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Komu je blízký ?
Úsporný čistý styl přitahuje pragmatické a praktické lidi, kteří ve svém
životě milují pořádek. Pořádek ve věcech stejně jako v životě a vztazích
pak přirozeně zrcadlí styl, který díky nenápadně vestavěným úložným
prostorům vytváří dojem dokonalého a trvalého pořádku. Čisté, často
poměrně rozlehlé plochy obvykle zdobí pouze kvalitní materiál, jeho
zajímavá barva, jemná struktura nebo decentní vzor. Lidé, kteří milují
minimalismus se nerozptylují detaily a dokáží jeho strohost (pro jiné
chlad až neosobní výraz) vychutnat a ocenit.
Svými čistými liniemi a tvary vytváří styl jasný, přehledný prostor,
který lze snadno „přehlédnout“ a udělat si o něm názor. Interiér si na
nic nehraje, mnoho nepotřebuje. Proto minimalismus vyhovuje lidem
skromným, s často až asketicky okleštěnými nároky na objem osobního
majetku, šatstva nebo kosmetiky. Minimalismus totiž nepřeje
sběratelům, kteří by chtěli dávat svou sbírku na odiv. Naopak milovník
stylu se dokáže předmětů tohoto typu s lehkostí zbavovat a sbírky
zásadně nezakládá, suvenýry ani drobné dárky nehromadí.

Minimalistický styl si potrpí na dojem čistoty, za který vděčí vysokému jasu
z dokonale navrženého a dimenzovaného osvětlení.
Milovníci stylu mají totiž kromě pořádku ve všem rádi jasno. Jsou
to přímí, čestní lidé, kteří jdou bez zatáček a úhybných manévrů vždy
přímou cestou za svými cíli. Podobně jako minimalistický interiér jsou jasně
čitelní a na nic si nehrají. Stejně jako zdánlivě prázdný strohý styl „drží“
kvalitní povrchové materiály a jejich dokonalé zpracování,
obdivovatele stylu ctí charakter a síla osobnosti.

Styl s převahou prázdných, většinou světlých a obvykle i lesklých ploch, ať už
jsou to podlahy, stěny nebo dvířka vestavěného nábytku, klade zvýšené
nároky na úklid. Minimalismus hospodyňce nic neodpustí a tak své
zastánce a obdivovatele nachází často v lidech, kteří si na pořádku
zakládají a velmi jim záleží na hygienicky čistém prostředí. Uklízejí rádi
a často, úklid většinou pojímají jako druh meditace a relaxace pohybem.
Souběžně s pravidelným tříděním oblečení a úklidem domácnosti si
pročišťují vlastní hlavu a mysl.
Vyznavači stylu jsou často úspěšní lidé, kterým nechybí
patřičný rozhled a velkorysost. Stejně jako styl samotný nelpějí na
detailech a „drobnostech“, které zbytečně rozostřují pohled a zahlcují
prostor a to jak v bytě, tak v životě. Plánují a pracují racionálně a jejich
počínání nikdy nepostrádá promyšlený koncept. Protože jsou sami
profesionálové ve svém oboru, na návrh interiéru se nezdráhají najmout
odborníka. K dokonalému výsledku často dojdou za pomoci designéra nebo
bytového architekta, jemuž jsou rovnocenným partnerem.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Méně je více
heslo, kterým definoval
MINIMALISMUS jeho duchovní
tvůrce Ludwig Mies van Grohe.
Svou filozofií se minimalismus v
interiéru odklání od všeobecně
rozšířeného lpění na věcech a
jejich hromadění, aby nechal
naplno vyznít volný prostor.
Důsledná vestavba úložného
nábytku významně přispívá k
uvolnění interiéru.Vzdušný,
otevřený a bohatě osvětlený
interiér nezahlcený nábytkem ani
přemírou předmětů vytváří
příjemné, inspirativní
prostředí.Krása jednotlivých
solitérů a uměleckých děl ve
velkorysém prostoru dokonale
vyniká.

Prázdnota nezahlcená stopami
minulosti optimisticky vyzývá k
zaplnění budoucími zážitky.
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Barevné schémata
Typická barevnost tohoto
stylu je velmi střídmá a
uměřená. Vyhýbá se
výrazným odstínům.
Používá široké spektrum
neutrálních barev,
nejčastěji šedé, pískové
nebo béžové tóny.

Barevné schémata
Samostatnou kategorií je tzv.
bílo - bílý interiér. Převaha bílé
barvy opticky zvětšuje. Velmi
elegantně působí čistě bílá v
rafinované kombinaci s dalšími
světlými tóny :lomenou bílou,
smetanovou a krémovou.

Barevné schémata

Materiály
Protože minimalismus preferuje jednoduchost, v povrchových úpravách vítězí bílá výmalba. Tradiční obklady v
koupelnách, či kuchyních nahradily hladké cementové stěrky. Minimalismus obklady používá na celé stěny velkoformátové dřevěné panely v obytné části domu nebo jako velkoformátové obklady v koupelnách a
vstupních částech domu. Jejich hladká plocha beze spár nechává kresbu materiálu vyznít naplno a interiéru
dodává luxusní vzhled.

Minimalismus si rád pohrává s kontrastem struktur různorodých materiálů, které zjemňují jeho strohý
výraz.
Pro tyto účely s oblibou využívá pohledový beton, přírodní kámen nebo obklad surového vzhledu.
Podlahová krytina je především kvalitní. Mezi nejoblíbenější materiály patří přírodní dřevo, které díky své
kresbě a přirozené barevnosti dokáže proteplit jinak strohé a velkorysé interiéry. Vedle tradičního dubu je
oblíbený také ořech a exotické dřeviny.
Ve více namáhaných prostorech jako jsou koupelny nebo vstupní zóny najdou uplatnění speciální stěrky,
keramická nebo kamenná dlažba. Protože by podlaha měla působit maximálně jednolitě, přednost mají
velkoformátové v decentní barevnosti bez vzoru.

Svítidla
Většina svítidel zůstává v souladu s charakterem stylu záměrně skrytá.
Svítidla zabudovaná do konstrukce podhledů, stěn a schodišťových
stupňů působí nenápadně a nijak nenarušují čisté linie interiéru.
I přesto, že se svítidla vizuálně neuplatňují, hrají v interiéru důležitou
roli.
Příjemný detail vnáší do interiéru osvětlení v liniích - najdeme ho
především u otevřených polic a soklů. Díky němu je nábytek výrazně
opticky odlehčen.

Dekorativní centrální svítidla mají v souladu se stylem jednoduché a
nadčasové tvary. Většinou jsou inspirovány elegantními tvary jako je
krychle, kvádr nebo koule. Velmi oblíbená jsou stínidla z foukaného
skla, stejně tak jako textilní stínidla, která změkčují světlo zdroje a
rozptylují rovnoměrně světlo bez tmavých stínů.

Nábytek
Nábytku je v minimalistickém interiéru jednoduše minimum.Uvolnění
obytných místností si vzaly na starost samostatné skladovací
místnosti, spíže a šatny.Jasnou nadvládu v interiéru převzaly vestavné
skříně a záměrně vytvořené výklenky, které mohou ukrýt to, co
jakýmkoli způsobem narušovalo jednoduchost a čisté linie.
Pečlivě vybrané solitéry nechávají naplno vyznít kvalitním
materiálům a opět splňuji přísný kodex minimalistických křivek.
Půvab ušlechtilých materiálů a povrchů vyniká na čistých plochách
dvířek. Jejich otevírání je řešeno buď to přesahem dvířek nebo
prostřednictvím tzv. typonů, které otevřou dvířka jemným tlakem.
K dojmu lehkosti a elegantnímu vzhledu přispívá také subtilní kovové
podnoží spolu s montáží nábytku přímo na zeď.

Dekorace

Typické jednobarevné rozlehlé plochy podlah a stěn nechávají prostor
pro uplatnění doplňků, se kterými ovšem tento styl šetří.S oblibou
využívá efektivní objemné nádoby se zelení. Také vázy a mísy většího
měřítka, které jsou výrazné svým tvarem nebo materiálem.
Záměrnou strohost interiéru vyvažují doplňky jemných a oblých
nepravidelných tvarů. Hra kontrastů se rozehrává spolu s přírodními,
ručně opracovanými materiály, pokroucených větví, proutí nebo
mořské trávy. Barevně střídmí styl nejvýrazněji oživují výtvarná díla
ve velkorysých a nadstandartních rozměrech.
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