
  

Proměna domácnosti s látkovým stíněním  

Vsetín 21. prosince 2021 – Už vás interiér vašeho domu či bytu nudí a máte 

chuť na změnu, ale nemůžete si dovolit utrácet za nový nábytek? I malé 

zásahy přitom mohou místnost výrazně proměnit, oživit a zútulnit. Můžete ji 

třeba doplnit o pokojové květiny, drobné dekorace nebo nové stínění. 

Skutečné teplo domova 

V obývacím pokoji byste se měli cítit dobře nejen vy, ale také všechny vaše návštěvy. Původně byla okna 

pokoje zastíněna látkovou roletou Varieta Zebra v šedých odstínech. Tuto roletu den a noc, která se skládá 

z průsvitných a plných pruhů látky, lze vybírat ze široké škály barev. Studená šedá roleta proto byla 

nahrazena béžovou, která působí tepleji, vyvolává pocit bezpečí a prostor opticky zvětšuje. Béžová barva je 

navíc neutrální, takže ji snadno sladíte s různými doplňky.  

„Díky tomu, že se roleta Varieta Zebra skládá z průsvitných a plných pruhů, zachytí během dne ostré 

sluneční paprsky a do místnosti pustí potřebné množství světla. Pruhy z plné látky naopak zajistí úplné 

zatemnění,“ doplňuje Filip Šimara, obchodní ředitel největšího českého výrobce stínění CLIMAX. Můžete 

tak nerušeně sledovat napínavý film nebo návštěvě pohodlně promítnout fotografie z dovolené.  

   

Gauč v obývacím pokoji lze dále oživit polštáři v okrové barvě, místnost doplnit o keramické květináče a 

pokojové rostliny. Na podlahu můžete umístit například malý koberec z kožešiny, který bude dokonale ladit 

s novým kožešinovým taburetem. Kombinace zemitých barev a kožešiny navíc vzbuzuje pocit tepla a 

soukromí.  

Barevné ladění pro lepší usínání 

Už vás omrzel čistý skandinávský styl vaší ložnice? Obzvlášť v zimním období se vyplatí studené světlé 

barvy vyměnit za odstíny, které evokují tropickou krajinu nebo písečnou pláž. Bílou vnitřní látkovou roletu 

proto doporučujeme nahradit roletou Varieta v uklidňující světle hnědé barvě. Na výběr máte ale i látky 

odvážnějších odstínů či v provedení s dekorativními vzory.  

Roleta Varieta je vhodná pro denní i noční použití. Ochrání nejen před sluncem, ale zajistí vám také 

potřebné soukromí. Roletu lze stahovat a vytahovat ručně pomocí řetízku. Pokud chcete intenzitu světla 

regulovat přímo zpod peřiny, můžete stínění ovládat také prostřednictvím dálkového ovladače nebo chytré 

aplikace, kterou si lze jednoduše stáhnout do tabletu nebo mobilního telefonu.  

https://www.climax.cz/latkove-stineni/varieta-zebra
https://www.climax.cz/latkove-stineni/latkove-rolety/varieta


  

   

Aby byl interiér vaší ložnice dokonalý, slaďte s látkovými roletami také povlečení a polštáře. K hnědé barvě 

se skvěle hodí například dekorace z přírodních materiálů, jako jsou lýko, sušené rostliny, keramika nebo 

dřevo.  

Pokoj, který „roste“ s dětmi 

Žádná místnost v domě nebo bytě si nezaslouží více pozornosti než dětský pokoj. Aby se v něm děti cítily 

komfortně, musí být vždy v souladu s jejich věkem. Cílem proměny proto bylo pokoj přizpůsobit chlapci ve 

školním věku. Nejprve byla potřeba ho vybavit větší postelí. Závěsy s pohádkovými motivy pak byly 

nahrazeny tyrkysově modrou vnitřní látkovou roletou Varieta. Tyrkysová barva totiž podporuje dobrou 

náladu, kreativitu, rovnováhu a sebedůvěru. Se stíněním jsou barevně sladěny i sedací pytel, kancelářská 

židle a madla skříně. 

   

Pokud zařizujete naopak pokoj pro mladší děti, lze si roletu nechat dle vlastního přání potisknout. Můžete tak 

děti překvapit třeba motivem s jejich oblíbenými pohádkovými postavami. Díky tomu, že jsou na výběr i látky 

o různé propustnosti světla, zajistíte navíc dítěti potřebné přítmí na spánek i ostatní činnosti. „Obavy 

nemusíte mít ani o bezpečnost dítěte. Roletu Varieta nabízíme i v provedení s řetízkem, na který děti 

nedosáhnou. Ovládání stínění tak budete mít vždy pod kontrolou,“ upřesňuje Filip Šimara. 

Na stěnu můžete pověsit hravé rámečky a okenní parapet doplnit o pokojovou květinu. Na stole by neměly 

chybět ani školní potřeby. Děti tak v pokoji mohou nerušeně plnit domácí úkoly, relaxovat či se ponořit do 

hry. Během proměny myslete také na konkrétní záliby a vkus dítěte. Pak bude z proměny určitě nadšené. 

 

Více informací a inspirace najdete na www.climax.cz. 

 

http://www.climax.cz/
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