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Industriální styl 

 

Industriální styl v interiéru je dnes velice populárním. Jedná se především o styl městský, který lze použít v bytech, domech, ale i v 

restauracích, ateliérech i jakýchkoliv jiných prostorech. Ideální jsou pro něj samozřejmě velké otevřené prostory nebo bývalé 

průmyslové objekty či lofty, ale při dodržení základních pravidel jej lze uplatnit skoro v každém prostoru.  

Tento styl čerpá inspiraci ze zařízení starých továren, 

průmyslových skladů a provozoven z časů průmyslové 

revoluce, tedy z období 18. až počátku 20. století. 

 

Industriální interiér definují otevřené prostory, přiznané 

konstrukční prvky, jako jsou trámy, cihly a další. Patří k 

němu neodmyslitelná patina, protože se často využívá 

starších a rekonstruovaných prvků.  

Industriální interiéry se vyznačují dynamičností, 

rafinovaností a charakterem. Jsou vhodné pro lidi, kteří 

dávají přednost jednoduchosti, praktičnosti a originalitě, 

jež jsou pro industriální styl určující stejně jako otevřené 

prostory a práce s detaily. Rád kombinuje staré a nové, 

souzní s prvky vintage, rustikálu nebo retro, ale má i 

své odnože dle jednotlivých subkultur jako například: 

steampunk, etno, bio atd. 

V industriálním stylu nezáleží tolik na vašem finančním rozpočtu, ale spíše na vaší kreativitě.  
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Barvy 

 

Správné definování barev je pro pochopení industriálního interiéru klíčové. Tento styl rozhodně neoplývá extrémní barevností.  

Barvy v industriálním stylu vychází ze samotného prostoru. Industriál přiznává přírodní a přirozené barvy materiálů, ze kterých se 

prostor skládá, a to včetně jejich stáří. Vhodná je tedy šedá barva betonu či přírodní barva červených cihel. Kov ideálně ve 

studených odstínech – v přirozených barvách oceli, železa nebo hliníku. Dobře vypadá i měď v kombinaci se surovým betonem. 

Kompatibilní jsou všechny odstíny přírodního dřeva.  

Co se týče základní barvy na omítkách, tak jednoznačně dominuje bílá, protože industriál je hlavně o otevřeném prostoru, čistotě a 

světle. Všechny ostatní barvy interiér opticky zmenšují, proto by měly být užity uvážlivě vzhledem k možnostem daného interiéru a 

spíše na menší zdi nebo jen na částech velkých zdí. Bílá navíc skvěle vypadá s červenými cihlami nebo přiznaným betonovým 

sloupem a přírodními materiály, jako je třeba dřevo. 

Doplňkové barvy pro základní bílou jsou neutrální tóny šedé, antracitové a černé. Tímto základní barevná škála pro industriál 

končí.  

Samozřejmě, že by se někomu prostor vytvořený pouze základními a neutrálními barvami mohl zdát monochromatický až fádní, ale 
rozhodně tomu tak není. Tlumený základ z neutrálních barev lze jednoduše oživit několika barevnými výkřiky – hodí se třeba jasně 
červená, citronově žlutá, petrolejová, fuchsiová nebo oranžová. Stejného efektu docílíte použitím správně zvolených 
pokojových rostlin. 
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Tip 1: Odstíny šedé je možné kombinovat, čímž lze dosáhnout větší plastičnosti celého interiéru. 

Tip 2: Zajímavě působí například plocha natřená černou tabulovou barvou, nebo rovnou velká magnetická tabule v černé barvě. 

 

Mezi barvy tak zvaně „na hraně“ pro stěny pak patří pastelové odstíny: bledě modrá, světle zelená nebo kávová. Pokud takovéto 

odstíny chcete použít, tak vždy v tlumených a světlých odstínech.  

 

Jakým barvám se vyhnout: 

 

 Všem ostatním, které nejsou vyjmenovány výše. 

 Všem křiklavým barvám. 

 Lesklým kovovým povrchům dožluta, jako jsou: bronz, mosaz a zlato. 
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