
Styl skandynawski 

Jasna paleta, meble wykonane z naturalnego drewna, minimalizm i funkcjonalność – to tylko kilka 
cech charakterystycznych dla stylu skandynawskiego, który podbił serca miłośników pięknych wnętrz 
na całym globie. Ze względu na kolorystykę, która efektownie rozświetla całe wnętrze, idealnie 
zaprezentuje się on na każdym metrażu. Dowiedz się, na czym polega fenomen aranżacyjnych 
rozwiązań od naszych „sąsiadów zza morza”. 

 
W zgodzie z naturą 

 
Styl skandynawski to wypadkowa praktycznych rozwiązań oraz swoistej filozofii  życia bazującej na 
bliskości z naturą. Mieszkańcy Skandynawii najchętniej wybierają więc naturalne materiały - w ich 
mieszkaniach znajdziemy m.in. surowy kamień oraz jasne lite drewno. Z tego samego tworzywa 
wykonana jest również podłoga, którą pokrywa się zwykle specjalnym lakierem lub białą farbą. Na 
kanapach i fotelach pojawiają się natomiast jasne obicia wykonane z lnu oraz wełny. Skandynawowie 
lubią utrzymywać kontakt z naturą nawet w domu, dlatego – aby mieć dobry widok oraz zapewnić 
sobie optymalne oświetlenie – na oknach nie wieszają zwykle firanek ani zasłon. 

 
Jasna kolorystyka z bielą w roli głównej inspirowana jest, w podobny sposób, barwami naturalnego 
otoczenia, lokalnej przyrody krajów nordyckich. Spowite w odcieniach szarości Morze Północne czy 
też Białe Noce, które charakterystyczne są właśnie dla tego regionu, znalazły odzwierciedlenie w 
skandynawskim wzornictwie. Czasem spotkamy również i inne odcienie oraz barwy w aranżacjach, w 
tym brązy, żółcie czy pastele, które potrafią idealnie skomponować się z bielą. Warto zwrócić uwagę 
na to, że dodatki w takich wnętrzach wzbogacone są często o motywy ludowe. 

 
Na przekór przesytowi 

 
Styl skandynawski stanowi odpowiedź na nadmiar bodźców we współczesnym świecie, proponując 
minimalizm zamiast przepychu, ciekawy design zamiast bogatych dekoracji. Aranżacje w stylu 
skandynawskim nie muszą kojarzyć się jednak z chłodem – jeśli ocieplimy wnętrze przy pomocy 
drewnianych materiałów, orzeźwiających barw lub dodatków wykonanych np. z wikliny, odnajdziemy 
w nim prawdziwą naturalność, która pozwoli nam na głęboki oddech zaraz po przekroczeniu progu 
własnego domu. 

 

Tekst w oryginale ukazał się jako opis kategorii na portalu Claudia.pl. Zmodyfikowałam go na potrzeby 

rekrutacji – teraz pełni on funkcję głównie informacyjną, stanowiąc swego rodzaju syntezę, „pigułkę” na temat 

stylu skandynawskiego. 
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