
Industriální styl 
 

Industriální styl v interiéru je dnes velice populární a in. Jedná se především o styl městský. Lze jej 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 ze zařízení starých továren, průmyslových skladů a provozoven z časů průmyslové revoluce. Tedy z období 18 až 
počátků 20 století. 
 
Industriální interiér definují otevřené prostory, přiznané konstrukční prvky jako trámy, cihly a další. Patří k němu neodmyslitelná 
"patina" protože rád používá starší a rekonstruované prvky.  

Industriální interiéry jsou dynamické, rafinované a s charakterem. Jsou pro lidi, co mají rádi jednoduchost, praktičnost a originalitu. 
Tento styl je o minimalismu, jednoduchosti, otevřeném prostoru a detailech. Rád kombinuje staré a nové, souzní s prvky vintage, 
rustikálu nebo retro ale má i své odnože dle jednotlivých subkultur jako například: streampunk, etno, bio atd. 

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

 

 

 

 

 



Barvy 
 

Správné definování barev je pro pochopení industriálního interiéru klíčová. 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 , 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 je to jednoznačně bílá , která by mněla být barvou dominantní, protože industriál je 
hlavně o otevřeném prostoru, čistotě a světle. Všechny ostatní barvy budou interiér opticky zmenšovat proto by měly být užity 
uvážlivě vzhledem k možnostem daného interiéru a spíše na menší zdi nebo jen části velkých zdí. Bílá navíc skvěle vypadá 
s červenými cihlami nebo přiznaným betonovým sloupem a jinými přírodními materiály jako je třeba dřevo. 

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

Samozřejmě, že prostor vytvořený takovýmito základními a neutrálními barvami, by se někomu mohl zdát monochromatický až 
fádní. Rozhodně tomu tak ale není. Tlumený základ z neutrálních barev lze jednoduše oživit několika barevnými výkřiky – hodí se 
třeba jasně červená, citronov ě žlutá, petrol, fuchsiová anebo oranžová.  Stejného efektu docílíte použitím správně zvolených 
pokojových rostlin. 

 

 

 

 



Tip: Odstíny šedé je možné kombinovat a tím lze dosáhnout plastičnosti celého interiéru. 

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

 

Barvy takzvaně „na hraně“ pro stěny jsou pak pastelové odstíny: bledě modré, světle zelené nebo kávové. Takovéto odstíny ale 
vždy používat v tlumených a světlých odstínech.  

 

Jakým barvám se vyhnout 
 

• Všem ostatním co nejsou vyjmenovány výše 
• Všem křiklavým barvám 
• Lesklé kovové povrchy do žluta jako jsou: bronz, mosaz a zlato 

 

 

 

 

 

 

Podlaha 
 



Pro industriální interiér je nejtypičtější litá betonová podlaha . Tato podlaha je minimalistická odolná a trvanlivá. Ideální barva je 
černá, nebo různé odstíny šedé.  

Kdo má zájem o něco tradičnějšího a útulnějšího tak jeho volba jistě padne na kvalitní d řevěné parkety . Palubní prkna v 
rustikálním stylu nebo stylu opotřebené dřevěné podlahy. 

Další vhodná podlahová krytina je vinyl, ideálně ve vintage stylu. Další oblíbenou možností je keramická  dlažba ideálně v barvě 
cihel ale klidně i v šedé nebo v černé.   

Dobře poslouží i laminátová nebo PVC podlaha k dostání v různých odstínech třeba betonové šedi. 

Několik tipů najdete na:http://industrialni.shop1.cz/rubriky/podlaha 

 

 

 

 

 

 

 

Stěny 
 



Základem je pěkná omítka čistě vymalovaná dle doporučených barev. Bílá by zde měla dominovat v kombinaci s maximálně jednou 
doplňkovou barvou pro stěny. Pokud si to můžete prostorově dovolit, zajímavě působí například plocha natřená černou tabulovou 
barvou.  

Vhodným doplňkovým prvkem na stěny jsou cihly . Každý správný industriální interiér by měl mít alespoň nějakou část stěny 
pokrytou cihlami. Cihla jedním z nejstarších stavebních prvků. Vzhled cihel je neotřelý a nikdy se neokouká. 
Na člověka působí dojmem stability, bezpečí, trvalé hodnoty.S cihlami ovšem opatrně, protože opticky zmenšují prostor. Proto by 
malé pokoje neměli mít velké plochy pokryté cihlami a také by se cihly neměly dávat hned naproti oknu, protože pohlcují 
světlo. Cihel a cihlových pásků je na výběr obrovské množství odstínů a stylů.  

Další vhodnou a oblíbenou doplňkovou barvou industriálu je barva pohledového betonu  nebo jeho imitace.  

Pro ty co mají napjatější rozpočet nebo jiné důvody proč nemohou požít pravé cihly, je zde ještě možnost použít 
třeba tapetu  imitující cihly. 

Tipy pro stěny a strop: http://industrialni.shop1.cz/rubriky/steny 

 

 

 

 

 


