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Komu je blízký ?
Středomořský styl je stylem snílků a romantiků, kteří se rozhodně
nehodlají nechat pohltit šedí všedních dní. Vyznavači stylu nesnášejí
pravidelnost, která obvykle vede ke stereotypu a ten pokračuje
k nudě. Snaží se už svou volbou svobodného či kreativního povolání
vybočit z řady. Rozhodně mezi nimi nenajdete účetní, kontrolory,
revizory, auditory a jiné „pečlivé a svědomité“ profese. Naopak
nejlepším zaměstnáním – hned po uměleckých profesích – se jeví
delegát cestovní kanceláře nebo majitel půjčovny plachetnic.
Obdivovatelé stylu vyznávají heslo „Carpe diem“ neboli „Užij dne!“ Nač
se trápit dlouhou zimou a trpělivě čekat na jaro? Je třeba jít létu a
zážitkům vstříc a odjet se „ohřát“ do teplých krajin kdykoliv. Lidé
vyjadřují tímto stylem svou lásku k moři, ke kterému jezdí co
nejčastěji a doma se pak snaží atmosféru dovolené prostřednictvím
interiéru připomenout, zakonzervovat a celoročně si jí užívat. Vytvářejí
tak pohodovou náladu letních prázdnin a bezstarostného času
volna, která je nabíjí i během zimy pozitivní energií.

Styl mají v oblibě lidé hraví a kreativní, kteří si v sobě uchovávají to nejčistší
z dětské duše až do dospělosti. S jistou dávkou naivity vytvářejí kulisy pro svou
oblíbenou hru „na moře“, upřímně jí věří a svým každodenním životem své
představy naplňují – žijí. Interiér ve středomořském stylu je odnepaměti široce
oblíbený pro dětské pokoje všech kluků a dospívajících. Obsahuje v sobě touhu
po poznávaní nových věcí, zemí, vůní a zvyků, stejně jako odvěkou touho
po dobrodružství.
Středomořský styl dokonale vyjadřuje touhy a přání dobrodružné
duše cestovatele. Modré moře a vůně dálek jsou pro muže s duší námořníka
nesmírně lákavé a inspirativní. Překračování běžných hranic a měřítek se
prolíná celým jejich životem i životním stylem. Překážky nevidí tam, kde jiní a
pokud je spatří, neváhají je překonat. Většinou jsou to lidé velkorysí, kterým
jejich práce a životní úroveň časté cestování dovoluje a oni si ho bez váhání
dopřávají. Spořivost není obvykle jejich typická vlastnost – šetří jedině na
dovolenou.
Vyznavači stylu mají otevřenou, přátelskou a temperamentní povahu, takže
jim vyhovuje styl života jižních zemí, kam tak rádi jezdi na dovolenou. Rezonance
s jejich zvyklostmi a způsobem života je to, co je motivuje k zařízení vlastního
bytu středomořským stylem nebo se k němu snaží přiblížit využitím stylových
doplňků. Jsou to většinou vřelí a srdeční lidé, kteří se rádi smějí, jsou
společenští a umějí se bavit. Milují vodu ve všech podobách a jejich největší
láskou je moře, jachtaření, potápění a další vodní sporty.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Styl se inspiruje atmosférou
přímořských letovisek. Protože v
jižních krajích hraje hlavní roli úzké
a téměř celoroční sepětí s přírodou,
stejně jako vřelé rodinné vazby a
přátelské vztahy, interiéry působí
velmi otevřeně, přátelsky a
přívětivě. Terakotovou podlahu a
pestrou mozaiku kombinují s
dřevěným nebo ratanovým
nábytkem, zelení a keramickými
doplňky. Dřevěný masivní nábytek s
nátěrem zjemněným patinou
působí velmi neformálně a není
třeba na něj brát speciální
ohledy – drobná poškození a šrámy
se v této povrchové úpravě
milosrdně ztratí. Celkový výraz
interiérů odlehčuje subtilní
konstrukce kovových solitérů.
Veranda či terasa slouží jako další
obytná místnost a nabízí se k
pověšení houpací sítě nebo
závěsného křesla pro dokonalou
odpolední siestu. Atmosféru
umocňují mušle a korály v roli
dekorací.
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Barevné schémata
Světlé, jemné pastelové
odstíny, jakoby vyšisované
sluncem jsou základem
stylu. Hlavní roli hraje
zářivě bílá v kombinaci s
modrou, která zrcadlí
barvu jasné oblohy a
moře.

Barevné schémata
Působivý kontrast bílé a
modré zjemňuje
písková, béžová. O
oživení se postarají
barevné akcenty v
levandulově fialové,
olivově zelené,
slunečnicově žluté nebo
pomerančové.

Materiály
Tradiční terakotovou podlahu doplňuje na zdích nejčastěji zářivá bílá, nebo krémová výmalba.Kachličky na
stěnách kuchyní a koupelen oživuje ručně malovaný, výrazný dekor na světlém podkladu. Barevná keramická
mozaika zdobí široké rámy zrcadel, pracovní desku v kuchyni nebo konferenční stolek.Oprýskané staré
kachličky s drobnými nedokonalostmi rezonují s přirozenou ležérností stylu, který v sobě nese nedokonalost
jako cestu k vnitřní spokojenosti.
Typická stylová podlaha v přímořských oblastech je s ohledem na vysoké teploty v převážné části roku chladná.V
našem podnebí ji můžeme zateplit podlahovým topením, které ovšem zamezuje použití kusových koberců.
Vhodnou alternativou může být i podlaha s širokých dřevěných prken.
S ohledem na podnebí není žádoucí, aby koberec hřál, ale naopak chladil. Ideální volbou jsou nízké, hladké
koberce z bavlny, které vypadají skvěle v kombinaci, přeložené přes sebe.

Svítidla
Typickým stylovým svítidlem jsou lucerny. Efektně prosklené boky
lucerny chránící světelný zdroj mohou být zdobené nebo působit
čistě.Lucerny obvykle osvětlují vstupní chodby, schodišťové haly a
kuchyně, zatímco v rozlehlejších obytných místnostech jejich funkci
převzaly centrální kovové lustry.

Centrální svítidla doplňují stylově stolní lampy. Jejich výraz se mění s
materiálem nohy, která může být subtilní z černého kovu, nebo z
patinovaného dřeva nebo z půvabného modrobílého porcelánu.
S lampami dokreslují atmosféru svíčky chráněné skleněným válcem.

Nábytek

Stylový nábytek je z masivního dřeva, vzdušného proutí nebo
subtilního ručně tepaného kovu. Úložný nábytek má záměrně
jednoduché tvary, hrubě opracovanou konstrukci korpusů.Dřevěný
nábytek je bytelný, z masivu, opatřený bílým nebo pastelovým
nátěrem, jehož povrch zjemňuje přirozená nebo umělá patina
opotřebení.
Sedací měkce polstrovaný nábytek je odlehčený zdobenými dřevěnými
nohami a doplněný množstvím prachových polštářů pro dokonalé
pohodlí.Rozlehlé pohovky s bavlněným neformálně pomačkaným
potahem doplňuje obvykle dvojice subtilních křesílek.

Dekorace
Vzdušné, světlé a prostorné interiéry doplňuje přiměřené množství
stylových dekorací, bez kterých se styl neobejde.Atmosféru moře
zaručeně vyvolají doplňky s námořnickou tématikou. Patří mezi ně
ručně malované obrazy mořského pobřeží, přístavišť a lodí.
oblíbenou dekorací jsou mořské oblásky, mušle, lastury a korály
naaranžované ve skleněných nádobách..
Typickým stylovým detailem jsou žaluziové okenice na oknech v bílé
nebo modré barvě, které interiér chrání před ostrým poledním
sluncem.
Atmosféru horkého léta navozují také citrusy nebo teplomilné rostliny v
terakotových květináčích. Jejich účinek podpoří aromalampy s vůní
levandule, borovic či citrusů.
Uvolněnou a relaxační atmosféru navozuje množství bytového textilu,
který zpříjemňuje sezení a relaxaci na pohovkách. Je nedílnou součástí
ratanového nábytku, který se bez textilní sedáku neobejde. Osvědčená
modro - bílá kombinace se hodí do dětských pokojíků malých
dobrodruhů.
Jemné moskytiéry nad lůžky působí stylově a současně hrání spáče
před nevítaným hmyzem.
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