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Komu je blízký ?
Čistý, jednoduchý a praktický styl. Sáhnou po něm rádi všichni, kdo
jdou nejjednodušší a nejkratší cestou bez zbytečných komplikací k cíli.
Všichni, kteří se neohlížejí dozadu (k historizujícím stylům) ani nehledí
s přespřílišným očekáváním vpřed (high-tech styl).
Styl vyjadřuje souznění se současností, ukotvení teď a tady.
Vyjadřuje životní filozofii: užívej dne! Moderní styl v interiéru dokáže
skvěle doplnit a rozvinout půvab moderní architektury, takže její
obdivovatele dokonale uspokojí.

Je široce oblíbený všemi, kteří se nechtějí zbytečně nořit do hlubin své
duše a objevovat individuální sklony ani osobní preference.
Neexperimentují, nechtějí ztrácet čas hledáním svého stylu a raději
jdou s jistotou a přesvědčením po dobře prošlapané cestě. Sáhnou po
stylu s nezpochybnitelnou kvalitou, který nestárne.

Vyznavači stylu si nepotrpí na zbytečné příkrasy, přebujelé dekorace či
detaily, které by mohly zvyšovat nároky na údržbu, ale dekorace v interiéru
se úplně nevzdávají.
Tento postoj vyjadřuje i jejich životní rovnováhu – nelpí na detailech a
současně jejich význam nepodceňují.
Nemusí být vášnivými sběrateli umění, ale respektují ho a uznávají jeho
nezastupitelnou hodnotu v interiéru, který jím rádi doplňují.
S oblibou vystavují předměty zděděné po předcích – obrazy, sošky a užitné
umění jako je porcelánové nádobí, skleněné vázy a mísy.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Velkorysým propojením obytných
místností a otevřením prostoru
vytvářejí moderní, světlý, vzdušný
interiér.
Styl preferuje dokonalou funkci,
jednoduché linie a čisté tvary,
které netříští příliš mnoho
dekorací.
Styl kombinuje kvalitní, nadčasové
elegantní materiály.

Moderní styl si skvěle
rozumí s
rozlehlými, velkorysými
interiéry současných
staveb.
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Barevné schémata
Typická barevnost tohoto
stylu pracuje s širokou
škálou neutrálů, které
oživuje kontrast bílých
stěn a elegantního
tmavého nábytku.

Barevné schémata
Neutrální barvy jako je
béžová, šedá a bílá může
být doplněna kontrastní
černou barvou v
jednoduchých doplňcích.

Materiály
Moderní styl je nadčasově krásný a ve své nejdokonalejší podobě splňuje vysoké nároky na nestárnoucí eleganci.
V nejluxusnějších interiérech tohoto stylu s odkazem ke kořenům modernismu bydlí lidé preferující eleganci,
čistotu a harmonii. Milují kvalitní materiály a důsledně se jimi obklopují i v soukromém životě – jejich
šatník obsahuje obuv a svršky z pravé kůže, luxusní pravé kožichy, svetříky z kašmíru a prádlo z hedvábí, šaty
z bavlny, viskózy a lnu. Vzhled žen korunují šperky z ušlechtilých drahých kovů a pravých perel.

Moderní styl si tradičně potrpí na kvalitní, nadčasové elegantní materiály se snadnou údržbou, které umí dostát
s noblesou.
Přírodní dřevo, kámen a kůži v interiéru oživuje lesk skla a chromových detailů.
Mezi oblíbené dřeviny patří tradiční dub, třešeň, ořech.
Krása přírodní, efektivně leštěného kamene nejlépe vyzní na velkoformátových obkladech stěn vstupních
prostor, kuchyní a koupelen.
Nejoblíbenějším kamenem moderního stylu je mramor, žula a travertin. Velmi často viditelným prvkem jsou i
speciální stěrky nebo tapety, které obohacují prostor o plastickou strukturu nebo decentní vzor.

Svítidla
Svítidla v moderním interiéru jsou dvojího typu:
SVÍTIDLA TECHNICKÁ
Nenápadně vestavěná do konstrukcí podhledů, stěn , schodištových
stupňů, podlahy nebo nábytku.
SVÍTIDLA DEKORATIVNÍ
Přiznané výrazné dekorativní svítidla s ženskými rysy přinesou do
interiéru jemnost. Díky zajímavému tvaru, materiálu nebo barevnosti
dodávájí interiéru jemný, ale velmi důležitý detail.

Vestavěné osvětlení mají zpravidla velmi utilitární tvary, volitelný výkon
a lehce industriální tvar. Zaručují dostatečné osvětlení interiéru. Jejich
realizace musí být plánována s dostatečným předstihem, ideálně za
pomocí světelného architekta nebo dodavatele, který ověří správný
výkon.

Nábytek
Moderní nábytek klade důraz na praktickou stránku - každý kus má
své místo a jasně určený účel. Nadčasové moderní solitéry jsou vždy
elegantní, z nejkvalitnějších materiálů.
Styl preferuje jednoduché tvary, čisté linie, úložný prostor ukrytý za
dvířky. Plochu hladkých, snadno udržovaných dvířek nenarušují
úchytky - otvírání je řešeno speciálním kováním.
Úklid urychlují také rychle a lehce dostupné, sofistikované,
strukturované úložné prostory zabudovaných skříní.
V nábytkových sestavách odlehčují uzavřené segmenty otevřené pasáže
pro knihy a dekorace.
Moderní styl s oblibou využívá kontrast masivního prvku, jako je
například sedačka s subtilním odkládacím stolkem nebo jídelního
stolu s masivního dřeva a křechkých židlí s průhledného plastu.

Dekorace
Typickým doplňkem moderního stylu je umění - obrazy a drobné
plastiky. Interiéry vždy oživuje udržované pokojová zeleň. Roli
dekorativních doplňků přebírají běžné každodení předměty jako jsou
rozměrné zrcadla, velkoformátové hodiny. typickou a vděčnou
dekorací je také nádobí - mísy, vázy, karafy a podnosy.
Protože moderní styl není příliš zdobný, pracujte s látkami s decentní
barevností ale zajímavou strukturou.Například hladkou koženou
sedačku oživíte polštářky s hrubé pleteniny nebo vlny.
Rozhodně nešlápnete vedle když v interiéru použijete kontrast matu a
lesku. Pokud okna nenabízí atraktivní výhled zůstávají bez dekorací a
zastínění řeší rolety či žaluzie. Pokud okno dekorujte použijte vzdušné a
splývavé materiály.
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