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Scandi třikrát jinak  
 

Popularita skandinávského stylu neustále roste. Je oblíbený zejména pro svoji 

jednoduchost, funkčnost a  citlivý přístup k přírodě. Použití přírodních materiálů a záplava 

bílé barvy jsou základem každého interiéru zařízeného v tomto severoevropském stylu. 

Ne každý ale ví, že skandinávský styl má bohatou historii a vyvíjel se různými směry. 

V pondělí 4. dubna Westwing.cz představí 3 jedinečné kampaně inspirované různými 

podobami stylu scandi - švédským, holandským a norským. Protože když dva dělají totéž, 

není to totéž! 

  

  

Scandi nordic  

 

V této kampani se stylistky Westwing zaměřily na syrovou podobu stylu scandi, která je pro 

Norsko tolik typická. Působí střídmým, někdy až disciplinovaným dojmem. V norských 

interiérech kralují ekologická řešení a spousta světla. Záměrně vytvořený dojem chladu, 

nábytek a doplňky z přírodních materiálů a jejich promyšlené rozmístění evokují syrovou 

a drsnou krásu norského severu.    

    

  

 

Scandi dutch 

 

Že je styl scandi opravdu různorodý dokazuje jeho holandská tvář, ve které převládají retro 

prvky. Holanďané milují moderní městské interiéry ve skandinávském stylu a v jejich 

domovech se mísí minulost s přítomností. Nábytek zdobící jejich domácnosti odkazuje 

na bohatou tradici dokonalého skandinávského designu a celek je vyvážený a harmonický.   
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Scandi swedish 

  

Francouzský styl není pouze doménou Francouzů. Zamiloval si ho i švédský král Gustav III., 

který se po své návštěvě zámku ve Versailles rozhodl obohatit strohý švédský styl o přepych 

a okázalost francouzského sídla. Dal tak vzniknout gustaviánskému stylu, který v sobě mísí 

švédskou lehkost a vzdušnost s francouzskou elegancí. Gustaviánské interiéry okouzlují 

skromností, útulností a královskými akcenty.   

 

    

 

 

 

 

 

 

Více najdete na:   

www.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. 
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