INSPIRACJE

w dobrym stylu

UKŁAD PARYSKICH MIESZKAŃ, np. amfiladowe
pokoje połączone szerokimi drzwiami, jest raczej
nie do odtworzenia, ale można przywołać klimat
tamtejszych wnętrz, zdobiąc ściany sztukaterią
i boazerią. Meble .na zamówienie Square Space

Paryskie mieszkania są jak prawdziwa
dama: bez zadęcia i pretensjonalności
Wyglądają wytwornie, ale nie na tyle,
by wprawiać w zakłopotanie.
TEKST: Monika Utnik-Strugała ZDJĘCIA: Andreas von Einsiedel/East News,
Dmytro Zinkevych/Shufterstock.com. producenci
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awet jeśli ktoś nigdy nie był w Paryżu, z pewnością rozpozna
na zdjęciach charakterystyczne dla tego miasta szerokie
bulwary ze szpalerami platanów i sześciopiętrowe kamienice

z szaroniebieskimi mansardowymi dachami. Za ich wspaniałymi
fasadami kryją się równie piękne mieszkania. Urządzone dość prosto,
ale ze smakiem; eleganckie, a zarazem przytulne i pozbawione
sztywnej oficjalności. To w dużej mierze zasługa zgrabnego połącze
nia klasyki z nowoczesnością. Obok komód i stolików z dawnych
epok stoją minimalistyczne regały, a na bogato zdobionych ścianach
wiszą nie obrazy w barokowych ramach, ale czarno-białe zdjęcia
lub współczesne plakaty w prostych ramach. Taki wystrój nie jest
dziełem przypadku - każdy szczegół został dobrze przemyślany!

SZARE ŚCIANY, śnieżnobiałe
drzwi i sufit, metaliczne
akcenty w kolorze starego
złota - oto przepis
na eleganckie wnętrze

Fot. Benoit Guillaume

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Stonowane kolory. Króluje biel zestawiona z szarością

1 albo z przybrudzonymi odcieniami beżu. Często pojawia
się także blady zszarzały róż, a ostatnio także czerń.
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Bogate wykończenie. Na sufitach rozety i gzymsy,
na ścianach sztukaterie, a zamiast listew przypodłogowych
- boazeria sięgająca do wysokości jednej czwartej ściany.
Na podłodze drewniany parkiet ułożony w tzw. francuską
jodełkę. Uwagę zwracają też wysokie i szerokie drzwi
z rzeźbionymi płycinami i ozdobną ościeżnicą.
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Szlachetne materiały. Bogate tkaniny: welury, aksamity,
żakardy i jedwabne tafty. Dużo jest drewna w naturalnym
kolorze albo pomalowanego farbą, a także kamienia,
brązu i mosiądzu.
Stylowa mieszanka. Meble pochodzą z różnych epok:
obok siebie stoją XVII-wieczne stoły i krzesła ludwiki,
secesyjne kredensy, nowoczesne kanapy. Antyki nie zawsze
wyglądają nieskazitelnie, bo Francuzi uważają, że patyna
czasu dodaje im urody i autentyzmu.
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FRANCUZI KOCHAJĄ
KONTRASTY. W zabyt
kowych wnętrzach
często można znaleźć
nowoczesne meble
i dodatki. Wykładzina
winylowa marki Bolon
199 zt/m kw. Marro

DOBRA IMITACJA. Zamiast prawdziwej sztukaterii można położyć na ścianie tapetę,
która do złudzenia ją przypomina - np. Chance Perfecto marki Elitis 1204 zt/m.b. trendydecor.pl
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ROZETA
nie musi być
gipsowa
-zrobiona
z żywicy
poliestrowej
wygląda równie
efektownie.
HISTORIA I TROCHĘ
WSPÓŁCZESNOŚCI.
Dzięki wymieszaniu
stylów wnętrze
nie wygląda
jak muzealna sala.

STYLIZACJA
z przymruże
niem oka?
Jak najbardziej!
Żyrandol
Gottne
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ELEGANCJA
tkwi w prostocie.
Fotel La Scala marki
Riviera Maison
2645 zl
House & More

RZECZY W TYM STYLU
SZUKAJ W SKLEPACH:

WNĘTRZE Z KLASĄ: dębowy parkiet ułożony w jodełkę, na ścianie boazeria, nad nią tapeta
Naturę Precieuse marki Elitis .377 zł/m.b. trendydecor.pl
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