
 
8.6.2016 

 

 

Poznejte styl Hamptons! 
 

Styl Hamptons nyní prožívá svoji malou renesanci. Čím si získal srdce milionů? Dokonalým 

spojením luxusního, elegantního apartmánu s uvolněným duchem domku na pláži. Objevte 

spolu se stylistkami Westwing.cz kouzlo tohoto stylu a vytvořte u sebe doma atmosféru 

elegantní vily na břehu oceánu. Nechte se inspirovat přepychem v americkém stylu! 

 

Počátky stylu Hamptons je třeba hledat mezi zlatými písky a blankytným nebem East Hampton 

a Southampton, nejluxusnějších částí ostrova Long Island. Právě sem se do elegantních 

rezidencí sjíždí elita New Yorku, která na poli luxusu nehodlá dělat kompromisy. Obývací 

pokoje s prosklenými stěnami s výhledem na moře a zlatavé pláže, vkusný nábytek, velké 

pohovky -  to jsou prvky, které v interiéru nemohou chybět!  

 

Stylistky Westwing, okouzlené uvolněnou směsí americké klasiky s leskem art deco, vybraly 

elegantní nábytek a textilie, které v sobě snoubí dekadentní lehkost a glamourovou 

extravaganci.  

 

Poznávací znak: barvy pláže 

 

Interiéry ve stylu Hamptons čerpají inspiraci z okolní krajiny, a tak v nich převládají světlé barvy 

– bílá, béžová, světle šedá. Aranžmá v tomto duchu působí klidně a harmonicky.  

 

   

   

Poznávací znak: královská modrá  

 

Odstíny modré evokují oblohu či moře a navozují příjemnou relaxační náladu. V aranžmá ve 

stylu Hamptons by modrá neměla chybět, ideálně v kombinaci s bílou či béžovou. 
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Poznávací znak: doplňky v námořnickém stylu 

 

Lidé, kteří jezdí do Hamptons, rádi odpočívají na svých elegantních jachtách. Odtud je už jen 

krůček k námořnickým motivům, jež ozdobí doplňky a dekorace. Kotvy, lana, pruhované vzory 

-  to vše dotváří místní kolorit.  

   

 

Poznávací znak: glamourový lesk  

 

I když styl Hamptons odráží uvolněnou a pohodovou atmosféru pláže, nelze zapomenout na 

touhu po luxusu, kterou místní residenti dávají tak rádi na odiv.  V aranžmá tedy nesmí chybět 

elegantní lesklé a třpytivé předměty, které na sebe strhávají pozornost. 

 

 
 

 

 

 

Poznávací znak: luxusní materiály  

 

Američané milují bytový textil! Jejich domovy zdobí koberce, závěsy a záplavy měkoučkých 

polštářů. Pro styl Hamptons je typické použití vlny, bavlny a lnu, vše v té nejvyšší kvalitě. Téměř 

povinným prvkem každého interiéru je pak kvalitní koberec s geometrickými vzory.  
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Pro více informací navštivte: 

www.westwing.cz 

 

Pamatujte také na náš FTP server pro média, ze kterého si můžete stahovat fotografie těch 

nejzajímavějších produktů z našich kampaní.  

 

Adresa FTP: press.westwing.com.pl 

login: westwing_press 

heslo: Press2014 

 

Podrobnější informace podá:  

 

Westwing Home & Living 

Dagmar Ferová 

dagmar.ferova@westwing.cz  

+420 538 890 315 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Westwing je mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti interiérových doplňků a nábytku, který svým klientům 

nabízí výjimečné produkty v atraktivních cenách. Hlavní sídlo firmy se nachází v Mnichově, ale momentálně 

Westwing působí ve 14 zemích na 3 světadílech. Firma byla založena roku 2011 a v současnosti zaměstnává přes 

1500 osob. Firma je financována skupinou investorů, mj. Access Industries, Fidelity Worldwide Investment, 

Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, Odey, Summit Partners a Tengelmann Ventures, kteří doposud do 

Westwing zainvestovali 209 miliónů eur. Westwing působí v Belgii, Brazílii, České Republice, Francii, Itálii, 

Německu, Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku, Švýcarsku a na Slovensku. 
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