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Komu je blízký ?
Typickým vyznavačem stylu je muž se zálibou v nových nebo
přesněji nejnovějších technologiích. Kromě sci-fi vzhledu interiéru ve
stylu high-tech obdivuje dokonalost techniky a široké možnosti
nejnovějších výrobních technologií. Ty se v interiéru projevují
organickými, přirozeně zakřivenými tvary stěn a stropů či
podhledů, vnitřní vybavení, nábytek a doplňky nevyjímaje. Právě pro
dosažení těchto dokonale oblých tvarů je třeba odvážně využívat nové
materiály a revoluční technologie, které v zastáncích stylu probouzejí
nadšení.
High-tech styl uspokojuje muže-hračičku. Vyspělost současných
technologií totiž kromě vysokého komfortu bydlení nabízí i možnost
volby vlastností a vzhledu interiérového prostředí. Tzv. inteligentní dům
umožňuje nastavovat a libovolně měnit světelné, tepelné i vlhkostní
charakteristiky vnitřního prostředí stejně jako kontrolovat jednotlivé
zabezpečovací prvky. Nejvíce si milovníci stylu užívají ovládání médií:
počítače, TV, rádia, hi-fi, domácího kina, včetně dokonale
vyřešeného ozvučení všech místností, koupelnu a toaletu
nevyjímaje.

Pokud high-tech styl osloví ženy, pak protože je na stylu baví
jeho neobvyklý vzhled. Nejvyspělejší technologie umožňují libovolně
tvarovat obvodové konstrukce místností, podhledy, schodiště a především
vnitřní vybavení, které je často nedílnou součástí stěn či stropů. Jeho
kreativní tvarování designéry do měkce oblých organických linií dobře
souzní s ženskou duší. Omezení pravoúhlých těles, linií i tvarů v interiéru
působí velmi zajímavě a dovoluje vytvořit zcela unikátní svět, vizuálně velmi
odlišný od všeho ostatního.Tento styl není ani tuctový, ani většinově
oblíbený. Je absolutně jiný, než všechny ostatní a proto
přitahuje výjimečné osobnosti. Obvykle jsou to lidé s vyzrálým a úzce
vyhraněným estetickým cítěním – designéři, fotografové a další
zástupci uměleckých profesí. Stejně jako interiér v high-tech stylu boří
všechna běžná pravidla zařizování interiérů, také milovníci stylu se vymykají
běžnému profilu „spotřebitele“. Jsou nároční, vědí, co chtějí a jdou si za
tím, navzdory údivu a často i nepochopení okolí.Pokud se někomu líbí
tento styl a rozhodne se ho realizovat nebo alespoň implantovat do
minimalistického interiéru, je to vždy silná osobnost. Člověk, který se
neohlíží na názory ostatních, na konvence a očekávání. Jde si svou
vlastní cestou, s jistotou a vnitřním přesvědčením. Realizuje svůj vlastní svět
bez pochyb a zaváhání. Rozhodně není konvenční, průměrný ani šedivý – na
první pohled bude mezi ostatními vynikat, když ne vzhledem, tak svým
chováním a projevem. Sedí na něj charakteristiky: sebevědomý a
výjimečný.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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High-tech nebo také hi-tech či high
technology styl interiérů vychází ze
stejného stylu, který ovlivnil
architekturu staveb koncem 60. let
20. stol. ačkoliv první ozvuky lze
vysledovat již ve funkcionalismu a
konstruktivismu. Styl obdivuje a
uctívá technickou vyspělost a
bohatě využívá nejnovější
technologie, vyvinuté často i pro
jiné obory, nejčastěji letectví a
kosmonautiku. Právě možnosti
otevřené moderními technologiemi
osvobodily interiér i nábytek z
pravoúhlého rastru a tvarují
prostor pouze dle představ
designéra. Oblé rohy, stěny a
nábytek vytvářejí futuristický
prostor odkazující do říše
fantazie a snů. Téměř
nadpřirozenou atmosféru kosmické
lodi plující v časoprostoru daleké
budoucnosti dokresluje osvětlení,
které dodává bílým interiérům
barvu a charakter. Styl je natolik
výrazný, originální a od všech
ostatních vzdálený, že ho nelze
kombinovat s žádným jiným
stylem s výjimkou minimalismu.

světlo I jas I křivka I měkkost I velkorysost I vyjimečnost I vizionářství I exklusivita I originalita I luxus

Barevné schémata
Typická barevnost tohoto
stylu je velmi střídmá a
uměřená. Pro dosažení
maximálního účinku se
záměrně omezuje jen na
bílou s kovovými detaily.
Výjimečně se na stěnách
objevuje šedá s černými
detaily.

Barevné schémata
Čistě bíly interiér bez
dalších barev ztrácí
hloubku a zhoršuje
vnímaní prostoru, což
násobí jeho
nadpřirozený vzhled.

Materiály
Typickým materiálem stylu jsou nejmodernější plasty a pryskyřice, které efektně doplňuje kov, sklo a
umělý kámen. Výsledný chladný dojem podtrhuje dokonale hladký povrch materiálů včetně podlahy, stěn i
stropu. Stěny často pokrývají obklady z netradičních materiálů, které mění obrysy prostoru, pohlcující zvuk
a ukrývají zdroje sofistikovaných světelných systémů.Na podlaze se objevuje pryskyřice nebo stěrky s
metalickým odleskem. Další typickým velmi oblíbeným prvkem jsou oblé hrany a měkké organické tvary
nábytku.Lesk a třpyt povrchů násobí osvětlení LED technologie.

Podlaha high-tech stylu využívá nejvyspělejší technologie k usnadnění údržby - je antistatická, nešpiní se a je
vysoce odolná.Těmto požadavkům vyhovují lité podlahy z betonových, cementových a pryskyřičných směsí.
Jejich dokonale hladký a bezespárový povrch nejen usnadňuje údržbu, ale především násobí vizuální účinek
atypického půdorysu místnosti a přitahuje pozornost k atypickým detailům, např. k plynulému napojení podlahy
a stěny pomocí měkce zaobleného spoje.

Svítidla
Typicky dekorativní doplňky nahradilo ve stylu high - tech efektní
osvětlení. Využívá téměř výhradně technologie LED zdroje, kterou
podtrhnou lineární tvary nábytku často těsně propojeného se
stavebními konstrukcemi vymezují obytný prostor.Široce jsou využívané
zdroje, u niž lze snadno, rychle a plynule měnit barvu světla pomocí
dálkového ovládání. Styl si potrpí na efektní vymoženosti, kdy se
teplota světla mění pomocí dálkového ovládání, hlasového pokynu
nebo dotyku světelné plochy.
Proměny světelné atmosféry může řídit počítač, který je součástí tzv.
inteligentního domu. Speciální světelné efekty se zdaleka neomezují
jen na samostatné zdroje světla, ale zahrnují celé konstrukce -dělící
příčky nebo stěny. Velmi efektní je svítící nábytek - vedle plastových
taburetů a odkládacích stolků, jsou to i barové pulty nebo manželská
lůžka.

Nábytek
Na solitéry si styl nepotrpí - typický nábytek je vestavěný. Objemné
skříně převzali roli vnitřních nebo dělících příček. Hladké a lesklé
materiály jim dodávají punc dokonalosti spolu s aurou jisté
nedostupnosti. Jejich bezchybný vzhled často působí chladně až
neosobně. Zářivě bílý nábytek působí vždy čistě, což se se hodí do
zatěžovaných provozů jako je kuchyně a koupelna.Kvůli dosažení
dokonalého estetického vzhledu a omezení údržby je otevírání
nábytkových dvířek bezúchytkové.
Typickým detailem jsou pak svítící police nebo podsvětlený sokl,
který výrazně odlehčuje objemnější solitéry stejně jako postele.

Dekorace
Ryze dekorativní doplňky v hig-tech styl téměř nelze najít.Typický
pánský styl totiž považuje dekorace za zbytečnosti.Neváhá ovšem
využít půvab designových doplňků, které považuje pro běžný chod
domácnosti za nepostradatelné.V kuchyni to mohou být kávovary,
mixéry nebo odšťavňovače. Požadavky na estetiku těchto doplňků
jsou vysoké, jejich hodnocení přísné a nekompromisní. Sítem projdou
jen ty nejvyspělejší technologie v půvabné obalu s nejkvalitnějším
designem.
Ačkoli si high tech na bytový textil nepotrpí a omezuje ho na nutnou
místu, potřebuje ho k vytvoření alespoň trochu hřejivé atmosféry.
Prioritou stylu je technický vzhled, ale pohodlí se kvůli němu vzdát
nehodlá. Proto klade důraz na pečlivě tvarovaný polstrovaný sedací
nábytek. Kromě shaggy koberců a beránčích kožešin se zde objevují
látky s metalickým odleskem nebo pošité flitry. Okna většinou zakrývají
jemné bílé záclony bez vzoru, jejich pravidelné úhledné řasení opakuje
oblé tvary dalšího vybavení.
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