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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: Harmonická ložnice podle Feng Shui 

Praha, 1. 7. 2021 – Ložnice, jako místo určené pro spánek a odpočinek, by měla působit uklidňujícím 

dojmem. Vzhledem k tomu, že v ložnici strávíme skoro třetinu našeho života, je dobré se při výběru 

nábytku držet určitých zásad, díky kterým se budeme v místnosti cítit příjemně. K tomu nám mohou 

pomoci principy čínské filozofie Feng Shui, která se soustředí na harmonické prostředí a využití 

prostoru v interiérech.  

Chcete si dopřát kvalitní spánek?  Zásadní vliv na něj má bezesporu kvalita matrace, postelového roštu, 

ale také samotné postele. Při jejich výběru musíme zohlednit řadu aspektů, jakými jsou tělesné 

rozměry a hmotnost budoucích majitelů a také například požadavky na materiál a konstrukci postele. 

Pokud se chcete řídit zásadami Feng Shui, postel by měla disponovat masivním zadním čelem, které 

vám poskytne ochranu a pocit bezpečí. 

Jednou z hlavních zásad Feng Shui v ložnici je čistota a pořádek, což zajistí vzdušnost a proudění 

pozitivní energie v prostoru. K tomu vám mohou pomoci variabilní systémy skříní, jejichž jednotlivé 

moduly zvolíte podle dispozic místnosti. Jejich nespornou výhodou je možnost doplnění či výměny 

jakéhokoliv kousku ze systému, který však bude stále dokonale ladit s dalším nábytkem. Pozor si však 

dejte na zrcadla, která by se podle zásad Feng Shui neměla v ložnici vůbec vyskytovat. Pokud už 

v místnosti zrcadlo musí být, tak by mělo být na takovém místě, na které z postele nevidíte přímo.  

Co se týče barev, je filozofie Feng Shui poměrně benevolentní. Do ložnice se však nedoporučují výrazné 

povzbuzující barvy, jako jsou například červená, oranžová, žlutá. V jemnějších pastelových odstínech 

se však mohou objevit i tam. K odpočinku jsou naopak velmi vhodné barvy bílá, modrá, béžová, fialová 

či zelená, které zklidňují naši mysl. 

Postel Issota v přírodním designu 

Postel Isotta využívá na maximum potenciál úložného 

prostoru uvnitř postele. Praktické úložné zásuvky můžete 

využít jak pro ukládání sezónních věcí, tak i pro úklid ložního 

prádla či jiných drobností. Dekor dubu Stirling věrně 

napodobuje přírodní dubovou kresbu. Díky tomu postel 

příjemně zútulní prostor celé ložnice. Výhodou je také vyšší 

uložení rámu (45 cm), díky kterému se vám bude z postele 

snadno vstávat. Cena je 8 699 Kč. 

 

Minimalistická postel s nočními stolky Capri 

Postel z designové kolekce Capri je výjimečná díky krásným 

detailům rozpraskaného dubového dřeva, které si vás na první 

pohled získají. Postel má měkce polstrované zadní čelo a 

moderní zabudované noční stolky s LED osvětlením. Jistě 

oceníte i vyšší konstrukci postele, která umožňuje komfortnější 

vstávání. Příjemné linie bílých prvků jsou doplněny o detaily 

v dekoru dubu wotan, a skvěle se tak hodí nejen do 

minimalistických ložnicí. Cena postele je 13 499 Kč. 
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Romantický nábytek Chalet 

Kouzelnou atmosféru francouzského venkova si do vaší ložnice 

můžete přinést prostřednictvím nábytku z kolekce Chalet. Široké 

reliéfy předních ploch dodají prostoru osobité kouzlo. Elegantní 

manželská postel vám navíc v kombinaci s kvalitní matrací a 

roštem zajistí komfortní spánek. Vybrat si můžete z dekoru v bílé 

barvě či dubu sonoma.  

 

Moderní a funkční program New York 

Výhodou variabilního programu New York je velikost úložného 

prostoru, který je navíc prakticky uspořádán. Osvětlení a vnitřní 

vybavení skříně lze jednotlivě dokoupit. Systém nabízí pět 

různých šířek skříní a další tři doplňující úložné prostory, což 

v ložnici jistě oceníte. Na výběr je řada moderních dekorů a 

různých typů předních ploch.  

 

Ložnice v přírodním stylu se systémem Nora 

Ložnicová sestava Nora se skládá z manželské postele, páru 

nočních stolků a šatní skříně. Nadčasový design dubu se hodí do 

moderního i klasického interiéru. Dekor sestavy věrně 

vyobrazuje přírodní kresbu dřeva včetně suků. Manželská postel 

je ozvláštněna bílým kontrastním čelem. Šatní skříň je prakticky 

členěna a lze k ní dokoupit i LED osvětlení. 

 

O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz. 
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