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Komu je blízký ?
Typický vyznavač stylu je zapálený a vášnivý ochránce přírody.
Neuspokojuje ho pouhé běžné třídění odpadu - snaží se důsledně
recyklovat všechno. Kromě obvyklého papíru, plastu a kartonu třídí i
žárovky, baterie a alobal. Na zahrádce nebo balkóně má malý
kompostér. Jeho životní styl je jasně vidět i na veškerém zařízení
interiéru. Je zpravidla originální a osvěžující kombinací starého
kvalitního nábytku s vybavením z recyklovaného materiálu –
proutí, použitých prken z bouraček nebo třeba z vyběleného dřeva
vyplaveného mořem.
Obdivovatelé eko stylu vyznávají trvalé hodnoty a nadčasovou
kvalitu. V souladu se svou filosofií, která říká: „Staré věci – dobré věci“,
pečlivě schraňují, udržují funkční a případně opravují nejen nábytek a
doplňky, ale i užitné nádobí a drobné nářadí po předcích, které stále
dobře slouží. Potrpí si na knihy v poctivé vazbě, kožené boty, rtuťový
teploměr, starý gramofon a ručně natahovací kukačky. Staré ručně
vyrobené věci milovníkům stylu připomínají a částečně i oživují „starý
svět“, který dokázal poctivost ocenit stejně jako soudobý eko styl.

Milovníci stylu ctí poctivou ruční práci. Sami jsou obvykle manuálně zruční a
nebojí se výroby nábytku ani ničeho dalšího. Ženy obvykle pletou svetry a zimní
doplňky z doma barvené vlny, koberečky z textilních proužků natrhaných ze
starého oblečení nebo košíky ze slámy. Muži se s oblibou pouštějí do větších
projektů: vytvářejí v koupelnách originální mozaiky se zakomponováním ulit
nebo keramických střepů, navrhují a vyrábějí nábytek z palet či jednoduchého
řeziva nebo jen renovují starý nábytek novým nátěrem.
Mezi obdivovateli stylu převažují ti, kteří vyznávají tvarovou jednoduchost,
čistotu a střídmost. Heslo „Méně je více“ vyznávají i každodenně žijí. Milují
prostý a přirozený půvab a dokonalou funkci dobře vymyšlených a
nekomplikovaných věcí. Také v životě se drží starých, osvědčených pravd a
v dobrém slova smyslu se snaží žít „obyčejný“ život. Řídí se selským rozumem
a když je třeba, nechávají se vést svou intuicí a pocity. K okolí jsou upřímní
a za všech okolností se snaží mluvit pravdu, protože lži život zbytečně
komplikují.Přirozenost je heslem stylu. Ženy vyznávající eko-styl se buď nelíčí
vůbec nebo jen velmi málo, decentně a nenápadně. Rády nosí oblečení
z přírodních materiálů: bavlny, vlny a lnu a zdobí se šperky ze dřeva, hrubě
opracovaného kovu či polodrahokamů. Z jejich řad se nikdy nerekrutují
zájemkyně o služby plastické chirurgie. Muži vyznávající eko-styl jsou opravdoví
muži - žádné seladony, narcisy ani metrosexuály mezi nimi nenajdete. Vlasy
nechávají růst a povlávat ve větru a vousy udržují s ležérní elegancí.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Přírodní styl nazývaný někdy také
bio-styl nebo eko-styl je úzce spjatý
se zdravým životním stylem a
láskou k přírodě. Při zachování
vysokého komfortu a funkcí
moderního bydlení se snaží
používáním obnovitelných
materiálů přispět k udržitelnosti
a ekologii. Interiéry s minimem
nábytku působí vzdušně,
neformálně a přívětivě. Snaží se
vytvořit harmonické prostředí,
které napomáhá duševnímu
uvolnění kompenzujícím současný
náročný a uspěchaný životní styl.
Preference čistě přírodních, ručně
opracovaných materiálů v
minimálně upravené podobě
předurčuje styl spíše pro venkov,
kde působí přirozeně, ale ozvuky
jím nastavených trendů pronikají i
do městských interiérů. Zde se
objevují designové výrobky z
recyklovaného plastu, ačkoliv
nejoblíbenějším materiálem
zůstává dřevo. Kromě bytového
textilu z přírodních materiálů ho
doplňuje množství zeleně a oblázky
jako zdroj energie a inspirace.
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Barevné schémata
Odstíny bílé doplňuje
široká paleta neutrálních
barev : krémová, písková a
kávová s odstíny šedé

Barevné schémata
Eko styl používá přírodní
barevnosti, která je kombinací
použitých přírodních materiálů.

Materiály
Styl používá materiály, které svou výrobou, dopravou ani recyklací zbytečně nezatěžují životní prostředí. Z těchto
důvodů je klíčovým materiálem dřevo, nejlépe přírodního vzhledu. Ruční opracování má přednost před strojní
výrobou, jehož výsledek může svou dokonalostí působit nepřirozeně.
Nepravidelné kontury a nepravidelný povrch lákají k doteku a oživují čistý, světlý interiér, který si s minimem
nábytku zachovává vzdušnost.
Dřevu nejčastěji sekunduje umělý kámen - beton společně s ručně opracovaným kamenem, nejčastěji
pískovcem.
O optické odlehčení a současný design se stará čiré sklo. V městských interiérech se mohou objevit také solitéry
z recyklovaných plastů.

Na podlaze se nejčastěji objevuje masivní dřevo jako dokonalý materiál. Styl nejlépe charakterizuje
renovovaná podlaha - zbroušená prkna neb parkety.
Druhou velmi oblíbenou podlahou jsou cementové stěrky. Dokonale hladký povrch beze spár klade minimální
nároky na údržbu a barevnost v široké škále šedých odstínů je velmi praktická.

Svítidla
Svítidla patří v eko stylu mezi významné stylotvorné prvky, které
mohou dokreslit výsledný vzhled interiéru a posunout jeho výraz
správným směrem.
Na výběr je hned několik typických skupin. Nejpočetnější skupinu tvoří
výkonné moderní osvětlení dokonale ukryté ve stavebních
konstrukcích -v podhledech, stěnách a schodišťových
stupních.Vestavěné se uplatňuje v městských interiérech, kde nijak
neruší a neodvádí pozornost od jeho originálního vybavení. Naopak
výrazná designová svítidla se uplatňují spíše na venkově.
Nad jídelním stolem hraje hlavní roli centrální svítidlo. Nejoblíbenější
jsou staré plechové, dekorativně zrezlé nebo otlučené lampy.
Tento styl si také dobře rozumí s originálními svítidly z přírodních
materiálů - proutí, klacíků, provázků nebo peří.

Nábytek

Starý, kvalitní a praktický nábytek z přírodních materiálů má po
opravě a renovaci šanci na život
Nejoblíbenější jsou starší solitéry ze dřeva a kovu , na kterých je
znatelné stáří a opotřebení.Šrámy a drobná poškození nejsou v tomto
stylu rozhodně na závadu, právě naopak.
Samostatnou kapitolu tvoří originální nábytek vyrobený ze starých
použitých dřevěných palet.
Nově vyráběný nábytek se nejčastěji objevuje v kuchyni, kde s
oblibou kombinuje recyklované dřevo s nerezovou ocelí.
Stěnu za linkou na venkově nejčastěji chrání staré keramické
obkladačky, ve městě pak odolná cementová stěrka.

Dekorace
Styl si na samoúčelné dekorativní doplňky nepotrpí. Jejich roli převzalo
běžné vybavení interiéru.Velmi dekorativně působí drobný sedací
nábytek - stoličky, židle a křesla originálních tvarů ze dřeva proutí nebo
ratanu.
Konferenční a odkládací stolky nabízejí široký prostor pro uplatnění
osobitého stylu z důrazem na ekologii.Oblíbené jsou staré kufry, lodní
bedny nebo obyčejné dřevěné špalky..
Textil se v rámci eko - stylu používá střídmě, spíše k zajištění
pohodlí.Velkorysá okna a prosklené stěny zůstávají bez záclona
závěsů, neboť by zbytečně narušovaly kontakt s exteriérem.Ve
venkovském interiéru se ke slovu dostává ekologická bavlna a len.Ve
městě zase surové hedvábí.
Potahy dekoračních polštářů z hladce tkaných látek bez vzorů oživuje
pouze výraznější struktura hrubé pleteniny nebo drobné ovčí kožešiny.
Podlahu zateplují dnes velmi oblíbené hovězí kůže..
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