Styl prowansalski – francuski szyk w Twoim domu
data aktualizacji: 2017.04.05

Styl prowansalski wprowadza do wnętrza szyk i elegancję, ale jednocześnie nadaje mu
ciepłej atmosfery. Meble w stylu prowansalskim chętnie wykorzystywane są do aranżacji
sypialni, jadalni i kuchni, czyli pomieszczeń, w których przebywamy często i chcemy, aby
pozwoliły nam się zrelaksować i odetchnąć w ciągu dnia i wieczorem. Jak urządzić takie
wnętrze wykorzystując meble prowansalskie?
Styl prowansalski – krótka charakterystyka
Styl prowansalski to drewniane, jasne meble, niekiedy postarzone i z metalowymi okuciami. To także
jasne barwy takie jak biele, écru i beże, które zestawiane są z fioletami, błękitami i granatami. We
wnętrzach prowansalskich króluje harmonia i spokój. Łącza one w sobie szyk i elegancję wnętrz
dworskich z nienachalnym ciepłem i przytulną atmosferą wnętrz charakterystycznych dla wiejskich
posiadłości. Takie połączenie sprawia, że praktycznie każdy czuje się dobrze w pomieszczeniach
urządzonych w tym stylu. Co istotne, niekiedy w tego rodzaju wnętrzach wykorzystuje się także
tapicerowane meble w stylu angielskim, które podkreślają swojski charakter wnętrza.
Przykładowe meble, które można wykorzystać w aranżacjach nawiązujących do stylu
prowansalskiego można znaleźć na stronie www.urzadzaj24.pl. Wśród wielu propozycji warto
zwrócić szczególną uwagę na komody, witryny, a także sekretarzyki czy konsole, które dodadzą
każdemu wnętrzu unikalnego charakteru.
Jakie dodatki wybrać do wnętrz w stylu prowansalskim?
W stylu prowansalskim dość dużą rolę odgrywają dodatki – to one nadają ostateczny „rys” wnętrzom.
Jest to o tyle ważne, gdyż styl prowansalski to dość szerokie pojęcie i możemy wybrać bardziej
elegancki charakter nawiązujący do wnętrz dworskich lub nadać mieszkaniu bardziej sielski

charakter.
W pierwszym przypadku warto postawić na dekoracje tekstylne o wykończeniu na wysoki połysk np.
poszwy na poduszki czy kapy oraz narzuty na łóżko. W takich wnętrzach o wiele lepiej sprawdzą się
też zimne odcienie bieli oraz jasne, nieco przybrudzone odcienie lila fioletu, różu i błękitu.
We wnętrzach o bardziej sielskim charakterze lepiej postawić na ciepłe barwy – écru, kremowe i
beże. Fiolety i błękity powinny być czyste i wyraziste. Do takich wnętrz można wybrać też dodatki
schabby chic, czyli wyglądające na postarzone.
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