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Dekorace pro kuchyně
 Velký manuál dokonalá kuchyň



Styl MINIMALISTICKÝ
  Velký manuál -  Dokonalá kuchyň

Typické jednobarevné rozlehlé plochy podlah a 

stěn nechávají prostor pro uplatnění doplňků, 

se kterými ovšem tento styl šetří. 

S oblibou využívá efektivní objemné nádoby se 

zelení. Také vázy a mísy většího měřítka, které 

jsou  výrazné svým tvarem nebo materiálem.

Záměrnou strohost interiéru vyvažují doplňky 

jemných a oblých  nepravidelných tvarů. 

Hra kontrastů se rozehrává spolu s přírodními, 

ručně opracovanými materiály, pokroucených 

větví, proutí nebo mořské trávy. Barevně střídmí

styl nejvýrazněji oživují výtvarná díla ve 

velkorysých a nadstandartních rozměrech



Styl MODERNÍ
  Velký manuál -  Dokonalá kuchyň

Typickým doplňkem moderního stylu je umění - 

obrazy a drobné plastiky. Interiéry vždy oživuje 

udržované pokojová zeleň. Roli dekorativních 

doplňků přebírají běžné každodenní předměty jako

jsou dřevěná prkýnka, karafy na oleje,velkoformátové 

hodiny. Typickou a vděčnou dekorací je také nádobí 

- mísy, vázy, karafy a podnosy.

Pokud okna nenabízí atraktivní výhled zůstávají bez 

dekorací a zastínění řeší rolety či žaluzie. Pokud okno 

dekorujte použijte vzdušné a splývavé materiály.



Styl INDUSTRIÁLNÍ
  Velký manuál -  Dokonalá kuchyň

Roli dekorativních doplňků v industriálním stylu 

převzaly užitné předměty se zajímavým designem - 

typicky to jsou hodiny z městských věží, vlakových 

nádraží a křižovatek, které svou nadměrnou velikostí 

navazují na velkorysé měřítko průmyslových hal. 

Originální dekoraci, která respektuje genia loci jsou 

komponenty vyřazených zařízení, zrezlé stroje 

drobné výroby či staré kuchyňské nádobí.

Mezi výtvarná díla, která dobře korespondují s 

atmosférou výrobních hal patří rozměrné abstraktní 

olejomalby a velkoformátové černobílé fotografie, 

které se nejlépe vyjímají na staré popraskané zdi z 

červených cihel.



Styl GLAMOUR
  Velký manuál -  Dokonalá kuchyň

Mezi typické dekorace patří velkolepé osvětlení, vázy 

a mísy, které se snaží zaujmout svým tvarem 

materiálem nebo velikostí. Vznešené klasické tvary 

vnesou do interiéru mnohoramenné svícny ve 

zlaceném nebo mosazném provedení.

Doménou stylu Glamour ovšem zůstává vzor a 

použití luxusního materiálu kuchyně. Tento styl je 

nejvíce na hranici " kýče" a musí se volit opravdu 

velmi opatrně. Dominují dekorace v barvě zlata, 

mědi a  najdeme zde místo pro květinové motivy a 

jeho měřítko je stejně jako glamour styl je více než 

velkorysé.



Styl ETNO
  Velký manuál -  Dokonalá kuchyň

Etno styl je na tolik výrazný, že dokáže vytvořit 

atmosféru pomocí několika vybraných doplňků. 

Obvykle jsou to suvenýry z cest.

ručně vyrobené originály dodají interiéru 

neopakovatelnou atmosféru a často zajímavý 

příběh.

Obvykle se jedná o tácy a podnosy, hliněné nádoby 

a dřevěné mísy, ručně tepané kovové lampy a 

svícny, pestré totemy, vyřezávané sošky a kmenové 

masky. Bubínky nebo drobné dekorace z mušlí, 

kůže nebo kamenů.

Je vhodné vybírat doplňky pouze jediného stylu a 

dopřát jim klidné pozadí, aby interiér nepůsobil jako 

skladiště.



Styl SKANDINÁVSKÝ
  Velký manuál -  Dokonalá kuchyň

Roli dekorací u skandinávského stylu převzaly běžně 

používané předměty s atraktivním designem.

Praktické a krásné doplňky interiér spontánně 

zabydlují a přirozeně vytvářejí atmosféru stylu.

Dokonale vyniká půvab dřevěných masivních misek, 

proutěných košíků, keramických mís s typickým 

geometrickým tvarem.

Nezbytnou součástí jsou svíčky, ale také nástěnné 

galerie s černobílých fotografií, či stylových plakátů.

Útulného vzhledu a pravé skandinávské atmosféry 

docílíte utěrkami s geometrickými tvary v 

černobílém provedení.


