Varšava, 27. května 2014

Přímo z Manhattanu
– newyorský styl v polských domech
Apartmán ve stylu Carrie Bradshaw? Proč ne! Nemusíte přece bydlet na Manhattanu, abyste se
mohli kochat krásou newyorského interiéru. Pomocí několika charakteristických kusů nábytku
a bytových dekorací, lze vytvořit interiéry, jaké velmi dobře známe z kultovních filmů a seriálů.
Inspiraci Vám poskytne Weswing.cz.
Vždy krásné, vždy moderní
Jsou takové byty, které nikdy nevyjdou z módy a třeba i po mnoha
letech vypadají skvěle a moderně. K takovým skvostům bytové
architektury nepochybně patří byty zařízené v newyorském stylu.
V čem tkví jejich tajemné kouzlo? „Newyorský styl se vyznačuje
jednoduchosti forem, kvalitním řemeslným zpracováním, použitím
nejkvalitnějších materiálů a pestrými ale vždy ideálně sladěnými
barevnými tóny. Důležitou roli mají v newyorském stylu aranžmá,
které používají výrazné geometrické tvary a lze je spojovat
a sestavovat v mnoha variacích“ – vysvětluje Marta Suchodolská, vydavatelka Magazínu Westwing.
Látky, vzory a ušlechtilé materiály
Základem newyorského stylu jsou jednoduché formy. Není zde místo pro subtilní zaoblení
a dekorace – nábytek má klasické tvary a ideální proporce. V místnostech je na první pohled vidět
dokonalá symetrie. Velmi důležitými prvky jsou dekorační látky a vzory: výrazné s jasnou geometrií
dotváří skoro ideální dokonalost interiéru. Dlouhé závěsy, čalouněné sofa a křesla, tapety a také
dekorační doplňky: polštáře, plédy, lampy – všechny tyto předměty by měly pocházet z odlišných
kolekcí a být různorodě vzorované. Musí se ale vkusně doplňovat
a vzájemně ladit. Originálně sestavené různobarevné vzory jsou tím, co
činí tento styl krásným. V newyorském stylu mají své nezastupitelné
místo také hezké dveřní a okenní rámy, vysoké podlahové lišty a také
řemeslně zpracované dřevo nebo lakovaný nikl. V barevném koloritu
vládne pestrost – je zde místo pro mnoho barevných odstínů, vždy
s jednou dominantní barvou. Na stěnách najdeme převážně přírodní
tónované odstíny šedé, béžové a bílé. Nic se nepokazí barevnými
monochromatickými akcenty.

Nejen do apartmánů na Manhattanu
Newyorský styl miluje prostor. Neznamená to ale, že je přísně vyhrazený pouze pro apartmány
s velkým prostorem. Některé jeho prvky se skvěle prezentují také v menších prostorách, které
dokonce opticky zvětšují. Působí tak například pohovky a křesla na nožkách – díky podlaze bez krytin
vypadá místnost prostorněji. Do menších obývacích pokojů se ideálně hodí malé subtilní odkládací
a konzolové stolky, které jsou přímo charakteristické pro newyorský styl. Působí v interiéru stejně

dobře jako klasické bytové doplňky a dekorace: lampy, vzorované polštáře, vázy, lucerničky a svícny.
Jak je patrné, každý z nás si může doma dopřát kousek Manhattanu.
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https://www.westwing.cz
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Westwing je mezinárodním lídrem e-commerce v branži interiérových doplňků a vybavení domácností, který
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