
Styl, který vychází z podoby 
luxusních amerických apartmánů 
20. století, patří mezi současné 
módní trendy. Ten dnešní se však 
od svého vzoru liší jednoduššími 
tvary a důrazem na eleganci.
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VE STYLU

Mísa Zelda ve zlatém 
stojanu má průměr 28,5 cm, výšku 
17 cm a vyrábí se z keramiky. 
Cena 1 599 Kč. Kare-shop.

Velké hodiny se zrcadlovým 
ciferníkem oživí i minimalistický interiér. 
Cena 3 099 Kč. Mauro Ferretti.

Kombinace 
čalouněného nábytku 

s lesklou konstrukcí 
stolků působí luxusně. 

Cena konzolového 
stolku 19 026 Kč. 

Dekoria-style.

Moderní glamour:
pohodlný luxus
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Způsob zařizování označovaný jako 
glamour je inspirován stylem, v němž 
si ve 40. letech minulého století 
libovala společnost filmových hvězd 
z hollywoodských studií. Glamour 
označuje půvab, kouzlo či přitažlivost, 
a přeneseme-li tento pojem do oblasti 
interiérů, jeho typickými znaky jsou 
lesklé třpytivé doplňky a čalouněný 
nábytek s konstrukcí ve zlaté či stříbrné 
barvě. Hojně využívá křišťálových 
lustrů, zrcadel, a dokonce i zrcadlových 
ploch u menšího nábytku, jako 
jsou stolky nebo komody. Z barev 
v něm převládá červená, fialová či 
purpurová, kombinace černé a bílé, 
ale také tmavší modré a zelené tóny. 
Cílem je vzbudit dojem luxusu a až 
divadelní okázalosti.
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Velkorysý jídelní stůl 
se skleněnou deskou 
a kovovou podnoží má velikost 
200 x 100 x 75 cm. Cena 
45 699 Kč. Kare-shop.

Kombinace modrého nádobí se zlatými 
příbory udělá i z každodenního stolování nevšední 
záležitost. Cena talíře od 55 Kč. Butlers.

Stolní 
lampa 
vysoká 
78,5 cm 
má tmavě 
modré stínidlo 
z bavlny 
s 10% příměsí 
polyesteru. 
Cena 
3 499 Kč. 
www.
mall.cz

Kulatý tác z oceli s mosaznou 
povrchovou úpravou a nízkým 
okrajem je široký 28 cm. 
Cena od 150 Kč. Jysk.

Stojací zrcadlo 
v dekorativním rámu 

pomůže proměnit 
halu v důstojný 
vstup do domu. 

Cena 2 175 Kč. 
www.mujhouse.cz

Závěsné stmívatelné svítidlo 
vybavené LED diodami SMD. Konstrukce 
je vyrobena z hliníku a kovu s bronzovou 
povrchovou úpravou. Průměr svítidla 55 cm. 
Cena 5 960 Kč. www.trendysvitidla.cz
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f Pohovku 
Chesterfield Glamour 
Velvet Midnight 
vkusně doplňuje 
konferenční stolek 
s dekoracemi. 
Cena 26 436 Kč. 
Dekoria-style.

f Mosazné mlýnky Bottle 
značky Menu na sůl a pepř se 
inspirovaly tvarem lahve. Cena 
3 190 Kč / 2 ks. Designville.

Zlatý 
svícen 
značky 
Markslöjd 
lze zapojit 
do zásuvky, 
nebezpečí 
požáru tu 
nehrozí. 
Cena 
1 802 Kč. 
Bonami.

Váza 
Moon 
s ozdobným 
uzávěrem 
a mosazným 
detailem 
splní i funkci 
karafy. 
Cena 
2 599 Kč. 
www.
mall.cz

Sametové křeslo 
Vegas podpírá pevná 
trubková konstrukce 

v mosazném odstínu. Cena 
20 714 Kč. Westwing.

Obří vážka 
s tělem z polyresinu 
a křídly ze zrcadlového 
skla ozdobí zeď 
ložnice či obýváku. 
Cena 1 149 Kč. 
Kare-shop.

Skleněný 
jehlan poslouží 
k pěstování 
sukulentů či 
kaktusů a zároveň 
jako originální 
doplněk. Cena 
2 319 Kč. 
Bonami.
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REPREZENTATIVNÍ GLAMOUR 
PRACUJE S LESKEM 
A TŘPYTEM, ZAKLÁDÁ SI NA 
PŘEPYCHU A POHODLÍ.

 Jak se dá styl, který vyznávala 
hollywoodská smetánka, přenést 
do současných interiérů? Místo 
okázalosti lze vsadit na větší eleganci 
a uměřenost, vyvarovat se míchání 
vzorů a křiklavých barev (vynechat 
rudou, fi alovou a fuchsiovou) 
a nahradit je modrými či tmavě 
zelenými odstíny, které vynikají 
přirozenou elegancí a dají se 
kombinovat třeba s šedou, béžovou 
i starorůžovou.

 Ve stylu glamour se dobře uplatní 
nejrůznější druhy drobného nábytku – 
odkládací, květinové nebo konzolové 
stolky z kovu, menší komody a zrcadla 
v ozdobných rámech.

 Zásadní roli tu hraje textil a doplňky. 
Často se využívají také sošky nebo 
dekorace na zeď. Působivě fungují i dvě 
stejné, symetricky umístěné dvojice 
doplňků (například vázy, stolní lampy, 
skleněné svícny, mísy nebo květináče), 
které připomínají zámecké interiéry.

 K oblíbeným materiálům patří 
vedle křišťálového a zrcadlového 
skla i mramor a kov, z textilií je to 
především samet nebo hedvábí.

 Současná podoba glamour 
stylu, který je přirozeně ženský, ale 
v jednodušší verzi může vyhovovat 
i mužům, si nepotrpí na přehnanou 
zdobnost a vyhýbá se kýčovitosti.

www.designfriendly.cz
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Gabriela Hámová
interiérová designérka 
studia Design Friendly

Stolek 
Azurro 
s unikátní 
deskou 
vyrobenou 
z achátu 
bude 
v interiéru 
vypadat jako 
drahokam. 
Cena 
9 876 Kč. 
Dekoria-
-style.

Smaltovaný odkládací stolek 
Glam Zuiver má rozměr 36 x 51 cm a dělá se 
v pěti barvách. Cena 4 607 Kč. Alhambra.

Stylovou 
lavičku 
s područkami 
a sametovým 
potahem nese 
konstrukce 
z bukového dřeva. 
Cena 3 769 Kč. 
Bonami.

Jednoduše zařízené ložnici dodává 
noblesní vzhled čalouněné lůžko, lesklé lampy 

a originální noční stolky. Foto: Boca do Lobo

 Kovové zarážky 
podrží knížky a ještě při čtení 
oblíbeného románu posvítí. Cena 
2 623 Kč. Almara-shop.
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