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Komu je blízký ?
Zámecký styl se líbí romantikům – ženám s duší princezny a mužům se
srdcem rytíře. V obdivovatelích tohoto stylu celý život zůstává velký kus
dítěte, mnohem větší než u ostatních. Dítěte toužícího žít mimo běžnou
a obyčejnou každodenní realitu, nejlépe přímo v pohádce. Touha po
lepším světě, sen o nejčistších a hlubokých citech princezen ve
věžích stejně jako o šlechetných činech a statečném srdci prince na
bílém koni potřebuje dokonalou kulisu a v interiéru na sebe bere
věrnou podobu opravdového zámku.
Styl je kromě romantismu vyjádřením tradičních hodnot včetně
klasické krásy. Proto jej mají v oblibě lidé konzervativní a staromilci,
obracející se často spíše do minulosti. Lesk drahých látek, třpyt
broušeného skla a zlacených detailů ukazuje na velkorysost jeho
zřizovatelů a současně smysl pro detail hraničící až s perfekcionismem.
Stejně jako zámecký interiér oslňuje svou velkolepostí, naznačuje
schopnost velkorysých a šlechetných gest svého majitele. Nebo
přinejmenším jeho ambice být těchto gest i v dnešním světě schopen.

Interiéry v zámeckém stylu si - často bez ohledu na typ stavby - budují lidé se
zálibou v luxusu, obdivující klasickou krásu, dekorativní detaily a drahé
materiály. Protože tento styl vyžaduje vysokou kvalitu materiálů i zpracování a
tedy nevyhnutelně vyšší objem vložených finančních prostředků, nachází
oblibu u nejvyšší společenské třídy, které nabízí patřičnou okázalost. Bohatým
lidem, kteří prostřednictvím krásného interiéru touží dát na odiv své postavení
ve společnosti, poslouží tento styl dokonale.
Zámecký styl je styl vyhraněných a silných osobností, ctících pevný řád a
respektování pravidel. Milovníci stylu jsou lidé pevných zásad a vyhraněného
vkusu, kteří přesně vědí, co chtějí – jak v životě, tak v interiéru. Zámecký
styl je nezaměnitelný, má jasně daná pravidla a poměrně úzké mantinely.
Nejde aplikovat jen tak „na půl“ a proto se poměrně obtížně kombinuje s jinými
styly. Nejpřesvědčivější výsledek nabízí styl inspirovaný historií a ctící tradiční
barevnost, uspořádání, kompozici i detaily.
Zámecký styl je velmi oblíbený u milovníků a sběratelů umění. Umění styl
velmi rád a hojně využívá v roli tradičních dekorací a vytváří mu ideální pozadí,
na kterém může vyniknout jeho krása. Obrazy zdobí nebo přesněji zaplňují
stěny a drobné plastiky stojí na podlaze, nábytku či krbových římsách. Styl
uspokojuje všechny, kteří mají konzervativní vkus a v srdci lásku ke
klasickému umění – oleje, kvaše a akvarely. Nabízí široké pole působnosti
pro realizaci výtvarných ambicí všem, kdo mají vytříbený cit pro barvu a
kompozici.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Styl patří především do
historických objektů honosných
vil, venkovských šlechtických
sídel a loveckých zámečků, jejichž
architekturu a génia loci přirozeně
rozvíjí. Vyžaduje prostorné
místnosti s dostatkem denního
světla, které do nich vstupuje
velkými bohatě členěnými okny. V
místnostech s vysokými stropy,
dekorativními štuky, fabiony a
dvoukřídlovými kazetovými dveřmi
nesmí chybět krb nebo kachlová
kamna. Zámecký styl zahrnuje
mnoho dílčích proudů, kterými se
inspiruje: historický, viktoriánský,
romantický, francouzský, barokní
nebo vintage. Proto má mnoho
podob od pompézní a velkolepé
inspirované komnatami palácových
sídel z 18. a 19. století, až po velmi
vkusnou a střízlivou. V té se
obvykle objevuje v interiérech
městských bytů, kde slouží jako
volná inspirace pro zařízení
reprezentativních dívčích pokojíků,
dámských budoárů nebo koupelen.
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Barevné schémata
Velkorysé zámecké
interiéry doslova vybízejí k
barevným experimentům.

Barevné schémata
Typickými barvami jsou
krémová a zlatá, teplé okry
v kombinaci s hnědou a
černohnědým akcentem.

Materiály
Styl využívá výhradně tradiční, historií prověřené materiály, tedy kvalitní a elegantní dřevo, kov a
sklo.Dřevěnou podlahu z parketových čtverců obvykle doplňují hladké omítky stěn.Bílý strop zdobí kolem lustrů
dekorativní rozety. Luxusní textilní tapety s výraznými vzory v současnosti nahradily vinylové či vliesové. Roli
dekorativních doplňků hrají originální starožitnosti z drahých kovů, broušeného skla a kvalitního
porcelánu.Také koberce i látky jsou ručně tkané z kvalitních a trvanlivých materiálů.
V zámeckém interiéru se potkávají jen ty nejluxusnější materiály - starožitný nábytek z dýh vzácných dřev,
hedvábné koberce, těžké brokátové závěsy a olejomalby ve zlacených rámech. Proužky manšestrového
potahu pohovky jsou také velmi častým prvkem.
Atmosféru honosných sídel nejlépe vystihují tzv. zámecké parkety. Méně formální atmosféru loveckých
zámečků a venkovských sídel dokreslí obyčejná prkenná podlaha.
Na podlaze městských interiéru nesmí chybět kvalitní vlněné koberce s tradičními vzory, na venkov se výborně
hodí vyčiněné kůže a kožešiny.V koupelnách se osvědčuje luxusní deskový obklad z leštěného kamene nebo
luxusní keramiky, která je zdobena vysokým leskem nebo plastickýcm květinovým vzorem či zlacením.

Svítidla

Typickým stylovým svítidlem je mnoharamenný křišťálový lustr.Do
městského interiéru se hodí více typ se složitě tvarovanou skleněnou
kostrou, množstvím dekorativních ověsků a přiznanými opálovými
žárovkami, zatímco v loveckém zámečku vystihne prostou krásu
venkova jednodušší kovový lustřík doplněný textilním širmy.
Monumentální a majestátní lustry v interiéru doplňují stojací
především stolní lampy, které na ně navazují svým měřítkem. Jejich
mohutné nohy z kovu a ručně malovaného porcelánu jim dodávají
velmi dekorativní vzhled a často připomínají vázy.
Textilní širmy v klasickém provedení reprezentuje krémové plisé.

Nábytek
Vzácné originální starožitnosti doplněné kvalitním replikami ve
zvoleném stylu.Pro zámecký styl je typický bohatě zdobený nábytek s
vyřezávanými reliéfy, zlacenými detaily, intarzií vzácným dřevem,
kameny a perletí.
Pohodlná křesla mají čalouněný sedák i opěrák, zdobenou dřevěnou
konstrukci a područky.
Měkce polstrovaná pohovky s odlehčenou dřevěnou konstrukcí stojí na
subtilních nohách volně v prostoru doplněné stojící lampou a dvojicí
odkládacích stolků.Stoly mají půvabně prohnuté nohy a desky z
kvalitního dřeva nebo kamene.
Lůžka chrání vysoká oboustranná velkolepě zdobená čela někdy i
nebesa s baldachýnem.

Dekorace
Zámecký styl miluje doplňky a interiéry jsou jimi doslova zaplněné.
Rohy místností vyplňují velkolepé vázy a porcelánové
nádoby.Komody zdobí mosazné, zlacené nebo alpakové svícny spolu
s porcelánovými soškami a čerstvými květy ve váze. Konzolové
stolky zaplňuje výstava rodinných fotografií v bohatě zdobených
rámečcích.Své místo zde mají i prosklené vitríny a luxusní
porcelánový servis. Ke stylu neodmyslitelně patří velkolepé obrazy v
těžký zlacených rámech. Typickým stylovým prvkem je krb, který se
hojně výužívá k sezoní dekoraci..
Textil dokáže velmi dobře vystihnout rozmarný charakter a luxusní
nádech zámeckého stylu. Na zemi leží kvalitní vlněné koberce, stěny
pokrývají bohatě vzorované textilní tapety a pohovky doplňuje
množství dekorativních polštářů, zdobených náročnou ruční výšivkou
a skleněnými korálky.Kvalitní a těžké brokáty, samety a žinylky
navozují dojem luxusu a objevují se i na oknech.Mnohovrstvé okenní
dekorace často kombinují více látek se vzájemně sladěnými vzory.
Trvale oblíbené jsou květy, pruhy a kostky.Bohatě řasené závěsy v horní
části efektně rámují pelmety a ke stranám stahují úvazy zdobenými
střapci.
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