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Trend: drahé kameny
Drahé kameny a minerály fascinují člověka již dlouhá staletí. V dobách dávných jim byly
připisovány tajemné nadpozemské vlastnosti a nyní se staly středem zájmu módních
návrhářů, architektů a stylistů. Svět designu nečerpá pouze z jejich jedinečných tvarů,
velkou inspirací se staly i díky svým překrásným barvám. Smaragd, rubín, jantar, safír
či ametyst do interiéru vnesou závan elegance a kouzlo tajemna.
Tajemný smaragd
Smaragd je nejslavnější ze zeleně zbarvených drahých kamenů. Jeho krásná sytá barva, v kombinaci
s trvanlivostí a vzácností, z něj dělá jeden z nejdražších drahokamů na světě. Interiéry inspirované
odstíny smaragdu působí živě a současně elegantně. Zelenou se nebojte použít na menších dekoracích,
ale i na větších kusech nábytku – v obou případech vypadá krásně! Chcete, aby prostor působil
sofistikovaně? Přidejte jemné zlaté akcenty, například ve formě noh nábytku či stropního osvětlení.

Intenzivní rubín
Rubín, někdy nazývaný kamenem barvy „holubí krve“, je po staletí považován za symbol lásky, vášně
a plodnosti. Jeho intenzivní červená se hodí do odvážných interiérů v eklektickém stylu, kterým dodá
osobitost a charakter, ale zapadne i do méně výrazných aranžmá. Textilie v barvě rubínu příjemně
oteplí chladné loftové prostory a menší dekorace se zase hodí do elegantních aranžmá v klasickém
stylu. Patříte mezi milovníky minimalismu? Ani vám není barva rubínu zapovězena. Jednoduché
křeslo v intenzivní červeni zapadne i do jinak střídmých interiérů.
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Hřejivý jantar
Jantar, který je často nazýván „zlatem severu“, je po staletí ceněn pro svou krásu a léčivé vlastnosti.
Díky své průzračně zlatavé barvě je spojován se sluncem, energií a mnozí jej považují za talisman krásy,
ochrany a obnovy. Chcete-li podobnou atmosféru přenést i do svého domova, vyvarujte se
kombinování různých vzorů a raději volte kousky v různých odstínech hnědé a zlaté, tzv. tón v tónu.
Interiér tak bude působit útulně a harmonicky.

Smyslný safír
Dávní kupci věřili, že jim přinese štěstí na cestách a nyní se používá ke zdobení bižuterie těch největších
hvězd. „Modravé odstíny safíru mají nezastupitelné místo i ve světě interiérového designu. Krásně
vypadá například ve spojení s nyní velmi módní šedou barvou, kdy do aranžmá vnáší eleganci
a noblesu“, říká Delia Fischer, zakladatelka a kreativní ředitelka Westwing.cz. Chcete-li následovat
nejnovější trendy, zvolte spojení safírově modré se stříbrnou či zlatou barvou. Odkládací stolek či lampa
v této nevšední barevné kombinaci se stane středem pozornosti celého aranžmá.

Harmonický ametyst
Ametyst se v přírodě nachází v nejrůznějších barevných odstínech fialové až purpurové a mnozí jej
nazývají kamenem vnitřní síly. Svým majitelům totiž pomáhá nalézt duševní rovnováhu. Interiéry
inspirované odstíny ametystu se tak hodí především pro ty, kteří do svého domova chtějí vnést
atmosféru klidu a harmonie, ve které budou moct zapomenout na všechny své problémy a nerušeně
odpočívat. Ideální místo pro využití síly ametystu je proto ložnice. Díky několika menším doplňkům se
vaše ložnice může proměnit ve stylovou oázu relaxu, ve které není místo pro stres ani nespavost.

Fotografie v tiskové kvalitě si můžete stáhnout z naší galerie na Flickr.com:
https://www.flickr.com/photos/westwing_cz/albums
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O Westwing Home & Living:
Mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti prodeje nábytku a bytových doplňků vznikl roce 2011. Svým zákazníkům nabízí širokou škálu
produktů za atraktivní ceny. Westwing působí ve 14 zemích na 3 světadílech a má více než 1500 zaměstnanců. Aktuálně působí v Belgii, Brazílii,
České republice, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku, Švýcarsku a na Slovensku.

