TRENDY V BYTOVÝCH DEKORACÍCH PRO ROK 2022

Doba se stále mění a je přirozené se jí přizpůsobovat. Poslední rok a půl byl pro všechny velice náročný a přinesl nám
mnoho neočekávaných změn, které se vepsaly do našeho životního stylu a zvyklostí.
Hlavním rysem poslední doby je propojení pracovního a domácího prostředí a tento trend se bude dále rozvíjet. Čím
dál více z nás vykonává svou práci z domova, a to se pojí s prolínáním těchto dvou sfér.
A protože se člověk vždy snažil přizpůsobit si své okolí k obrazu svému, aby se v něm cítil příjemně a bezpečně, je
tomu tak i v tomto ohledu.
Práce od kuchyňského stolu nebo pohovky je nejen nepohodlná, ale také nezdravá. Nabízí se tedy idea pohodlné
domácí kanceláře, která může být i elegantní.
ELEGANTNÍ PRACOVNÍ PROSTOR
Stejně jak v tomto, i v příštím roce budou lidé hledat způsoby, jak udělat ze svých domovů pohodlný a funkční životní
prostor. Pokud v tuto chvíli nejsou plánovány žádné renovace, začněte přeskupením nábytku, abyste vytvořili více
dostupného prostoru. Určitě se někde najde tichý a světlý koutek pro malý psací stůl a ergonomickou židli.
A po práci, či studiu přichází na řadu potřeba se odreagovat, což jde mnoha způsoby a opět to má vliv na
přizpůsobování si okolí.
Mnohdy je člověk nucen trávit doma více času, než v přírodě, a proto se snaží si vytvořit alespoň malou přírodu
vlastní.
SPOJENÍ S PŘÍRODOU
Přinesení přírodních prvků do domova je účinný způsob, jak toto spojení s přírodou udržet i v interiéru.
Vidíme to u povrchových úprav přírodního dřeva a nábytku všude v domácnosti. Kuchyňské a koupelnové prostory,
mají povrchovou úpravu ze surového dřeva a kamene. Udržitelné dřevo je přírodní materiál, který do vašeho domova
přináší pocit tepla a hloubky.
V roce 2022 budou zelené rostliny a dokonce i stromky v květináčích nadále pronikat dovnitř domovů a bytů. Je jich
stále více a lze s jistotou říci, že některé začínají připomínat skutečnou džungli! A to je zcela normální: kdo by si
nechtěl osvojit pozitivní přístup orientovaný na ekologické dekorace? Pokojové rostliny čistí a ochlazují vzduch a
přinášejí do interiéru klid přírody. Rostliny v květináčích působí jako živé umělecké dílo, tím spíše, když jsou větší, či
ve skupinkách.
DOMÁCÍ ZAHRÁDKA
Abychom dále rozvinuli myšlenku bujné zeleně doma, obracíme svůj pohled k domácímu zahradničení. Ano, vytvořit
si vlastní zahrádku z aromatických bylin a dokonce i domácí zeleninovou zahrádku je dnes velmi in! Tento trend je
jedním z fenoménů spojených s pobytem na malém prostoru, kdy nám všem začaly značně chybět procházky, zeleň a
čerstvý vzduch. Nejen, že se cítíme pohodlněji, když jsme obklopeni rostlinami, ale také oceňujeme aktivitu při jejich
sázení, pěstování, dokonce i sklízení plodů.

UMĚLECKÉ A HANDMADE PŘEDMĚTY
Všichni chtějí zvýšit úroveň pohodlí ve svých domovech a Ručně vyráběné předměty nám umožňují cítit se více
propojeni.
Koncept koupit jednou a koupit dobře nebyl nikdy silnější. Na základně z ručně hrubých cihel a hladkých betonových
povrchů se spojuje řemeslný nábytek, ručně vyráběná keramika a zakázkové čalounění ve stylový a zdravý interiér.

Nostalgie vrací oblibu k ručně vyráběným předmětům, stejně jako příchod mnoha domácích kutilů v důsledku
víkendů strávených v prostředí domova, který je stále důležitějším místem.

HRAVÝ STYL
Lidé nyní více než kdy jindy chtějí investovat do nadčasových, krásných kvalitních předmětů. Také jsou vyhledávané
vintage kousky. Je to všechno o příbězích, které dělají domov jedinečným.
Vkusný starožitný dekor, vintage zrcadlo na stěně, mosazné doplňky marrákeš a proutěné výrobky s úžasnou
rozmanitostí textur, vzorů a barev je stále trendy. Můžeme říci, že grand-millennial je nový bohémský styl, rozhodně
eklektický, někdy šik a šokující, ale nikdy ne nudný.

CIK CAK
Při neustálých změnách není divu, že se tento trend odráží i v našich domovech. Tvary nádob, detaily v nábytku a
vzory cik cak právě přicházejí ve výrazných barvách a jasných odstínech. Vzpomeňte si na ramenní vycpávky a trvalé
vlasy z 80. let, ale o něco měkčí a z pevnějších materiálů, jako je sklo a recyklovaný plast.

PŘÍJEMNÉ STOLOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že se v loňském roce prosadily stolní dekorace, stolování je stále na prvním místě našeho seznamu
stylů spolu s rostoucím nutkáním znovu začít hostit přátele a rodinu doma. Lidé chtěli v posledním roce mnohem více
zdobit a přetvářet své jídelní kouty, nyní chtějí investovat do pohodlnějšího sezení, vhodnějšího osvětlení a celkové
funkčnosti a estetičnosti.

STAVEBNÍ STYL
Tvrdé povrchy obvykle vyhrazené pro venkovní použití přicházejí dovnitř, protože se hranice mezi prostory smývají.
Stavební materiály, které byly pokryty obklady, omítkou a vrstvami barev, tvořící základy budov, ve kterých žijeme,
jako jsou cihly a beton, jsou nyní oslavovány samy o sobě.

Naše importní společnost Decorium se vždy snažila držet krok s nejnovějšími trendy ve světě dekorací, či mnohdy být
dokonce i o krok napřed a uděláme vše proto, aby tomu tak bylo i nadále.
I Proto Vám v únoru na veletrhu FOR DECOR & HOME představíme produkty již pro Vánoce 2022, aby si i Vaši
zákazníci mohli udělat radost a pořídit si to nejaktuálnější, co svět dekorací přináší.

