SMYSLUPLNÉ BYDLENÍ ONLINE

STYL
PROVANCE
SKUPINA 2 I VENKOVSKÉ STYLY

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

Komu je blízký ?
Podobně jako styl cottage i styl Provance se líbí romantikům, přesněji a
častěji romantičkám. Už samotné slovo Provance voní dálkami a oživuje
vzpomínky na bezstarostně prožitou dovolenou. Volný čas,
nezaměnitelná atmosféra, nádherné světlo a hřejivé slunce, to vše
přispívá k dokonalé relaxaci a vpisuje do paměti příjemné vzpomínky. A
právě styl Provance je dokáže oživit, vytvořit iluzi celoročních prázdnin,
uvolněného a spontánně zpomaleného životního tempa.
Rezonuje s těmi, co rádi prožívají život v harmonii a vnitřním klidu.
Výsledná atmosféra působí velmi vlídně, konejšivě až pohádkově a
přitahuje něžné duše toužící po lepším světě. Všem nenapravitelným
snílkům styl iluzi tohoto krásného světa dopřává a nabízí neodolatelnou
možnost v něm trvale žít…
Styl mají v oblibě konzervativní vyznavači tradičních hodnot a odkazů
historie. Přírodní materiály uzemňují a nabízejí jistotu všem, kteří jsou
doslova spojení se zemí potažmo s gruntem - touží po zahrádce,
hospodářství nebo sadu, zkrátka po intenzivním propojení s přírodou.

Stejně jako vyznavači cottage stylu respektují historické tradice a moudrost
předků, obdivují jejich zručnost a obklopují se nábytkem z masivního dřeva,
který přežije generace. Odolný a poctivě vyrobený nábytek je tak ukotvuje
v prostoru a čase, dává jim pocit jistoty.
Záměrná ledabylost stylu nepostrádá půvab. Styl se záměrně nesnaží
dosáhnout dokonalosti, která často bývá sterilní a nudná. Naopak - touží
po přirozené nedokonalosti, která je zajímavější a přitažlivá.
Patinované, uměle nebo přirozeně zestařené materiály dávají vyznavačům
stylu příležitost ocenit kouzlo přirozenosti. Díky nim mohou žít život podle
svých představ: užívat si krásu interiéru beze strachu z jeho poničení,
poškození nebo poskvrnění…Interiér je velmi tolerantní a vstřícný,
stejně jako jeho obyvatelé.Milovníci stylu s oblibou využívají množství
doplňků – vázy, mísy, obrazy, zrcadla a především stojací i stolní lampy.
Doplňky interiér přiměřeně zaplňují a zútulňují. Jsou prostředkem
k dosažení cíle, kterým je vytvořit vlídný, hřejivý a laskavý domov. Množství
látek a dekorací sice přitahuje prach a zhoršuje podmínky úklidu, přesto má
pro zastánce stylu nenahraditelný význam. Pocit zázemí a bezpečí, které
s sebou odkaz dávné minulosti ve spojení s hebkostí přikrývek a přehozů
nese, je naplňuje a uspokojuje.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Tradiční venkovský styl je
inspirovaný půvabem francouzské
Riviéry provoněné levandulí.
Vzdušné, pohodlné interiéry bohatě
prosvětlené francouzskými okny a
zalité sluncem působí s běleným
nábytkem a květinovými vzory velice
přívětivě, útulně a domácky.
Přirozený půvab a nevtíravá
elegance světlých interiérů
provoněných levandulí jsou
nadčasové. Jednoduše, prostě a
prakticky zařízené interiéry
rozhodně nejsou strohé. Styl totiž
klade důraz na relaxaci a neformální
pohodlí. Světlé neutrální barvy
doplněné jemnými pastely, proutěné
košíky a sušené bylinky v interiéru
navozují optimistickou a
bezstarostnou atmosféru letních
prázdnin. Neformální vzhled,
pohodlí a útulnost dodává
interiérům množství polštářků,
textilních doplňků a ručně vyráběné
tradiční keramiky. Jemné pastelové
barvy květinových vzorů v kombinaci
s klasickými proužky a kostičkami
navozují uvolněnou a velmi
přívětivou atmosféru.
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Barevné schémata
Bílá jako nositelka světla je
klíčovou barvou.Kromě
bílé patří mezi
nejoblíbenější barvy
krémová, béžová, písková
a holubí šedá.

Barevné schémata
K bílé výmalbě se s oblibou
objevují doplňkové barvy jako
je levandulově fialová,
pistáciová nebo olivově
zelená.

Barevné schémata

Typická může být i
tyrkysová, něžná bledě
modrá a tradiční
starorůžová.

Materiály
Většina domů v oblasti Provance je postavená z místních kamenů. Vnitřní stěny mají proto přirozeně nerovný
povrch.Další materiály venkovského stylu jsou výhradně přírodní. Kromě preferovaného dřeva, především
terakotové dlaždice, kámen, cihly a kov. Tvrdé, poctivé materiály stěn a nábytku zjemňuje proutí, sušená
levandule, bylinky a vzdušné textilie.

Přiznané stropní trámy dodávají interiéru příjemný rustikální vzhled anezaměnitelnou venkovskou atmosféru.
Pro celkové prosvětlení dodávají v rámci renovace často nový nátěr bílou nebo světle šedou barvou.
Podlahy preferuje chladné, odolné asnadno udržované materiály, nejčastě keramické nebo kamenné
dlaždice v přirozené barevnosti. Jejich teplá barevná škála od vyšisované béžové, přes meruňkovou,
skořicovou až k typické cihlové vyvažuje přirozený chlad keramiky. V místě sezení zútulňují venkovský interiér
kusové koberce, které současně zlepšují akustiku.
Vzhledem k náročnému provozu venkovských staveb jsou nejčastěji z odolných materiálů jako jsou rohože z
kokosu nebo sisalové koberce.

Svítidla

Typickým svítidlem stylu Provance je stolní lampa.Mohutné keramické
podstavce jsou v interiéru nepřehlédnutelné a jejich efekt dále
umocňuje násobení. Dvojice lamp zdobí komody, odkládací a konzolové
stolky.

Variantou pro menší prostory představují lampy se štíhlou dekorativně
soustruženou nohou ze dřeva.Alternativou je noha splétaná z
kokosových pruhů, které ladí s kovovou konstrukcí postele.
ve vstupních prostorách, schodištích, jídelnách a obytných místnostech
hrají prim centrální závěsné lustry s mnoha rameny. Jejich kovovou
konstrukci zjemňují detaily, světlý nátěr s patinou a především třyp
skleněných ověšků.

Nábytek
Elegantní styl s oblibou kombinuje dva druhy nábytku:
minimalistický s jednoduchými tvary a strohými liniemi a cenných
originálních starožitností nebo jejich kvalitních replik.
Jednoduché tvary minimalistického nábytku často zvýrazňuje zrcadlový
povrch, který mu dodává exklusivní vzhled. Objemné úložné prostory
jsou nenápadně vestavěné do výklenků a vytvářejí čisté pozadí pro
zajímavě tvarované komody,vitríny, konferenční a odkládací stolky s
křesílky.

Dekorace
Styl městská elegance se neobejde bez pečlivě vybraných doplňků,
které mu vdechnou život a atmosféru.Mezi nejoblíbenější patří vázy s
květinami, mísy s ovocem, sbírka rodinných fotografií, obrazy,
grafiky, sochy a zrcadla.
Zrcadla v interiéru najdete s broušenou fazetou nebo ve zdobném
rámu, dále také obrazy v těžkých zdobených rámech.
Jednoduché čisté tvary ostatních dekorací v netypických barvách či
designu jsou zárukou nadčasové elegance.
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