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Komu je blízký ?
Skandinávský styl má v sobě asketickou krásu a surovost severu.
Rezonuje proto v srdcích všech, kteří vyznávají stejné hodnoty.
Milovníci stylu rozhodně nelpí na bezduché kráse, komerční líbivosti
ani falešném pozlátku, jsou „pravdiví“ a opravdoví. Líbí se
jim přirozenost a to nejen v interiéru, ale i v životě, který si žijí po svém,
bez ohledu na mínění ostatních. Měřítkem spokojenosti v jejich
životech je radost z jeho sdílení a vzájemnosti, kterou v sobě
severské interiéry zařízené přívětivě pro naplněný rodinný život nesou.
Zastánce stylu neoslovuje obecný vkus. Pohybují se „nad“
komerčními vzory, nedotčeni veřejně oceňovanými a v jejích očích
sterilními trendy. Líbí se jim věci, které dobře slouží a jejich krása
spočívá v čistém tvaru věrně kopírujícím funkci. Neboli oceňují
kvalitní design, který ovšem nesmí postrádat bezchybnou funkčnost.
Mají rádi kvalitní věci z přírodních materiálů a to nejen v interiéru, ale i
na těle. V botníku mají tenisky a k nim v šatníku džíny nebo plátěné
chino kalhoty, pohodlná bavlněná trička a v zimě nosí ležérní svetry a
ušanky z pravé vlny…

Skandinávský styl s sebou nese hluboký klid sněhových plání, který se
přenáší do duše a naopak. Nemůže tedy uspokojit divoké, živelné,
energické nátury, pro které je ve své nejčistší podobě málo barevný,
zábavný, zkrátka „příliš nudný“. Naopak klidné, mírné, čisté až poetické
duše s hlubokou láskou k venkovské přírodě milují severský styl celým
srdcem.
Umělecky založené osobnosti ho obvykle chápou jako ideální pozadí pro svá
díla, nepopsaný papír pro projekce vnitřního světa a svobodně
vyjádřenou kreativitu.Zastánci skandinávského stylu jsou nekonformní nevážou se příliš na hmotné věci ani statky. Nejvyšší hodnotou jsou pro ně
vřelé lidské vztahy a široká, láskyplná funkční rodina. Pro tu jsou
ochotni v interiéru upustit od obvyklých zvyklostí a ledasčeho se vzdát ve
prospěch univerzálního praktického využití a dokonalého pohodlí.
V interiéru vytvářejí možnosti, jak trávit čas společně, ať už je to v kuchyni při
vaření nebo u jídelního stolu při jídle, u konferenčního stolku při hraní her
nebo na pohovce při společném sledování filmu.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.

světlo I jas I lehkost I tradice I prostota I útulnost I hřejivost

Severské interiéry jsou zařízené
jednoduše, funkčně a prakticky,
přesto překvapivě přívětivě a
pohodlně.
Jejich zdánlivou syrovost a strohost
vyvažuje četnost měkkých
polštářků, hebkých kožešin a
vlněných koberců.Převládající bílá
barva v interiéru zrcadlí
zasněženou krajinu za oknem a
jasné světlo polárních nocí. Bílé
severské interiéry zateplené
přírodním dřevem a bytovým
textilem se snaží kompenzovat
nedostatek slunečního svitu
dlouhých zim.
Interiér s klidnou, uvolněnou a
přátelskou atmosférou poskytuje
příjemné a hřejivé zázemí
během dlouhé zimy.
Skandinávský styl s oblibou mísí
starožitnosti a moderním
designem, experimentuje a staví
zařizovací předměty do nových
souvislostí.
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Barevné schémata
Tomuto stylu obvykle
dominuje bílá, která interiér
opticky otevře a zvětší. V
kombinaci s krémovými a
dalšími světlými neutrály
dodává interiéru klidní a
harmonický vzhled.Barevný
neutrální základ přímo vybízí
ke hře s jasnými sytými
barvami jako je červená,
modrá, zelená.

Barevné schémata

Barevné schémata
Tradiční kombinací je bílá
a modrá nebo bílá a
červená. Příležitostně se
výrazné barvy objevují i na
větších plochách.

Materiály
Tradičním materiálem, který nejlépe vystihuje charakter stylu je přírodní dřevo. V interiéru ho doplňuje textil,
kůže a sklo.
Mezi typické dřeviny patří cenově dostupné měkké dřevo jehličnanů ( borovice a smrk), které doplňuje tvrdé
dřevo (dubu a buku).Neminete vedle pokud zvolíte jednu z módních variant jako je bříza, javor nebo jasan.
Dřevo se objevuje na podlahách, stěnách, nábytku, či doplňcích.

Stěny venkovských staveb chrání celoplošné palubkové obložení s běleného dřeva. Ve městě se na stěnách
objevuje bílá nebo lehce tónovaná výmalba, popřípadě tapety s jemnými skandinávskými vzory.
Podlahy v severském stylu jsou převážně dřevěné, z masivních prken, často nahrazuje i keramickou dlažbu ve
vstupních prostorech nebo kuchyních. Široká prkna s dekorativní kresbou dodávají interiéru nadčasovou
eleganci a půvab. Velmi oblíbené jsou podlahy bělené, které korespondují se stylem samotným, ale ponechají
znatelnou dekorativní kresbu dřeva.

Svítidla
Bílá barva, rozměrné okna a svítidla hrají ve skandinávském stylu
klíčovou roli. Vnášejí do nich příjemně tónované teplé světlo a
vytvářejí vlídnou a přátelskou atmosféru. V severských zemích s oblibou
používají velké množství různých druhů svítidel, která respektují styl
jednoduchými tvary, kvalitními materiály a čistým designem.

Typické jsou plechové lustry nad jídelním stolem, mosazná svítidla
černě lakovaná a industriálně oprýskané stínidla. Do elegantního
městského interiéru se nejlépe hodí lustry s rozměrnými textilními
stínidly.

Nábytek
Stylový nábytek z masivního dřeva s jednoduchými detaily, vytvářejí
atmosféru domova. Design nábytku je velice současný a svěží. Díky
propracované ergonomii je velmi pohodlný a praktický a často také
multifunkční. Nábytek mívá většinou světlou barvou. Typickým
nositelem tohoto stylu je společnost IKEA. Vybavit interiér v tomto stylu
je velmi příjemnou záležitostí. Společnost nabízí nábytek s
nedokončeným povrchem, který otevírá prostor pro vyjádření
vlastní individuality.

Dekorace
Roli dekorací u skandinávského stylu převzaly běžně používané
předměty s atraktivním designem.Praktické a krásné doplňky interiér
spontánně zabydlují a přirozeně vytvářejí atmosféru stylu.
Dokonale vyniká půvab dřevěných masivních misek, proutěných
košů,přírodních kožešin, koberců s typickým geometrickým
tvarem.
Nezbytnou součástí jsou svíčky, ale také nástěnné galerie s
černobílých fotografií, či stylových plakátů.
Útulného vzhledu a pravé skandinávské atmosféry docílíte přehozy a
ručně pletenými dekami.
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