu
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Zasadniczo wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku 

i relaksu podczas przerw w pracy. W tym celu należy stworzyć strefy 

odosobnienia, których prywatna atmosfera odróżnia się od reszty oto-

czenia. Dotyczy to zarówno oświetlenia i kolorystyki, jak i materiałów 

oraz umeblowania, które odgrywa ważną rolę w pomieszczeniach 

wypoczynkowych. Akcentujące odcienie na ścianach mogą działać 

inspirująco i odświeżająco.

Pomieszczenia socjalne



Podpowiedzi i wskazówki
 y Strefy dla personelu odgrywają ważną rolę w placówkach służby zdrowia, 

ponieważ mają wpływ na efektywność, produktywność, motywację, morale 

pracy i atmosferę w placówce.

 y Najważniejszym aspektem poprawy jakości miejsca pracy jest włączenie 

pracowników w proces ustalania kolorystyki. Aktywny udział w urządzaniu 

miejsca pracy jest ważnym czynnikiem motywacyjnym i pomaga w pozyskaniu 

oraz przywiązaniu dobrych pracowników do danej instytucji.
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Dodatkowe wskazówki
Ogólne wskazówki
Sposób, w jaki reagujemy na barwy, zależy od naszej percepcji, na którą mają 

duży wpływ oświetlenie oraz inne czynniki otoczenia. Najważniejszym jednak 

aspektem jest subiektywne postrzeganie pomieszczenia przez użytkownika i jego 

dobre samopoczucie. Z tego powodu znajomość użytkowników, czy to pacjentów, 

personelu czy odwiedzających, młodszych czy starszych, jest niezbędna w tworze-

niu projektu kolorystyki.

Design dla wszystkich
Zawsze, gdy używamy kolorów jako środka do przekazywania informacji, należy 

wziąć pod uwagę możliwość ograniczonego rozróżniania kolorów przez nie-

których użytkowników. Daltonizm, który dotyka 8% mężczyzn i 0,4% kobiet, jest 

często spotykaną formą upośledzenia postrzegania barw. Zasada „Design dla 

wszystkich” oznacza więc konieczność  dostosowania proponowanych rozwiązań 

do ograniczonej zdolności widzenia kolorów. Pomóc może tutaj nasze narzędzie 

–  Sikkens Color Blindness Converter.

Zaangażowanie użytkowników
Instytucjonalny charakter budynków służby zdrowia, który może działać 

onieśmielająco, należy minimalizować tak dalece jak to jest możliwe.  Nowa 

kolorystyka może bardzo pozytywnie wpłynąć na postrzeganie wnętrz, może 

również poprawić nastrój użytkowników. Szczególnie wówczas, gdy zostaną oni 

zaangażowani w jej wybór.

DOBÓR FARB

d
o

B
Ó

R
 F

a
R

B



d
o

B
Ó

R
 F

a
R

B



Serwis marki Sikkens w zakresie obiektów służby 

zdrowia opiera się na wiedzy specjalistycznego 

zespołu posiadającego doświadczenie krajowe i 

międzynarodowe. Specjaliści marki Sikkens działający 

w zakresie obiektów służby zdrowia na modelu SCAN 

zajmują się: 

 y projektami renowacji i konserwacji obiektów służby 

zdrowia

 y projaktami modernizacji obiektów służby zdrowia

 y nowymi inwestycjami. 

Oferujemy naszym klientom trwałe i estetyczne, 

ambitne rozwiązania. Mogą Państwo zawsze liczyć na 

nasze zaangażowanie i wsparcie przy przygotowaniu 

Państwa projektów w aspekcie: 

 y technicznym, 

 y fachowym, 

 y estetycznym 

jak również na obsłudze powykonawczej zrealizowa-

nych projektów i przy wymianie informacji. 

SERWIS 

PARTNERSTWO PRZY PRZYGOTOWA-
NIU PAŃSTWA PROJEKTU 
Aspekty techniczne 
Przy uwzględnieniu wymagań związanych z 

użytkowaniem pomieszczeń proponujemy najlepsze 

rozwiązania w ramach Państwa projektu. 
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Aspekty fachowe 
Nasze produkty spełniają wszystkie Państwa wyma-

gania. W razie potrzeby jesteśmy gotowi przedłożyć 

stosowne zaświadczenia niezależnych i obiektywnych 

instytutów badawczych. W celu umożliwienia lep-

szej oceny wybranych odcieni barw przygotowujemy 

ręcznie wzory lub pokrywamy próbnie powierzchnie 

możemy służyć pomocą przy wyborze odpowiedniej 

firmy malarskiej.

Aspekty estetyczne 
W pracowni Sikkens mamy do dyspozycji naszych 

klientów zespół doradców w dziedzinie farb, który 

jest gotów wspomagać Państwa przy wyborze 

farb z uwzględnieniem aspektów funkcjonalnych i 

estetycznych. Doradztwo to opiera się na koncepcji 

Sikkens Healthcare Color. Innowacyjna karta 

kolorów Sikkens 4041 Color Concept daje Państwu 

dodatkową możliwość zestawiania odcieni barw w 

ramach realizowanego projektu. Na stronie www.

sikkenssamples.com mogą Państwo uzyskać wzory 

barw w formacie A5. 

PARTNERSTWO PRZY REALIZACJI 
PAŃSTWA PROJEKTU 
Aspekty techniczne 
Towarzyszymy przy realizacji Państwa projektu od 

fazy planowania aż do fazy realizacji i w każdej z tych 

faz oferujemy nasze techniczne wsparcie w zakresie 

produktów, jak i wykonania projektu. 

Aspekty fachowe i estetyczne 
Na życzenie klienta bierzemy udział w omówieniu 

projektu i przy realizacji obiektu wspieramy Państwa 

naszym technicznym doświadczeniem i wiedzą w 

zakresie estetyki. 

PARTNERSTWO PRZY KONSERWACJI 
I UTRZYMANIU ZREALIZOWANEGO 
PROJEKTU 
Po zakończeniu prac malarskich otrzymują Państwo 

od nas dokumentację projektu. Zawiera ona wszelkie 

informacje o zastosowanych produktach, systemach 

powlekania i odcieniach barw oraz dane kontaktowe 

do przedstawicieli Sikkens. 

PARTNERSTWO PRZY WYMIANIE 
INFORMACJI 
Spotkania robocze i seminaria w sprawach 
technicznych i estetycznych 
W trakcie szkoleń dotyczących naszych produktów 

informujemy planistów i wykonawców 

o najnowszym stanie wiedzy i techniki w zakresie 

funkcjonalnych i estetycznych aspektów kolorystyki. 

Dotyczy to również szkoleń dotyczących systemów 

powlekania stosowanych w obiektach służby zdrowia. 

Poza tym organizujemy seminaria i spotkania robocze 

dotyczące znaczenia barw w branży medycznej i 

możliwości kształtowania powierzchni przy użyciu 

produktów Sikkens i koncepcji Healthcare Color opra-

cowanej przez AkzoNobel Aesthetic Center. 

Serwis Sikkens w zakresie realizowanych 
obiektów 
Nasz specjalnie przeszkolony zespół obsługi realizo-

wanych obiektów pomoże Państwu w każdym zakre-

sie przy realizacji Państwa zamierzeń budowlanych. 

Zespół Sikkens jest gotowy Państwu 
pomóc w realizacji projektów.



Wzorce barw przedstawione w tym dokumencie są własnością firmy Akzo Nobel 

Coatings International B.V. i mogą być wykorzystywane 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. wzorce barw muszą być jej natychmiast zwrócone. 

Dokładność barw została oddana we wszystkich dokumentach z 
najwyższą starannością. Tym niemniej mogą istnieć delikatne odchylenia 
odcieni barw przedstawionych w dokumentach od rzeczywistych odcieni 
barw. 

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 

01-531 Warszawa 

Tel: +48 22 321 20 20

Fax +48 22 321 20 21 

www.sikkens-deco.pl 

infolinia: 800 154 075 
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