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Komu je blízký ?
Obvykle se líbí romantikům. Podstata chalupaření se totiž nerozlučně
váže s bezstarostným časem prázdnin. Ať už to byly prázdniny na
chalupě u babičky nebo spartánské chatě u dědy, atmosféra je
uvolněná a plná očekávání. Mezi milovnice cottage stylu patří klidné,
vyrovnané ženy, jimž styl pohodovou atmosférou zrcadlí jejich
nitro a převládající životní pocit. Vyznavači stylu mají přirozený
respekt k historické tradici a moudrosti našich předků, hlásají lásku ke
kvalitním a trvanlivým věcem. Cottage styl s poctivým masivním
nábytkem a výhradně přírodními materiály jim jejich touhu dokonale
naplňuje..
Styl charakteristický nedokonale rovnou dřevěnou masivní podlahou,
jejíž prkna se přirozeně kroutí a vznikají mezi nimi trvalé škvíry vyhovuje
lidem velkorysým, kteří se nenechají omezovat touhou po
dokonalosti. Styl přímo vyžaduje velkorysejší přístup k úklidu,
protože se vyznačuje množstvím dekorativních doplňků, které je
náročné udržet v trvalé a dokonalé čistotě. Nároky na úklid se proto
přizpůsobují stylu a člověka toužícího po absolutní hygienické čistotě by
cottage styl svou uvolněností ležérností trvale iritoval.

Láska k přírodě a blízké sepjetí s ní jsou společné hodnoty vyznavačů stylu
bez ohledu na pohlaví. Ženy milují zahradu a sad „za chalupou“, jejichž
produkty s radostí zavařují do domácích kompotů, marmelád, džemů nebo
chutney. Muži se rádi toulají v lesích a po loukách v širokém okolí.
Venkovská stavba, která je přirozeným nositelem stylu, je dokonalým azylem
pro všechny introverty, kterým vyhovují osamělé procházky přírodou.
Milovníci stylu oceňují ticho a klid procházek v přírodě, které jim
dopřávají samotu a dobíjejí energii.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Styl je ideální pro zařízení
opravdového letního sídla –
romantické chatky u jezera,
venkovského stavení nebo tradiční
horské roubenky. Zatímco na
venkov cottage styl přirozeně
zapadne, v městském interiéru
bude bez stylového odlehčení
či nadsázky působit nepatřičně.K
navození uvolněné prázdninové
atmosféry v městských interiérech
jsou prvky vypůjčené z cottage stylu
ideální.
Navozuje uvolněnou atmosféru
prázdnin a působí velmi
neformálně. Jeho světlé, přívětivé
a útulné interiéry přímo vyzývají
k tělesné i duševní relaxaci.
Dokáže vytvořit oporu člověku,
který si jejich prostřednictvím
oživuje příjemné vzpomínky na
dětství u babičky…
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Barevné schémata
Odstíny bílé doplňuje
široká paleta neutrálních
barev : krémová, písková a
kávová s odstíny šedé a
akcenty v barvě hořké
čokolády.

Barevné schémata
Interiér zateplí doplňky v
hřejivých barvách malinové,
cihlové, červené, skořicové, zlatě
okrové, cyklamenové.

Barevné schémata
V letních měsících přinesou
pocit ochlazení studené
odstíny šedomodré,bledě
modré, azurové, tyrkysové,
pistáciové nebo mechově
zelené.

Materiály
Venkovský styl používá výhradně přírodní materiály - dřevěný a kovový nábytek doplňuje keramika, porcelán a
sklo v doplňcích.Materiálům ponechává cottage styl maximálně přirozený vzhled a pokud je ukryje pod nátěrem,
nechá problesknout přirozenou patinu opotřebení. Nátěry mají stejně jako výmalba matný povrch a působí
přirozeně.Bílou výmalbu stěn může doplňovat palubkové obložení,které chrání před mechanickým poškozením.
Divokost okolní přírody podtrhne nejlépe omítka s hrubou strukturou, kamenný obklad nebo původní roubená
konstrukce.

Trámový strop a přiznaná konstrukce krovu v podkroví jsou doslova symboly tohoto stylu.
Podlaha je obvykle z širokých dubových prken, ošetřených olejem či voskem. Staré podlahy jsou renovované
nátěrem bíle, světle šedé nebo pískové barvy, který interiér prosvětlí. Do namáhaných prostor jako je koupelna a
kuchyň patří kamenná nebo terakotová dlažba.
V městě navodí romantickou atmosféru podlaha z přírodního kamene, kterou zateplí běhouny a kusové koberce
z přírodních materiálů.Oblíbené jsou koberce z kokosových a sisalových vláken, ale také kůže a kožešiny.

Svítidla
Cottage styl s oblibou používá svítidla stejné designové řady nebo
podobného charakteru.Originální svítidla lze objevit při průzkumu
bazarů a zastaváren. Stylově působí v interiéru obyčejná petrolejová
lampa. Pro vytvoření celkového osvětlení doplňují stylové lampy
nenápadné zapuštěná bodová svítidla do konstrukcí podhledů a stěn.

Své místo určitě najdou tradiční skleněné lustříky s plochým
stínidlem. Některá stínidla působí až industriálním vzhledem.

Nábytek
Venkovský styl nejlépe dokreslí starší dřevěný nábytek, jehož přirozená
krásy vynikne až po odstranění starých nátěrů. Zajímavě vypadají také
solitéry vyrobené z recyklovaného dřeva. Tento styl se hojně objevuje v
kuchyních, kde vyniká jeho smysl pro detail a dokonalé řemeslné
zpracování. Typická je i zděná kuchyňská linka bez horních skříněk.
Ty jsou nahrazeny otevřenými policemi, které dávají prostor pro tolik
typickou dekoraci v podobě misek, hrníčků a modrobílých talířů.

Své místo zde má i kov použitý nejčastěji na konstrukci odkládacích a
konferenčních stolků či držáků na noviny.

Dekorace
Tento styl miluje doplňky a do jejich role obsazuje obyčejné,
každodenně používané předměty. V kuchyni jsou to obvykle staré,
půvabně otlučené kameninové formy na bábovku, barevné smaltované
cedníky a bandasky, porcelánové dózy, dekorativní keramické nádobí a
starožitné sklo.

Otevřený úložný nábytek z masivního dřeva vyplňují proutěné košíky,
dřevěné ručně dlabané mísy a plechové konve. Stěny zdobí řada
dekorací a stylových obrázků, zrcadlo, věšáky a další praktické
maličkosti..
Zcela výjimečné postavení ve venkovském stylu mají romantické
dekorace bez další funkce, jako jsou starožitné panenky nebo
sportovní náčiní.
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