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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 

http://www.industrialni.shop1.cz/


Industriální styl - Zařiďte si interiér v industriálním stylu snadno a jednoduše 
 

 

 

© 2017 Patrik Burša, www.industrialni.shop1.cz 

5 

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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