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Interiérové trendy pro rok 2023 – harmonie a spojení s přírodou 

Praha, 5. 1. 2023 – Důraz na přírodní materiály, zemité odstíny, minimalismus i míchání stylů – to 

jsou trendy, které se v domácnostech prosazují už nějakou dobu, ale v příštím roce se dostanou ještě 

více do popředí. Už dávno odzvonilo uniformním bílým interiérům a u bydlení je kladen důraz spíše 

na osobitost, pohodlí a harmonii. Proto nešlápnete vedle, pokud zvolíte dřevěné dekory nábytku, 

masivní dřevo, bavlněné či lněné textilie a tlumené zemité tóny, přičemž v roce 2023 bude velmi 

moderní hlavně šedobéžová barva taupe. 

Aktuální trendy dávají zelenou všemu přírodnímu. Designeři prosazují přístup „inside outside“, který 

se snaží dostat exteriér do interiéru. Pokud chceme být skutečně obklopeni přírodou, není lepší cesta, 

než sáhnout po dřevu, které prostor hezky zútulní a zateplí. Skvěle vypadá v kombinaci s bílou a 

zemitými odstíny. Nemusí to však znamenat, že nemůžete dát prostor i výrazným energickým barvám. 

Zajímavé solitérní prvky v kontrastních odstínech dokážou celý prostor udělat osobitější. Nejvíce 

vyniknou právě s neutrálním pozadím, a proto je potřeba držet se dvou až tří základních jemných barev, 

které vytvoří harmonický základ.  

Co se týče nábytku, očekává se v příštím roce ještě trochu větší odklon od velmi oblíbeného bílého 

dekoru. „Pozorujeme čím díl větší zájem o nábytek s dřevěným dekorem, jehož nabídku každým rokem 

rozšiřujeme. Populární je zejména dub, který nabízíme v mnoha různých variantách,“ uvádí Andrea 

Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK, a zároveň dodává: „Nabízíme 

samozřejmě i masivní nábytek, který zákazníci vyhledávají zejména pro dlouhověkost a přírodní kresbu, 

kterou dnes ale lze najít i u některých dekorů laminovaného MDF s 3D efektem.“  

Příklon k přírodě se však vedle nábytku týká i všech doplňků, pomocí kterých můžete svůj domov oživit 

a dát mu tvář, která vyhovuje vašemu vkusu. Textilie, nádobí i drobné dekorace jsou sice jen detailem 

v měřítku celé místnosti, ale na střídmém podkladě může nejvíce vyniknout jejich sytá barva nebo 

výrazná struktura, která dodá celému pokoji hloubku a punc originality. Vždy však mějte na paměti, že 

méně je někdy více a s výraznými detaily to nepřehánět. Neotřelý vzhled může dodat i mix několika 

stylů. Zajímavě vypadá třeba fúze bohémského a industriálního stylu, ale nebojte se zapojit i svou 

fantazii zapojte i třeba provensálský či skandinávský prvek. 

Variabilní systém Sky 

Systém Sky na první pohled zaujme širokými rámy a 

dekorem dubu riviera, který věrně napodobuje vzhled 

přírodního dubu. Variabilní systém můžete využít nejen 

v obývacím pokoji, ale třeba i v předsíni, ložnici či 

kanceláři. Jeho přírodního kouzlo dodá každé místnosti 

pocit útulna a pohodlí a skvěle se kombinuje s ostatním 

vybavením. Cena jednotlivých kusů nábytku ze systému 

Sky začínají na 1 899 Kč za konferenční stolek. 
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Sedací souprava Sergio 

Pokud sháníte designový kousek, pak je rohová sedací 

souprava Sergio pro vás ta pravá. Svým netradičním 

vzhledem a multifunkčností se stane skvostem vaší 

domácnosti. Je vybavena praktickým úložným prostorem a 

polohovatelnými opěrkami hlavy, které se postarají o váš 

komfort. Díky možnosti rozložení na lůžko a polstrování z 

polyuretanové pěny a vlnovcových pružin je sedačka 

pohodlná i na občasné přespání pro vaše hosty. 

Sedací souprava Perugia 

Rohová sedací souprava Perugia je sice designem laděna do 

minimalismu, ale požadavky na funkčnost splňuje maximální. 

Provzdušní váš obývací pokoj a stane se oblíbeným místem 

odpočinku. Je prostorná, rozkládací, má úložný prostor a 

krásně vypadá. Co víc si přát? Možná ještě kvalitní dřevěnou 

konstrukci a polstrováním z vlnovcových pružin a 

polyuretanové pěny, která je pružná, má výborný odpor proti 

stlačení, vysokou tvarovou stálost a zároveň je hypoalergenní. 

Variabilní systém – ložnice Josselin 

Kolekce Josselin je synonymem pro moderní nábytek 

s nádechem industriálního stylu. Nevšední kombinace tmavě 

šedých ploch a dubového dřevodekoru dodá místnosti pocit 

útulna a intimity, kterou doplňují jemné dubové úchytky. U 

postele z této kolekce určitě oceníte, že jsou noční stolky 

zavěšen za zadním panelu a jsou navíc doplněny i o praktickou 

poličku, na kterou si můžete položit třeba hodinky, telefon či 

jiné drobnosti.  

Povlečení Casa 

Povlečení Casa ze saténového mikrovlákna je měkké a velmi příjemné na 

dotyk. Určitě oceníte i snadnou údržbu a moderní odstín taupe, který je 

ozdoben motivem listů, což se skvěle hodí do přírodně laděných interiérů. 

Rozměr povlaku přikrývky je 140x200 cm a polštáře 70x90 cm. Povlečení Casa 

stojí 389 Kč a je k dostání ještě v několika dalších barevných variantách a 

motivech. 
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Věděli jste, že…?  

Při nákupu rozměrnějšího nebo těžšího nábytku vám ochotně naši skladníci pomohou s naložením 

zakoupeného zboží? Stačí jednoduše na podkladně požádat o asistovanou nakládku a personál vám 

pomůže s převozem nákupu až na parkovací místo a bezpečně jej naloží. 

Ve vybraných prodejnách ASKO – NÁBYTEK můžete využít službu vypůjčení dodávky „Půjč si mě“. 

Občas se stane, že je nákup větší, než jste očekávali. Možná plánujete stěhování a hledáte dodávku na 

půjčení. Od toho tu jsme pro vás. Nákup není podmínkou. Dodávku si můžete zarezervovat hned na 

prodejně. Jednoduše na vás počká před prodejnou s plnou nadrží a připravená vyjet. Jedinou 

podmínkou je, abyste vlastnili řidičský průkaz skupiny B a můžete vyrazit.  

 

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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