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Dotek Skandinávie ve vaší jídelně 

Praha, 6. 2. 2022 – Nadčasovost a funkčnost, to jsou charakteristické rysy severského stylu bydlení, 

který se v posledních letech těší obzvlášť velké popularitě. Dobrou zprávou je, že se skvěle hodí do 

celé domácnosti. Obyvatelé severních zemích si potrpí na společné hodování u velkého stolu, takže 

si dávají na vybavení jídelny opravdu záležet. Inspirujte se tímto stylem a vytvořte si doma útulné 

místo, kde můžete trávit příjemné chvíle s rodinou či přáteli. 

Jelikož je jídelna především funkční prostor, skandinávský styl jí opravdu sluší. Dává totiž důraz na 

praktičnost a díky jednoduchým liniím, jemné paletě barev a zapojením přírodních prvků si severský 

způsob bydlení zkrátka zamilujete. Dřevo, kůže i kámen přinese do vašeho domova příjemné tlumené 

odstíny, které v nás evokují harmonii a vytváří pohodovou atmosféru a také krásně prosvětlí celou 

místnost. Nábytku dominují dřevěné dekory v kombinaci s bílou, šedou či béžovou. V posledních letech 

se však severský design nevyhýbá ani odvážnější černé či antracitové. Heslo „méně je více“ zde ale 

opravdu platí. 

Skandinávský styl je hlavně o jednoduchosti, když přijde na jídelnu nebo jídelní kout, sáhněte raději po 

minimalističtějším vybavení i dekoracích. Zajímavý kontrast můžete vytvořit pomocí odvážné výmalby 

či tapety. Dominantou místnosti by měl být samozřejmě jídelní stůl. Pokud máte dostatek prostoru, 

vždy je lepší volit spíše větší stůl. To oceníte především ve chvílích, kdy zazvoní nečekaná návštěva a vy 

ji budete chtít pohostit domácí bábovkou a vynikající kávou. Nezapomeňte ani na jídelní židle. Aktuálně 

je velmi oblíbený retro design, ale skvěle vypadají také polstrovaná křesílka, která jsou navíc tak 

pohodlná! K uložení jídelních servisů, knih či zajímavých dekorací vám skvěle poslouží vitríny a komody 

ve skandi designu, které dokreslí celkový svěží vzhled místnosti. 

 

Jídelní stůl Göteborg 

Moderní skandinávský styl jídelního stolu Göteborg působí velice 

svěže a minimalisticky. Tento styl se vyznačuje zejména bílou 

barvou v kombinaci s přírodními materiály a jednoduchými 

doplňky. Stůl v bílé barvě skvěle doplňují masivní nohy 

v přírodním odstínu dřeva. Plocha desky stolu je 160x90 cm. 

Cena jídelního stolu Göteborg je 6 399 Kč. 

 

Variabilní systém Nordi 

Že je severský styl jen bílá barva a místy se objeví dřevo či jiné 

přírodní materiály? To už vůbec neplatí. Neotřele a zároveň 

velmi půvabně vypadá také kombinace černého matu a 

dřevodekoru. Moderní nábytek Nordi se zaoblenými hranami je 

toho důkazem. Teplé tóny dřeva podtrhují nohy v černé barvě. 

Plocha stolu disponuje rozměry 140x80 cm, ale přidáním 

středové desky ji lze rozšířit až na 180 cm, což se obzvlášť na 

svátky opravdu hodí. Cena je 4 999 Kč. 
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Jídelní stůl Larsson 

Prostorný jídelní stůl Larsson vás na první pohled zaujme svěžím 

severským designem, který kombinuje masivní bukové podnoží 

a obdélníkovou jídelní plochu se zaoblenými hranami a rozlohou 

150 x 90 cm. Deska stolu je vyrobena z pevné 18 mm silné MDF 

desky s dekorem bílého matu. Cena jídelního stolu Larsson je 

3 999 Kč. 

 

Jídelní židle Loof 

Moderní židle Loof je díky zaobleným hranám a měkkému polstrování velmi 

pohodlná. Její design skvěle ladí se skandinávským nábytkem a dodává mu osobitý 

ráz. Potah je vyroben z ekokůže a na výběr jsou hned tři barevné varianty. Světle šedá 

i černá se bude hodit do každého interiéru, zářivě modrá bude zase originálním 

ozvláštněním vaší jídelny. Povrch židle je snadno omyvatelný, což ocení zejména 

domácnosti s dětmi. Kovové podloží zase zajišťuje stabilní konstrukci. 

 

Komoda Cuba 

Variabilní program Cuba je inspirován severským stylem 

bydlení, ale jeho design je ozvláštněn neotřelou kombinací 

dubového dekoru s bílými, šedými a petrolejovými plochami. 

Pokud na vás působí minimalistické a skandinávské interiéry 

příliš neosobně, můžete sáhnout právě po nábytku Cuba, díky 

kterému si zařídíte originální a stylový domov. Cena komody se 

zásuvkami je 5 999 Kč. 

 

Věděli jste, že…? 

V ASKO – NÁBYTEK můžete využít celou řadu služeb, které se vám budou při nákupu nábytku hodit? 

Když si nebudete jisti výběrem, nebo zkrátka budete potřebovat poradit, obraťte se na naše 

odborníky, kteří vám pomohou s tou nejlepší volbou nového vybavení. V případě, že vybíráte 

z pohodlí domova na našem e-shopu, můžete si sjednat on-line schůzku, kde s našimi odborníky 

proberete vše potřebné. 

Využít můžete také třeba službu Click & Collect, díky které si objednané zboží na e-shopu můžete 

vyzvednout přímo na prodejně. Pokud se nakonec rozhodnete pro jiný kousek, stačí nechat zboží 

na prodejně a my vám vrátíme peníze. 

Pokud je nákup trochu větší, než jste čekali, můžete v každé ze 14 prodejen ASKO – NÁBYTEK využít 

služby asistované nakládky. Naši skladníci vám pomohou s převozem zboží až k vašemu vozidlu. Na 

vybraných prodejnách si také můžete zapůjčit naši dodávku, která usnadní dopravu na jakékoliv 

místo si vyberete.  
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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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