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VE STYLU

Nástěnné hodiny Marble Time 
Wall Clock značky Zuiver jsou vyrobeny 
z mramoru. Cena 2 178 Kč. MyShop.

Vyhrazeno pro

gentlemany
www.casopisdomov.cz

Módní trendy přinášejí každý rok řadu 
novinek. Kdo si však nepotrpí na extravaganci 
a nejrůznější výstřelky, toho může oslovit 
nevtíravá elegance pánského stylu…
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T
Slovní 
hříčka
na plechové 
ceduli 
odhaluje 
nepopi- 
ratelný 
fakt, že 
ženy mají 
vždycky 
pravdu... 
Cena
1 199 Kč.
Kare-shop. g

Také u interiérů zařízených v pánském 
stylu lze najít charakteristické prvky 
dalších směrů, například vintage, 
retro, industriálního, minimalistického 
nebo klasického. Charakteristické 
pro pánský styl jsou tlumené 
barvy, kvalitní materiály a nábytek 
jednodušších tvarů. Nepotrpí si tolik 
na dekorace a „lapače prachu“ typické 
pro romantické styly. Větší důraz je 
zde kladen na praktické, nadčasové 
kousky, případně na zajímavé 
designové solitéry. Najdeme v něm 
i nábytek a doplňky s nádechem 
luxusu, například kožené sedačky 
a křesla, domácí bar či servírovací 
stolky z exotických dřev.
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Design 
psacího 
stolu se čtyřmi 
zásuvkami se 
inspiroval vzhledem starých kufrů. 
Cena 34 299 Kč. Westwing.

K doplňkům Denim Möve 
patří bavlněné ručníky, osušky

i předložky s perleťovou strukturou 
či se vzorem rybí kosti. Cena od 

250 Kč/kus. À la Maison.

f Kulatý kovový 
stolek má podobu barelu 
o průměru 38 cm a výšce 41 cm. 
Cena 4 378 Kč. Dekoria-style.

g Pohodlný ušák 
Country Side s rámem 
z gumovníkového dřeva 
je potažen kvalitní kůží. 
Cena 38 999 Kč. 
Kare-shop.

Regál Iron z masivního 
mangového dřeva a železa má 
rozměry 120 x 180 x 35 cm. Cena 
od 15 999 Kč. Kika Nábytek.

Nábytek
i doplňky klasických 

tvarů vtiskly obývacímu 
pokoji s pracovnou punc 

kvality a elegance.
www.liniedesign.cz
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 Mimořádný důraz je v tomto případě 
kladen na individuální záliby, zaměření 
a samozřejmě také věk člověka, který 
interiér obývá. Je velký rozdíl, zda 
jde o sportovně založeného muže, 
nadšeného cestovatele, domácího 
kutila nebo intelektuála, který je 
nejšťastnější uprostřed knih ničím 
a nikým nerušen. Daný prostor zařízený 
v pánském stylu je nutné řešit na míru 
a důkladně si rozmyslet, zda bude 
v centru zájmu domácí posilovna, dobře 
vybavená dílna nebo velká knihovna.

 Například sportovec ocení dostatek 
místa na kolo a ostatní sportovní 
náčiní, muzikant prostor na hudební 
nástroje, cestovatel si rád vystaví 
suvenýry z exotické dovolené a rybář 
zarámované fotografie svých největších 
úlovků. Společným jmenovatelem pak 
může být nedbalá elegance, vytříbený 
vkus, nadčasový vzhled a chytře 
vyřešené úložné prostory, protože není 
mnoho pánů, k jejichž koníčkům by 
patřilo uklízení.

 Také kvalita a pohodlí zde hraje 
důležitou roli. Pracovna nebo obývací 
pokoj by měly být pro svého uživatele 
útočištěm a oázou, kde načerpá klid 
po náročném dni. Je proto dobré volit 
nábytek na míru nebo vybírat opravdu 
prověřené kusy renomovaných značek 
a doplnit je dokonale sladěným textilem 
v tmavších odstínech, s jednobarevným 
nebo elegantním nenápadným vzorem. 
Správně navržený interiér v tomto 
duchu může časem „zrát“ podobně 
jako kvalitní archivní víno.

www.parada.eu

Jakub Vávra

designér, studio Paráda
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Jutová předložka 
široká 70 cm se dělá také 
v přírodním a světle šedém 
provedení. Cena 599 Kč. 
H&M Home.

h Praktická 
komoda Loft 1875 
na různé nezbytnosti 
obsahuje rovněž regál 
na lahve. Cena od 
12 990 Kč. Dedra.

g Lehký župan 
z příjemného sepraného 
lnu v petrolejovém 
odstínu se dělá i v dalších 
čtyřech barvách. 
Cena 999 Kč. 
H&M Home.

www.casopisdomov.cz

f Stojací lampa 
Coffee vysoká 165 cm 
má také svoji nižší, stolní 
variantu. Cena 13 399 Kč. 
Kika Nábytek.
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Osobitý charakter
dodaly této ložnici textilní 

doplňky a tapety z kolekce 
Wabi Sabi značky Scion. 

Cena bavlněné látky na závěsy 
od 1 220 Kč/bm. Paráda.

Starobylý 
glóbus 
s profilovaným 
podstavcem se 
hodí jako důstojný 
doplněk stylové 
pánské pracovny. 
Cena 1 031 Kč. 
LaHome.

Industriálně 
pojatý věšák na 
kabáty se skládá z osmi 
dřevěných ramínek. 
Cena 2 799 Kč. 
Kare-shop.  D

Konferenční 
stolek Ibuku 
s vysouvatelnými deskami je 
velký 110 x 60 x 42 cm. Cena 
19 861 Kč. Dekoria-style.

Origi- 
nální 
stojan 
Puzzle 
vyrobený ze 
dřeva pojme 
zároveň až 
dvanáct lahví 
vína. Cena 
5 969 Kč. 
Bonami.
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