SMYSLUPLNÉ BYDLENÍ ONLINE

GLAMOUR
STYL
SKUPINA 4 I EXTRAVAGANTNÍ STYLY

Obsah
S kým si bude rozumět ?
Emoce a atmosféra
Barevné schémata
Materiály
Svítidla
Nábytek
Dekorace

Komu je blízký ?
Tento na první pohled výjimečný, luxusní až opulentní styl je výsadou
bohatých lidí a společenské smetánky. Jeho podstatou je kompozice
složená z těch nejluxusnějších materiálů, které samozřejmě patří mezi
ty nejdražší a nemůže si je dopřát každý. Bohatí lidé se sklony
k výstřednosti rádi své peníze investují do krásného až křiklavě
luxusního interiéru, který – podobně jako luxusní vůz – potvrdí jejich
společenský statut. Glamour styl je svým prvoplánovým luxusem a
schopností ohromit dokonale reprezentuje.Lesk a třpyt lehce
opulentního stylu si většinou nachází cestu k srdcím vlivných mužů a
marnivých žen, které spojuje touha po výjimečnosti a okázalosti.
Stejně jako interiér jsou i jeho majitelé výjimeční. Silné osobnosti,
které sebevědomě kráčejí za svými vysokými cíli, mají na zařízení
interiéru jasný, velmi vyhraněný názor. Pozlátko a zdobnost až na
hranici dekadence jim nevadí, naopak – baví je a dokážou se pro ní
nadchnout. Dobře vystihuje jejich vysoké nároky a představy o životním
standardu, který dávají velmi rádi na odiv.

Vyznavači stylu se snadno mohou stát obětí konformismu a předsudků,
které dávají rovnítko mezi úroveň bydlení a hodnotu člověka. Jejich
přesvědčení o nutnosti vlastní reprezentace je natolik ovlivňuje, že navzdory
množství peněz, které mají k dispozici a mohou je libovolně investovat do
čehokoliv, vloží je právě jen a pouze do nejokázalejšího stylu, jen aby všichni
„viděli“. Užívají si estetického komfortu, který jim styl nabízí a většinou si
vůbec neuvědomují, že by třeba mohli a možná i chtěli žít jinak…Glamour
styl je křiklavě „parádní“, noblesní a výjimečný. Prostě nepřehlédnutelný.
Nabízí vysoký komfort bydlení a přitahuje proto požitkářské povahy.
Ocení ho všichni ti, kdo milují život, chtějí se především bavit a užívat si
všech jeho příjemných stránek. Zdánlivou povrchnost požitkářského
životního stylu nepokrytě vyznávajícího až okatý luxus vyvažuje schopnost
naplno se radovat, užívat si hmotných statků a vychutnávat si bydlení v
krásném domě nebo bytě. Heslo „Carpe diem“ dokonale vystihuje
podstatu stylu. Glamour styl je bližší ženám nežli mužům. Lesk a třpyt je
synonymem ženské marnivosti, která se nejčastěji projektuje do drahých
šatů, početných sbírek bot, pásků, kabelek a šperků. Obdivovatelky glamour
stylu mají obvykle největší šatnu široko daleko, o jejím obsahu a jeho
finanční hodnotě nemluvě. Vyznavačky stylu milují život a „umějí žít“ –
obklopují se krásou ve všech jejích podobách: uměním, světlem, květinami.
Jsou vášnivé, plné nespoutané energie a života. Vytvářejí kolem sebe vlastní,
neodolatelně přitažlivý svět.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Styl preferuje kontrastní, prvoplánově
efektní řešení, díky kterým ho lze
charakterizovat jako opulentní až
kýčovitý. Synonymem stylu glamour je
podmanivý třpyt drahých kovů a
broušeného skla, lesk zrcadel,
lakovaného nábytku, kovových
doplňků, sametu a hedvábí,
podmanivý půvab kožešin a pravých
perel. Nábytek se inspiruje
historickými styly, ze kterých si
půjčuje barokní či rokokové
tvarosloví. Dekorativní vzhled solitérů
násobí černý nebo bílý lak ve
vysokém lesku, výjimečně i zářící
kovové plátky. Typickým doplňkem,
který v glamour interiéru nesmí
chybět, je zrcadlo. Mnoharamenné
křišťálové lustry se nádherně
vyjímají na pozadí výrazně barevných
stěn. Oblíbené jsou jasné a zářivé
barvy navozující luxusní dojem –
cyklámenová, fialová a černá efektně
prozářené zlatou. Na jednobarevnou
výmalbu navazuje obvykle dekorativní
tapeta s výrazným vzorem.
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Barevné schémata
Styl využívá kontrastní
barevné schéma.
Kombinuje černou s bílou,
přírodně krémovou s
antracitovou a jejich
kontrast zmírňuje jemným
a světlými neutrály béžovou, pískovou nebo
šedou.

Barevné schémata
Ke slovu se nejčastěji
dostávají odvážné akcenty
v barvách lilkové, fialové,
švestkové, vínové nebo
cyklamenové.

Materiály
Okázalé efektní materiály dokonale vystihují charakter stylu. Podlahové krytiny z ušlechtilých dřev či
leštěného kamene doplňuje lesklý nábytek. Broušené sklo a zrcadlové plochy vnášejí do interiéru
dynamické odlesky. Na stěny styl preferuje speciální dekorační stěrky s perletí, nebo tzv.
benátský štuk. Výrazné vzorované tapety navazují na barevnou výmalbu odstínem základu, který
zjemňuje zlatý, stříbrný nebo perleťový dekor.
Podlaha glamour stylu je na první pohled okázalá. Parketové čtverce z inverzí
různobarevných dřevin navozují atmosféru zámeckých salónů. Běžným dřevinám dodá
glamour charakter úprava lesklým lakem.Pocit luxusu vnesou do interiéru koberce - v
obytné zóně kusové, v ložnicích a přímo navazujících šatnách celoplošné, s vysokým
měkkým vlasem.Glanc stylu podtrhují velkoformátové dlaždice z leštěného kamene.

Svítidla
Svítidla jsou v glamour interiéru významným stylotvorným prvkem a
současně pompézní dekorací. typickým zastupitelem jsou
mnoharamenné lustry bohatě zdobené množstvím skleněných
ověsků. Obvykle dominují vstupním halám, jídelnám nebo luxusním
ložnicím. Odlehčenou verzí je lustr s průhledného plexiskla s nadsázkou
citující barokní tvarosloví.

Doplňkové světla jsou také velmi dekorativní. Nástěnné lampy s
oblibou opakují design centrálních lustrů s kovovou konstrukcí a
skleněnými ověsky. Nohy stolních lamp z pozlaceného dřeva,
tónovaného skla zaručují dotvoření glamour atmosféry.

Nábytek
Nábytek inspirovaný barokem a rokokem je díky svému bohatému
tvarování vítaným prvkem.Styl nejlépe dokreslují drobné
solitéry:konferenční stolky, odkládací nebo konzolové
stolky.Hmotně výraznější komody na pozadí kontrastně barevné stěny
nebo vzorované tapety spolu s obrazem vytváří pečlivě vytvořená
atraktivní zákoutí. Jídelní židle s bohatým polstrováním, područkami a
zvýšeným opěradlem jsou velmi pohodlné.
U tohoto opulentního stylu se často setkáme s povrchovou úpravou
jako je metalický lesk nebo zrcadlový obklad.

Dekorace
Mezi typické doplňky stylu patří zrcadla, která se objevují v mnoha
podobách: Jako velkoformátový obklad stěn, na dveřích vestavných
skříní, drobnějších solitérech nebo v dekorativních rámech.Obrazy v
těžkých zlacených rámech jsou stejně dekorativní jako zrcadla,ale na
rozdíl od nich přinášejí do interiéru klid.
Mezi typické dekorace patří vázy a mísy, které se snaží zaujmout
svým tvarem materiálem nebo velikostí.Vznešené klasické tvary
vnesou do interiéru mnohoramenné svícny ve zlaceném nebo
mosazném provedení.
Bytový textil hraje v tomto stylu zásadní roli.Množství dekorativních
polštářků na pohovkách spolu s hebkými plédy navazuje pocit
luxusu a pohodlí. Celoplošný koberec spolu se závěsy, záclonami
interiér pocitově zatepluje a zlepšuje akustiku.Exklusivní vzhled dodají
interiéru kvalitní látky jemným leskem - hedvábí, žinylka nebo
samet.Doménou stylu glamour ovšem zůstává vzor. Podobně jako na
tapetách, kobercích a obkladech je inspirován květinovými motivy a
jeho měřítko je stejně jako glamour styl je více než velkorysé.
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