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Bydlení jako v Kodani
Dánský styl je respektovaným hráčem na poli moderního designu. Nábytek a doplňky zdobící
kodaňské domácnosti navazují na jeho dlouholetou a bohatou tradici, současně je však inspirací
pro mnoho mladých autorů, kteří ho modifikují a interpretují v nových formách. V úterý 29. března
Westwing.cz představí jedinečnou kampaň inspirovanou klasickým dánským interiérem. To ale
není jediné překvapení, které si pro vás na tento den stylistky Westwing připravily!

Dánové jsou známí svou slabostí pro nadčasové interiéry zařízené ve skandinávském stylu. V jejich
domácnostech většinou dominují jemné a tlumené barvy v odstínech béžové, šedé a bílé, a aby celek
nepůsobily příliš mdle, často ho „rozbijí“ tmavými akcenty. Umírněný a klidný vzhled je základem
skandinávského stylu, který přejali od svých švédských sousedů.
Seveřané, a v nich i Dánové, jsou národem s uměleckým duchem, což se odráží i v jejich domovech.
I když jsou většinou zařízeny v tlumených a neutrálních barvách, rádi je zdobí výraznými
pestrobarevnými prvky. Celek však vždy působí jednotně a harmonicky.
Nábytek a doplňky, se kterými se můžete setkat v kodaňských domácnostech, navazují na bohatou
tradici proslulého dánského designu – chloubu tohoto národa. Jednotlivé kousky tvoří výtvarně
nápaditý a současně rafinovaně jednoduchý celek, který nedává prostor náhodám.
Srdce Evropanů si získal především dánský design z padesátých a šedesátých let, který nyní zažívá
svoji renesanci jak v Dánsku, tak v Evropě. Spolu s oblíbenými retro prvky se do módy vrací lehký a
vzdušný nábytek s typicky zkosenými nožkami, staré vzory a dekorace. Skandinávský styl klade důraz
na spojení s přírodou a jeho neodmyslitelnou součástí je použití přírodních materiálů. Dřevěný
nábytek a doplňky tvoří spolu se světlými barvami a prvky retro jedinečné a nevšední kombinace.
Pokud dánský design není vaším favoritem, i vy se máte na co těšit. Stylistky Westwing navštívily také
jiná zákoutí světa, mimo jiné Austrálii. Okouzleny světlými i pestrobarevnými byty v největším městě
tohoto kontinentu – Sydney – připravily jedinečnou kampaň plnou moderních kousků nábytku,
elegantního osvětlení a barevných doplňků, díky kterým se váš domov změní v místo pulsující
positivní energií a designem. Zajímá vás, jaká další místa stylistky navštívily? Podívejte se
na Westwing.cz!
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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.

