Zařizujeme

Jak kombinovat
barvy, tapety a látky
v interiéru
PŘED TENTO ÚKOL BYL POSTAVEN SNAD KAŽDÝ Z NÁS. NĚKDO TO ŘEŠÍ MÉNĚ, NĚKDO VÍCE. VYPADÁ TO,
ŽE SE DNES VĚNUJEME DESIGNU NA VŠECH FRONTÁCH, ALE MYSLÍM, ŽE JE TO POUZE ZDÁNÍ. VŽDY JSME CHTĚLI
MÍT HEZKÉ BYDLENÍ, ALE EXISTUJE TOLIK MOŽNOSTÍ A ŽÁDNÝ JASNÝ TREND, ŽE JE TO NYNÍ MNOHEM TĚŽŠÍ.
MOŽNÉ JE TOTIŽ COKOLIV A MY SI S TÍM ČASTO NEVÍME RADY…

Ano, inspirace a vlivu je kolem
nás mnoho! Ovšem nejdůležitějším
kritériem je, jak se chceme v našem
domově cítit. Ta naše pravá atmosféra se dá vytvořit za méně, či více
peněz. Kde ale začít a čeho se chytit? Jak sladit naše požadavky s požadavky partnera? Často to bývá natolik konfliktní téma, že raději
máme pod stropem žárovky několik let, než bychom se hádali, čí výběr
svítidla je vhodnější. Někdy raději jeden z nás mávneme rukou, ať je
to tedy podle druhého, vždyť mně je to nakonec jedno. Pak muž sleduje v televizi fotbal v útulném obýváčku ve stylu Provence, obklopený krajkami a panenkami, i když by nejraději byl někde v jednoduše
moderním, až minimalisticky zařízeném bytě.
Doporučuji vytvořit si jakousi koláž, která zobrazí, jaký styl bydlení se
vám líbí. Takovou koláž musí udělat každý z partnerů. Někdy stačí pár
obrázků stažených z internetu, kde je důležité pojmenovat, co konkrétně se vám na obrázku líbí. Zda styl nábytku, tlumené světlo navozující klidnou atmosféru nebo úchytka. Nad nimi se můžete sladit,
mnohé si vyjasnit a hodně se o tom druhém dozvědět. Důležité je pak
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společně vytvořit finální podobu takové koláže. Pokud se necítíte dostatečně kreativní, doporučuji obrátit se na bytového architekta, který
vám s tímto úkolem rád pomůže a vytvoří ho pro vás na míru poté, co
si s vámi popovídá. Vznikne koncept, ze kterého vyplynou barvy, materiály, styl nábytku, typy svítidel a návrh doplňků.
Nejdůležitější roli hrají barvy, vzory a tvary. Ve svých návrzích doporučuji základní odstíny, neutrální a často přírodní, s doplňujícím výraznějším odstínem, který vyplyne z konceptu. A tady začíná jemná
alchymie. Buď se rozhodneme pro vzor a barevnost tapety, a pak
k tomu vybereme dekorační látku, například na závěsy, nebo zvolíme
opačný postup. Poté následuje výběr odstínu výmalby, koberce a to
vše musí ladit už dopředu s vybraným dekorem podlahy, s potahovými
látkami na židlích, či sedací soupravě. Není nutné psát, co který vzor
udělá, která barva je kam vhodnější, protože co vyberu, to pro mne
jako designéra vyplyne z požadavků klienta, z daného prostoru, z rozpočtu a z nabídky na trhu. Každý prostor a požadavky klienta jsou natolik originální, že tady univerzální rada neexistuje. Snad jen
doporučení, že jednotný design celého domu působí elegantně a harmonicky a sytější odstíny si můžeme dopřát na doplňcích a menších
kouscích nábytku, které po čase můžeme vyměnit za jiné – jinak barevné. V našich životech jsou neustále změny a ty se musí projevit
i v našem stylu bydlení!
Radka Votavová
www.lacertadesign.cz
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JEDNOTNÝ DESIGN CELÉHO PROSTORU PŮSOBÍ ELEGANTNĚ A HARMONICKY

FOTO WAMHOUSE, DESIGN KARINA WICIAK
NABÍDKA TRHU KAŽDÉHO ZAHLTÍ A V TU
CHVÍLI JE POMOC BYTOVÉHO ARCHITEKTA

VÝCHODISKEM Z BLUDNÉHO KRUHU.
ZPRAVIDLA SPOLEČNĚ S KLIENTEM VYTVOŘÍ
NÁZORNÝ KONCEPT CELÉHO INTERIÉRU, KTERÝ
DEFINUJE JEHO BAREVNOU ŠKÁLU A MATERIÁLY
VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ.

PŘEDSTAVU

O BUDOUCÍM STYLU BYDLENÍ SI MŮŽEME

UJASNIT I NA VLASTNÍ KOLÁŽI Z OBRÁZKŮ,
KTERÉ NÁS NA INTERNETU ČI V ČASOPISECH
OSLOVILY

FOTO MARTIN ZEMAN,
KONCEPT LACERTA DESIGN

JSME
ZDE
PRO VÁS
…
Realizace staveb pro veřejný i soukromý sektor
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Chanovice 102 · 341 01 Horažďovice
Telefon +420 376 535 111
Fax +420 376 535 867
Chanovice@Haas-Fertigbau.cz

• Sportovní, průmyslové, zemědělské a ostatní halové stavby
• Administrativní, provozní a skladové objekty
• Střešní konstrukce (krovy, vazníky, lepené konstrukce)
• Rodinné domy, dvojdomy, řadové domy, bytové domy
• Mateřské školy a ostatní stavby
KVALITA

RYCHLOST

ZÁRUKY

CERTIFIKÁTY

ZÁZEMÍ

SOLIDNOST

www.Haas-Fertigbau.cz

Zařizujeme

Barevná paleta
NÁŠ BYT JE JAK DĚTSKÉ OMALOVÁNKY S PLOCHAMI, KTERÉ JE NUTNÉ VYBARVIT, A PŘITOM TATO HRA NEBO ÚKOL
NEMÁ JASNÁ PRAVIDLA. NEŽ SE PUSTÍME DO VÝBĚRU BAREV DO INTERIÉRU, MĚLI BYCHOM SI UVĚDOMIT, ŽE
ZVOLENÉ BARVY BUDOU V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH ČI LETECH PODLE VÝZKUMŮ I PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ ZNAČNĚ
OVLIVŇOVAT NAŠI NÁLADU A POCITY.

Obecně platí, že do místností, kde se věnujeme činnosti a komunikujeme s ostatními, nepatří příliš studené barvy, a naopak do pokojů
určených k odpočinku se nehodí syté teplé barvy. V členitých místnostech s nedostatkem světla bude působit barva o jeden až dva tóny
tmavěji než odstín vybraný na světle. Užitečné je proto natřít vzorkem
barvy karton a vyzkoušet ho na stěně při různém osvětlení. Vzorek bychom měli získat v každém dobrém obchodě.

Zelená jako další hlavní barva přírody představuje bezpečnost a stabilitu, proto se doporučuje do ložnic a společných obytných prostor.
Přírodní energie probouzí kreativitu, barva se dobře uplatní i v pracovně
Hnědá svou zemitostí také evokuje pocit pohodlí a domova a používá se v obytných místnostech, ložnicích a pracovnách
Fialová je exkluzivní a tajemná barva. V tmavém provedení dává
místnostem slavnostní ráz

Bílá a černá jsou neutrální barvy, jsou tedy kombinovatelné se všemi
ostatními barvami. Bílou můžeme v interiéru použít bez omezení,
menší a členité místnosti s nedostatkem světla, jako jsou například
podkroví, prosvětlí. Pokud jde o černou, ta je vhodná spíše jako doplněk a neměla by v interiéru převažovat, aby nepůsobila depresivně.
Žlutá patří k nejpříjemnějším barvám, vyvolává dojem prosluněného
interiéru. Tlumeně žluté stěny mohou nahradit chybějící slunce v pokojích s okny na sever, naopak v místnostech přehřátých slunečními
paprsky znásobí pocit horka a budou působit nepříjemně. Žlutá barva
zesvětlí jakýkoliv prostor, optimismus přináší hlavně do obývacích
a dětských pokojů, hodí se i do jídelen nebo chodeb
Oranžová barva se doporučuje také do dětských a obývacích pokojů, jídelen a kuchyní. Má podobné účinky jako žlutá, prostor opticky
zvětšuje a prozáří, podporuje kreativitu, dobrou náladu, pocit stability
a tepla, vyvolává chuť k jídlu
Červená naopak prostor opticky zmenšuje, vhodná je pouze do velkých a světlých místností. V interiéru bývá velmi výrazná a efektní. Je
vzrušující, evokuje dobrodružství, ve velkém množství je však silně
dráždivá a může také unavovat. Převažující červená barva není vhodná
do ložnic a pokojů neklidných dětí
Modrá znamená klid a důvěru. Vhodná je do kuchyní, koupelen, ložnic a pracoven. Její světlé odstíny působí vzdušně a lehce, vyvolávají
představu jasné oblohy a svěžího ovzduší. Tmavé zmenšují prostor
a navozují pocit napětí
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ELEGANTNÍ ČERNÁ BARVA VYNIKÁ V MODERNÍCH INTERIÉRECH A DODÁVÁ JIM PUNC
UPOUTÁVÁ POZORNOST, LZE JI PROTO S ÚSPĚCHEM POUŽÍT NA
PODTRHNUTÍ A ZVÝRAZNĚNÍ DETAILŮ. POHLCUJE VŠAK SVĚTLO, TAKŽE V MENŠÍM
FOTO PRIMALEX
PROSTORU SE UPLATNÍ SPÍŠE NA MENŠÍCH PLOCHÁCH
LUXUSU.
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PODLE PRŮZKUMŮ VÝROBCŮ SI V TÓNOVACÍCH CENTRECH
DNES NEJČASTĚJI NECHÁVÁME NAMÍCHAT ODSTÍNY
INSPIROVANÉ PŘÍRODOU.

VELMI KULTIVOVANĚ VYPADÁ INTERIÉR
VYBRANÉ MENŠÍ STĚNY, NÁBYTEK

KONCIPOVANÝ TÓN V TÓNU.

NEBO ZÁVĚSY A DEKORATIVNÍ PRVKY SE VOLÍ V TÓNU SYTÉ
BARVY, DOJEM PAK ZMĚKČUJÍ SVĚTLEJŠÍ ODSTÍNY

FOTO PRIMALEX A FLÜGGER
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ODLIŠTE SE, TAPETUJTE!
Schopnost zútulnit obytný prostor, dodat mu originální jiskru a kouzlo
mají i tapety, které se vracejí do módy. Tapetovat se dá prakticky ve
všech místnostech, nevyjímaje koupelnu či kuchyň. Oproti minulosti
jsou dnes tapety v široké škále barev, vzorů a v různých povrchových
úpravách a tapetování je snazší. Navíc nemusíme tapetovat hned celý
byt, trendem poslední doby je tapetování jedné stěny v místnosti.
Papírová tapeta – cenově výhodná klasika, méně odolná vůči
oděru či omaku. Složitější způsob tapetování, je nutné natírat tapetu
i zeď. Odstranění tapety mokrou cestou s použitím odstraňovače tapet

TRENDEM V TAPETÁCH JSOU
VÝRAZNÉ VZORY A BARVY.
V POSLEDNÍ DOBĚ JSOU V OBLIBĚ
PŘÍRODNÍ KVĚTINOVÉ DEKORY
A VRACÍ SE ZÁJEM O VZORY

ZÁMECKÉ, DOKONCE SE ZLATÝMI,

STŘÍBRNÝMI, ČI KOVOVÝMI TÓNY

FOTO VAVEX 1990
A HOUSE DECOR
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Vinylová tapeta – na vrchní straně opatřená vinylovým povrchem.
Stálobarevná, odolná vůči mechanickému poškození, částečně i tepelně izoluje. Odolává vodě, dá se čistit mokrou houbou. Způsob tapetování je totožný s papírovou tapetou – natíráme tapetu i zeď. Velký
výběr vzorů a barev
Vliesová tapeta – nejoblíbenější druh tapety pro své vlastnosti.
Beze zbytku se dá odstranit a použití je oproti jiným druhům tapet
snadnější. Lepí se za sucha, při tapetování natíráme pouze stěnu a tapetu přikládáme. Tapety jsou omyvatelné, vysoce odolné proti oděru,
jsou prodyšné, čímž zabraňují vzniku plísní. Tvarově i barevně jsou
stálé. Velký výběr vzorů a barev

NOVÉ TRENDY I V BYTOVÉM TEXTILU
Při proměně interiéru se nemusíme hned pouštět do malby nebo
tapetování, nejjednodušší je výměna bytového textilu – koberce, závěsů, polštářů nebo ručníků v koupelně. Letošní trendy představil nedávno ve Frankfurtu nad Mohanem veletrh Heimtextil, který je největší
mezinárodní přehlídkou novinek v oblasti bytového textilu, textilních
doplňků a dekorací. Vyplynulo z něj, že sezona 2014 až 2015 bude plná
protikladů. Uplatní se jak moderní, tak přírodní materiály, jak výrazné
a intenzivní, tak i melancholické a tlumené barvy. Trendy se dělí do
dvou rozdílných proudů s názvy Progress a Revive, které představují
několik výrazných stylů.
Připravila Helena Petáková

INTENZIVNÍ BARVY V RŮZNÝCH

MIXECH, KTERÉ ČASTO NECHÁVAJÍ
VYZNÍT I STRUKTURU LÁTKY JSOU

TYPICKÉ PRO STYL PROGRESS –
GENERATE COLLISION. NEPŘESNOSTI,
CHYBY A KOLIZE JSOU PŘEDNOSTÍ –
NĚKDY DEKORY PŮSOBÍ JAKO ROZPITÉ
ČI POTŘÍSNĚNÉ

TREND REVIVE PŘEDSTAVUJE
PURITY S NEUTRÁLNÍ

STYL EXALT

ŠEDOU A HNĚDOU BARVOU

A ZAJÍMAVÝMI STRUKTURAMI.
DRUHÁ KATEGORIE REJUVENATE
CRAFT NAVAZUJE V MODERNÍ
PODOBĚ NA TRADIČNÍ MANUÁLNÍ
VÝROBU A TECHNIKY,

ZDROJ FOTOGRAFIÍ: MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH

VYCHÁZEJÍCÍ Z LIDOVÉHO UMĚNÍ
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K TRENDU PROGRESS PATŘÍ TAKÉ
KATEGORIE ENGINEER NATURE.
FUTURISTICKY ORGANICKÉ TVARY,
DEKORY A TEXTURY Z PŘÍRODY JSOU

OVLIVNĚNY TEXTILNÍ VĚDOU.
UPLATŇUJÍ SE SYTÉ BARVY PŘÍRODY,
ZELENÁ I TMAVĚ MODRÁ
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