
15 domácich trendov roku 2020

(Ak patríte medzi ľudí, ktorý si potrpia na najnovšie trendy, tento článok je práve pre vás. Inšpirujte
sa najnovšími módnymi hitmi roku 2020 a zariaďte si svoju domácnosť podľa nich!)

Jemný kontrast farieb, nový dizajn, či luxusné doplnky, to všetko prináša rok 2020 do každej 
domácnosti. Spravte si zo svojho bytu módne bývanie a uvidíte, že sami sa v ňom budete cítiť ako 
znovuzrodení. Rok 2020 vás inšpiruje!

1. Retro štýl sa vracia

Späť do módy sa vracajú tradičné dekorácie z 18. storočia. Ozdobte si svoju obývačku napríklad 
vretenom, čo miestnosti dodá luxusný, starožitný nádych.

2. Kráľovská modrá

Táto farba je farbou elegancie a preto oživí každú miestnosť obsahujúcu práve túto farbu. Touto 
farbou dosiahnete rýchlu modernizáciu vášho príbytku.

3. Flóra

Áno, aj tapety sa vrátili. Konkrétne sú v móde tapety s motívmi prírody a kvetov. Jediný rozdiel 
minulých a terajších tapiet je v kvalite. Zatiaľ čo tapety z minulosti mali kvôli veľkosti niekedy 
rozmazaný obraz, tie terajšie sú robené na spôsob billboardu, čoho výsledkom sú vysokokvalitné 
tapety.

4. Kontrast farieb

Pre rok 2020 je typické držať sa tmavých odtieňov. Ak ste stále premýšľali o luxuse zvanom „čierna“, 
tento rok vám dáva priestor experimentovať. Vyskúšajte preto čiernu podlahu, strop alebo kožené 
doplnky.

5. Kuchyňa trochu inak

Ak ste zástancami toho, že kuchyňa má byť jednofarebná a dokonca biela, je na čase túto mienku 
zmeniť. Kuchyne v roku 2020 by mali vyzerať luxusne, čomu dopomôže použitie spotrebičov 
z nerezovej ocele, šachovnicová podlaha alebo mentolová farba steny. Rovnako tak si zadovážte aj 
nový riad, ktorým sa tento rok kuchyňa dokonca dekoruje.

6. Farby nábytku

Z bodu 2 by vám malo byť jasné, o čom hovoríme. Tohto bodu sa držte aj pri miešaní farieb v kuchyni.
Ideálne sú kuchynské linky so skrinkami v kráľovskej modrej, ozdobené zlatými úchytkami. Vaša 
kuchyňa bude vďaka tomuto trendu vaším kráľovstvom.

7. Posteľné prístrešky

Baldachýn sa opäť vracia do spální v plnej kráse. Na rozdiel od historických baldachýnov, moderné sa 
vyrábajú z kovových, akrylových, či čalúnených rámov, čím dodajú vašej posteli útulnosť a intímnu 
atmosféru. 



8. Patina

Čím viac starožitností použijete vo svojej domácnosti, tým viac spĺňate trend tohto roku. Starožitný, 
ale moderný dizajn, sa vyznačuje sýtejšími farbami. Odporúča sa používať aj historickú dekoráciu, 
akou je napríklad keramika. 

9. Zaobstarajte si olivovník

Tento strom je výnimočný svojou farbou. Namiesto sýtej zelenej pripomína skôr šalviu. V tom je jeho 
čaro a tým dokáže oživiť každý kút vášho bytu. 

10. Viac umenia

Ako ste už mohli vydedukovať, história sa vracia, ale v úplne inom svetle. K tomu, aby ste sa držali 
trendu 2020, budete potrebovať mnoho umeleckých diel. Tento rok totiž patrí v najväčšej práve im. 
Nešetrite nimi a vešajte obrazy do každej miestnosti vášho bytu. Vidíte ten rozdiel?

11. Galéria v kuchyni

Kuchyňa by nemala byť miestnosť zameraná len na varenie. Kuchyňa je tiež miestnosť, v ktorej by ste 
sa mali cítiť dobre rovnako ako v každej inej miestnosti vášho bytu. Preto sa držte rady 10 a zaveste 
obrazy úplne všade – aj do kuchyne!

12. Sedacie súpravy ako ich nepoznáte

Trend 70. rokov sa vracia po 50. rokoch späť! Vybavte svoju domácnosť modernými zakrivenými 
sedacími súpravami, ktoré sa od predošlých líšia farebnou sýtosťou a kvalitou.

13. Prúty

Prútený nábytok dodá vášmu domovu harmóniu a vyváženie tradičného a moderného štýlu. Preto si 
prútený nábytok doprajte napríklad na vonkajšej terase, kde vám bude skutočne nádherne dekorovať
celý altánok. 

14. Voľne stojace vane

Podľa zistení si už 50 % ľudí zaobstaralo namáčaciu vaňu. Luxus a elegancia vyžarujú z tejto vane 
hneď na prvý pohľad. Starý trend, ale nová móda. 

15. Útulné tkanie

Tento trend ocenia ľudia, ktorí radi čítajú a relaxujú. Rok 2020 prikazuje, aby všetci vymenili zamat za 
nedokonalú kožu a jemnú textúru. Tkané deky vás tak zahrejú vtedy, keď to budete najviac 
potrebovať.

(Sme radi, že sme vám mohli robiť sprievodcov rokom 2020 a jeho aktuálnymi trendmi v domácnosti. 
Veríme, že si svoj domov zariadite tak, aby ste sa v ňom cítili príjemne a šťastne!)


