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Glamour styl: Obývací pokoj plný luxusu a elegance  

Praha, 17. 1. 2022 – Tento okouzlující styl s sebou přináší rafinovanost, eleganci, ale také jistou míru 

extravagance a luxusu. Milujete krásné věci, lesk, designové kousky a luxusní materiály? Pak je 

možná právě glamour styl to pravé ořechové. Kombinuje moderní prvky s historickými a umělecky 

vypadajícími kousky, což vašemu interiéru ještě dodá na exkluzivitě.  

Styl připomínající bydlení hollywoodských hvězd si můžete zařídit i vás doma. V obývacím pokoji 

samozřejmě nemůže chybět sedací souprava, jíž sluší dekorativní prošívání, výrazné odstíny, ozdobné 

nohy či područky. Nemusí nutně vypadat tak, jako byste ji právě přivezli ze zámku. Se zdobnými 

dekoracemi a nábytkem bude skvěle ladit i minimalističtější kousek. Nemusíte se bát ani výraznějších 

barev, jako je temně zelená, modrá či červená. Pokud ale plánujete takové odstíny spíše na stěnách, u 

sedací soupravy sáhněte po tlumených tónech. 

Nábytek je často inspirován barokem a je velmi zdobný. Pokud si na něco takového netroufáte, můžete 

zvolit naopak velmi moderní a designové kousky, které budou působit naprosto jedinečným dojmem. 

Skvěle vypadají lesklé povrchy, mramorové detaily či chromované nožičky, chybět nesmí ani detaily ve 

zlaté nebo stříbrné barvě, které dodají celému interiéru punc luxusu. 

Glamour pokoji pak vévodí takové materiály, jako je dřevo, kůže, samet, satén, imitace mramoru, 

křišťálu či brokátu, exotické dřeviny a výrazné ornamentální prvky. Hlavně křišťálové lustry mu dodají 

neopakovatelnou atmosféru, díky které si budete připadat jako v luxusní komnatě francouzského 

zámečku. Nezapomeňte ani na dekorace. Na rozdíl o minimalistických a skandinávských interiérů jsou 

zde opravdu žádoucím prvkem celého interiéru. Vysoké vázy, zrcadla, měkoučké koberce a naducané 

polštářky krásně dotvoří celkový dojem a vy si tak můžete užívat kouzelné atmosféry vašeho obývacího 

pokoje. 

Pohovka Phantasy 

Stylová pohovka Phantasy vás na první pohled zaujme 

noblesním vzhledem a luxusním samotovým čalouněním 

v tmavě zeleném odstínu. Díky vysoké opěrce s měkoučkou 

výplní si užijete velmi komfortní posezení. Její elegantní nízké 

područky a zaoblené tvary si snadno oblíbíte. Svůj obývací 

pokoj v glamour stylu můžete vybavit nejen pohovkou, ale 

také ladícím křeslem s prodlouženou podnožkou a 

dekoračními polštáři. Cena je 17 999 Kč. 

Pohovka Haag 

Pohodlná pohovka Haag s velkými polštáři a jemným 

sametovým čalouněním v tmavě modrém odstínu je 

ztělesněním luxusu. Snoubí v sobě eleganci starého nábytku a 

moderních designových trendů. Výrazné prošívání a černé 

kovové nohy pak dotváří její celkový vzhled. Můžete si doma 

vytvořit společenské centrum pomocí několika pohovek a 

křesel Haag. Na výběr je trojsedák, dvojsedák či luxusní 

křesílko. Cena začíná na 7 999 Kč za křeslo. 
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Sedací souprava Madeira 

Sedačka je nejen místem pro společenská setkání. Je také 

oblíbenou zónou pro odpočinek. Někdy však může být těžké 

najít si pro sebe dostatek místa, zejména ve větších rodinách. 

Tento problém snadno vyřeší sedací souprava Madeira, která 

nabízí dostatek prostoru k relaxaci pro všechny. Navíc 

disponuje třemi volně loženými opěrkami hlavy, které můžete 

dle potřeby přesunout, a jistě oceníte také možnost rozložení 

na lůžko i dva úložné prostory. 

Sedací souprava Chivas 

Prostorná a maximálně pohodlná. Taková je sedací souprava 

Chivas v nepravidelném tvaru písmene U, která disponuje 

funkcí rozkladu na lůžko a praktickým úložným prostorem. 

Zejména při čtení, sledování televize či během chvilky 

odpočinku oceníte zádové polštáře s hustou výplní pro dobrou 

oporu zad a opěrku hlavy. Potah z hnědé látky s vintage 

efektem dodá vaší domácnosti nezaměnitelný styl. 

 

Konferenční stolek Daisy 

Stolek Daisy s neobvyklým ale originálním skleněným 

podnožím bude ozdobou vašeho obývacího pokoje. Skvěle 

zapadne jako do moderního interiéru, tak do glamour stylu. 

Vrchní deska ukrývá úložnou zásuvku, kam můžete dát různé 

drobnosti a nezbytnosti. Cena konferenčního stolku Daisy je 

3 799 Kč. 

Koberec Craft 

Co jiného se do glamour obýváku hodí více než mramor? 

Stylový koberec Craft se šedo-zlatým designem připomíná 

luxusně dlážděnou podlahu a hodí se jak do moderních 

minimalistických interiérů, tak skvěle zapadá i do konceptu 

luxusního pokoje. Zvolit můžete hned několik různých rozměrů 

podle toho, jaký se vám nejlépe hodí. Cena za koberec Craft 

v rozměru 80 x 150 cm je 1 299 Kč. 

Nástěnné zrcadlo Franka 

Dekorativní šestiúhelné zrcadlo jako by vypadlo z nějaké secesní kavárny, v které 

kdysi možná sedával sám Alfons Mucha. Originální zlaté rámování a nevšední tvar 

z něj dělá zajímavou nástěnnou dekoraci a v obývacím pokoji laděném v elegantním 

a luxusním glamour stylu obzvlášť vynikne. Měří 40 x 40 cm a jeho cena je 929 Kč.  

 

 

mailto:franckova@know.cz
mailto:jisova@know.cz
http://www.knowcomm.cz/


  Tisková zpráva 
 

Kontakt pro média 
Romana Francková  Veronika Jíšová 
Tel.: +420 734 231 343  Tel.: +420 605 224 749 
E-mail: franckova@know.cz  E-mail: jisova@know.cz  
www.knowcomm.cz  

Lustr Marie 

Glamour styl se bez dekorací zkrátka neobejde a osvětlení není výjimkou. 

Originální interiér můžete doladit k dokonalosti i díky krásnému lustru Marie, 

který působí, jako byste si ho přinesli ze zámku. Imitace křišťálu společně se 

vintage baňkami žárovek vytvoří z vaší ložnice stylové místo s osobitým 

kouzlem. Lustr Marie najdete v sortimentu ASKO – NÁBYTEK v čirém či 

kouřově černém provedení. Lustr je vyroben pro pět 40 W žárovek. Jeho cena 

je 2 499 Kč. 

 

Lustr Elena 

U stropního osvětlení Elena vás hned zaujmou závěsné dekorativní prvky ve 

tvaru křišťálů, které při rozsvícení rozehrají kouzelnou hru světel a stínů. Jejich 

chromově lesklý povrch zajímavě odráží světlo, což se do tajemných a 

elegantních glamour pokojů skvěle hodí. Ve stropní základně je zabudováno 

16 LED světel ve čtyřech halogenových žárovkách typu G9. Cena lustru Elena 

je 1 999 Kč. 

 

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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