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Čtvrtý ročník projektu SCÉNA: Inspira
ce & Trendy 2017 připravila pro pořá
dající akciovou společnost ABF již tra
dičně interiérová návrhářka a designér
ka Ing. Iva Bastlová, DiS. z pražského 
ateliéru LOXO. Jejím přičiněním bylo 
na letošním Design Shakeru ve vstupní 
hale II letňanského výstaviště k vidění 
více jak 120 různých vzorků od látek, 
tapet přes materiály na výrobu nábytku 
až po nejrůznější doplňky, jako vypína
če, designové radiátory, plastické de
korace či stěna z živých rostlin. A to ve 
speciální expozici, zaměřené na před
stavení několika směrů, postavených 
na současných interiérových trendech, 
jimiž se autorka nechala inspirovat na 
velkých zahraničních veletrzích a upra
vila je pro český trh. Tato expozice 
byla jako obvykle rozdělena do čtyř 
sekcí se zcela odlišnými inspiracemi 
– CULTURAL, POETIC, HARMONY 
a SMART, složených z působivé
ho aranžmá a velkých vzorkovníků. 
Podobně jako v minulých dvou letech 
byla umístěna v již zmíněné vstupní hale 
II výstavního areálu, která je v těsném 
sousedství s hlavním parkovištěm pro 
návštěvníky. Tentokrát se však nena
cházela v jedné z bočních částí této 
haly, ale přímo proti vchodu tak, aby jí 
příchozí byli nuceni projít. 

Na původním místě konání přehlídky 
vyrostl nový přednáškový sál, kde se 
v první den veletrhu konala přednáška 
na téma interiérových trendů, na kterou 

Interiérové trendy 
v názorné prezentaci

Na březnovém 7. ročníku veletrhu FOR FURNITURE (23.–26. 3. 
2017 v Praze – Letňanech), přesněji řečeno na s ním spojené 
výběrové přehlídce interiérového designu DESIGN SHAKER, ani 
letos nechyběla v České republice zatím ojedinělá expozice s inte-
riérovými trendy SCÉNA: Inspirace & Trendy 2017. Ta již počtvrté 
v řadě představila světové interiérové trendy a tentokrát ji v první 
den veletrhu provázela také odborná přednáška a na ni navazující 
komentovaná prohlídka v podání autorky, kterou si nenechalo ujít 
přes 120 zájemců z řad designérů, bytových architektů či běžných 
návštěvníků chystajících se na obnovu interiérů svých domů či bytů.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz

Foto: autor a archiv Ing. Ivy Bastlové, DiS

Z prezentovaných materiálů ve stylu CULTURAL autorka zmínila různé potahové látky 
(např. Orsay, Patchwork, Lima, Thames), nástěnné dekorace Rombus či Trapezium, 
podlahové PVC Greenline Denim, koberec v metráži Kids, tapety Ugepa či Teenager, 
lamináty Formica, kovolamináty Homapal a z exponátů kromě retro ventilátoru Otto 
bamboo s korpusem z bambusového dřeva ještě spirálový retro radiátor Revolution 
a kožené křeslo Max s kovovými područkami
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dorazilo více než 120 posluchačů nejen 
z řad designérů a bytových architektů, 
ale i běžných návštěvníků hodlajících 
v brzké době zahájit obnovu svého 
domu či bytu. Po skončení přednášky 
mohli nejen její účastníci, ale i v expo
zici se nacházející návštěvníci veletrhu 
využít komentovanou prohlídku jednot
livými sekcemi v doprovodu autorky 
Ing. Bastlové. Během celého veletrhu 
si pak všichni zájemci z letošních více 
jak 35 tisíc návštěvníků mohli v expozici 
vyžádat nové vydání odborného magazí
nu Interiéry, jehož součástí byla stejno
jmenná brožura (SCÉNA: Inspirace & 
Trendy) s bližšími informacemi o mate
riálech a výrobcích z letos prezentova
ných stylů.

CULTURAL

„Základem tohoto stylu je multifunkční 
mix a výrazné barvy připomínající retro. 
Není to však jen retro, je to také kom
binace kultur starého a nového. Je to 
prostě náš domov. Přirozenost, zába
va, život – takové jsou interiéry v tomto 
stylu, které si na nic nehrají,“ sděluje 
nám Ing. Bastlová při naší soukromé 
prohlídce expozice na adresu prvního 
stylu CULTURAL, u kterého mísením 
různých prvků a stylů je vytvářen netra
diční, přesto velmi přirozený koncept 
s výraznými, často geometrickými vzo
ry. Pravidlem však podle autorky je, že 
tu nejsou žádná pravidla, což znamená, 
že trend může být pojat odvážně, ale 
i střídmě. Vždy záleží na konkrétních 
kombinacích. Interiéry tohoto stylu se 
stále vyvíjí a ničím nesvazují. „Materiály 
jsou různorodé, stejně jako motivy a de
kory, barvy jsou pestré, výrazné odstí
ny doplňují jemné neutrály,“ upřesňuje 
Ing. Bastlová. 

POETIC

Styl POETIC je plný pastelových barev 
a jemných tónů. V něm laděné prvky jsou 
tradiční a moderní zároveň, plné har
monie a něžnosti. Podle Ing. Bastlové 
můžeme v podstatě hovořit o moderní 
romantice s nádechem originality. Velký 
důraz je kladen na umění a současně 
i nadčasovost. „Interiéry tohoto stylu 
jsou přívětivé, pohladí na duši a umožní 
relaxovat a čerpat novou energii. Je to 
prostě skvělé místo, kam se ukrýt před 
shonem a stresem,“ konstatuje autorka 
v části expozice věnované stylu, jehož 
hlavní inspirací je umění ve všech for
mách. 

Ve stylu POETIC byly z výrobků k vidění čalouněná křesla Bardolino v retro designu 
a pastelových barvách žlutá a modrá a z materiálů nepřeberné množství domácích 
i zahraničních tapet, potahových látek (např. Sence, Chenille, Art Basic Green, 
Storm Extra, Art Basic Rose apod.), nová kolekce vinylových podlah Experto Click 
s povrchovou vrstvou v dekorech dřeva, koberce, HPL lamináty Homapal s kovo-
vými povrchy či HPL lamináty Formica hýřící pestrými barvami v matném i lesklém 
provedení a s netradičními vzory

V sekci se stylem HARMONY dominovaly designové nádoby a stavebnicová stěna 
NextGen Living Walls pro hydroponické pěstování rostlin (s integrovaným akváriem) 
používané královéhradeckou společností New Visit (viz DM 9/2016)
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HARMONY

Styl HARMONY zosobňuje vyloženě kli
dový interiér, kde hlavní roli hrají přírodní 
materiály, jako je masivní dřevo, kámen 
či vlna. Celek jako takový je zamyšlením 
nad ekologií, recyklací a upcyklací (pře
měna starého předmětu, který by byl na 
vyhození, na něco jiného) a také nad 
domovem jako takovým, kde se v sou
časné době nescházíme jen s rodinou, 
ale z něhož se stále častěji stává i místo 
pro naši práci (home office). „Barevná 
paleta je tlumená a obsahuje odstíny 
jako je hnědá, béžová či šedá, nicméně 
dobře zde vyniká i modrá a zelená, jež 
evokují přírodu. Přírodou jsou inspirová
ny také použité motivy a vzory materiálů 
a látek, přičemž jde hlavně o listy, trávu, 
mech, kůru a další,“ pokračuje autorka 
v sekci věnované stylu HARMONY.

SMART

Chytrá domácnost a chytré materiály, 
které jsou dobře čitelné – to je podle 
autorky základ posledního z představe
ných stylů SMART. „Co se barevné zá
kladny týče, je svěží , světlá až neutrální 
a doplňují ji výrazné barvy jako červená či 
zelená. Lesk a mat se kombinují, stejně 
jako 3D efekty, na hladké ploše s plas
tickými povrchy. V tomto stylu nejde příliš 
o dekorativnost, ale o praktickou stránku 
a usnadnění každodenního života,“ kon
čí Ing. Bastlová naši prohlídku poslední 
části expozice. Pro úplnost pak ještě 
uvedla, že každý, kdo nemohl letošní 
veletrh navštívit nebo SCÉNU náhodou 
z nějakých důvodů minul, si může vše 
online prohlédnout nebo stáhnout na 
www.scena-inspirace-trendy.cz.

Z exponátů nás v sekci HARMONY autorka upozornila ještě na kožené židle s područkami Peppa a z materiálů např. na tapety 
a HPL lamináty Homapal a Formica s přírodními dýhami a dekorativními rostlinnými motivy, dále pak na režné a vlněné potaho-
vé a dekorační látky Trend v béžových, hnědých a zelených odstínech a v neposlední řadě na ve stejných barvách zhotovené 
vlněné koberce Westex

Z vybavení sekce se stylem SMART Ing. Bastlová vzpomenula např. designový radi-
átor s potiskem řady Velvet Picture (černý s číslicemi, zavěšený na stěně), určený 
pro centrální otopnou soustavu, chytrý aroma difuzér Lea v zelené barvě (postavený 
na stole) využívající princip přirozeného odparu a vedle něj stojící bílý designový 
vlhkoměr s teploměrem Selina a dále pak designové vypínače, spínače, zásuvky 
či ovladače s LCD Neo Tech, akustické vinylové dílce Amtico Acoustic, magnetic-
ké a popisovací kovolamináty Homapal, ve tmě svítící laminát Lumiphos, matné 
i lesklé HPL lamináty MEG použitelné i do exteriéru, nástěnnou dekoraci Cubi či 
potahové látky
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