
4 Ide Menerapkan Dekorasi Pops of Colour 

Selain netral, dekorasi pewarnaan yang tengah populer saat ini adalah pops of colour. Sekilas 

dekorasi ini terkesan akan membuat ruangan terlihat heboh. Tapi dengan dekorasi yang tepat, 

hal ini tidak akan terjadi. Ruangan malah akan terlihat cantik dengan warna-warni yang 

saling menonjol dari berbagai sisi. 

Sebagai panduan dan referensi, berikut ada beberapa contoh serta trik menerapkan dekorasi 

penuh warna pada interior.      

Skema warna terang di kamar mandi 

 
Menghadirkan dekorasi penuh warna pada seluruh interior rumah, akan membuat Anda 

terkejut. Maka itu, baiknya mulai dekorasi ini dari ruangan kecil seperti kamar mandi. Ini 

adalah kamar mandi ukuran kecil di apartemen New York City yang direnovasi oleh Studio 

DB. Ruang-ruang ceria menggabungkan ubin grafis dengan perlengkapan dan aksesori dalam 

nuansa warna kuning, pink, dan merah yang menggetarkan. 

Nuansa abstrak di ruang tamu 

 
Jika warna-warna cerah tidak membuat ruangan terlihat ‘menyala’, maka pertimbagkan 

warna-warna pudar. Sebab jika dipadu-padankan, warna-warna pudar akan terlihat saling 

menonjol. Seperti terlihat pada gambar, misalnya. Sofa biru pucat yang berpadu dengan 

bantal dan dua kursi pucat, membuat warna-warni lembut terpancar pada ruang tamu. 

Dekorasi pewarnaan netral yang terinspirasi gaya Skandinavia memang masih diminati 

khalayak. Namun, ada dekorasi warna lain yang popularitasnya terus naik sampai sekarang, 

yakni pops of colour. Nah, untuk bisa menerapkan dekorasi tersebut, baiknya Anda simak 

beberapa contoh berikut ini. Contoh dekorasi pops of colour yang merupakan kelanjutan dari 

artikel sebelumnya ini bisa jadi referensi bagi Anda dalam menata pewarnaan pada hunian. 

 

 

 

 



Kamar penuh warna dengan wallpaper kupu-kupu 

 
Kupu-kupu memiliki beragam warna, dan itu sangat cantik. Lantas, mengapa tidak 

menjadikan wallpaper kupu-kupu sebagai bagian dari dekorasi dinding sekaligus pewarnaan 

pada kamar? Tambahkan motif lain pada kursi, bantal, serta selimut agar terlihat serasi 

dengan wallpaper yang digunakan. 

Ruang keluarga kuning mustard 

 
Dekorasi pewarnaan kuning mustard akan mencerahkan rumah, khususnya ruang keluarga. 

Terlebih, warna kuning sendiri bisa membawa keseruan dan kebahagiaan. Seperti yang 

terlihat pada rumah pertanian modern yang dirancang ulang oleh Lucy and Company ini. 

Rona kuning yang ada terlihat sangat menyegarkan ruangan yang didominasi nuansa kayu. 
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