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Kontrasty v obývacím pokoji podtrhnou osobitý styl 

 

Praha, 7.6. 2021 – Obývací pokoj je výkladní skříň celé domácnosti. Je to místo, kam vodíte návštěvy, 

trávíte zde spoustu času s rodinou či přáteli, odpočíváte, smějete se, nebo se dojímáte u smutného 

filmu. Pokoj by tedy měl být nejen vizitkou vašeho osobitého stylu, ale zároveň by měl být útulný a 

reprezentativní. K základním výrazovým prostředkům, jakými můžete vyjádřit svou osobnost, patří 

barvy. Kontrastními prvky na jednotlivých solitérních kouscích či doplňcích celý prostor oživíte a 

vyzdvihnete celkový ráz pokoje. 

U výrazných barev platí jedna důležitá zásada – méně je více. Nejlépe tak vyniknou na jednotlivých 

kouscích nábytku či doplňcích, přičemž vše ostatní by mělo být v neutrálních tónech. Pokud si tedy 

vyberete například výraznou sedací soupravu nebo křeslo, měl by být nábytek, textilie i veškeré 

doplňky v tlumených či neutrálních dekorech. Ačkoliv se při volbě barev dodržují určité zásady, není 

třeba se jich bát. Uvidíte, že když k sedací soupravě s šedou tkaninou vyberete výrazně barevný 

koberec nebo dekorativní polštáře, získá celý pokoj zcela jiný a originální ráz.  

Samostatnou kapitolou jsou sedací soupravy. „Pro náročné zákazníky máme program plánovaných 

sedacích souprav, u kterých si mohou zvolit nejen barvu čalounění, ale také jejich tvar, případně různé 

vychytávky, jako jsou elektronicky ovládané podhlavníky, područky či podnožky,“ upřesňuje Andrea 

Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK. Svou vysněnou sedací soupravu si 

tak společně s odborníky z ASKO – NÁBYTEK můžete naplánovat podle vlastních požadavků, a to včetně 

výběru potahové látky, kterých je u jednotlivých modelů na výběr celá řada. 

Jakou barvu zvolit? Záleží na vašich osobních preferencích, ale také na množství světla, kterým 

v obývacím pokoji disponujete. Nedostatek přirozeného světla však lze dnes dohnat pomocí stojacích 

či nástěnných lamp, LED pásků a stropních svítidel. Barevné trendy v letošním roce jdou spíše 

v pastelových tónech žluté, cihlové, mentolovém odstínu, listové zelené či mrazivě modré, ale módní 

jsou stále i jejich výraznější sestry, jako jsou petrolejová, smaragdová, hořčicová či červená. Vyberte si 

tak barvu, která bude lahodit vašemu oku a dokáže vám vykouzlit úsměv na tváři vždy, když se na ni 

podíváte. 

 

Sedací souprava Speedway 

Každý si zaslouží alespoň malou dávku luxusu. Užijte si ji 

každý den se svými nejbližšími a vychutnejte si společné 

chvíle v pohodlí sedačky Speedway z řady Carta. Její moderní 

design podtrhuje maximální funkčnost, kterou zajišťuje 

kvalitní konstrukce ze dřeva a dřevotřísky a jádro tvořené 

polyuretanovou pěnou a pružinami. Samozřejmostí je 

možnost rozložení na prostorné lůžko, které využijete pro 

okamžiky relaxace i příležitostné přespání návštěv, a 

praktický úložný prostor. 
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Sedací souprava Magic 

Rohová sedací souprava Magic s atraktivním prošíváním a 

mnoha měkoučkými polštářky vám poskytne nejen komfortní 

sezení, ale je možné ji rozložit i na lůžko pro příležitostné 

přespání. Kvalitní látka imitující smaragdově zelený samet 

působí velice luxusním dojmem. Sedací souprava tak bude 

dozajista výraznou dominantou celého pokoje. Otoman lze 

koncipovat na pravou i levou stranu. Sedačka má také úložný 

prostor pod sedákem. Cena je 17 999 Kč. 

Křeslo Next 

Vytvořte si v obývacím pokoji noblesní atmosféru pomocí elegantního 

křesla Next. Zaoblené tvary, komfortní polstrování a vysoký opěrák se 

postarají o vaše pohodlí. Křeslo je očalouněno kvalitní látkou 

v sametovém designu a na výběr je celá řada zajímavých odstínů – od 

zastřené modré po žlutou, zelenou či pastelově růžovou. Výhodou je také 

její zvýšená otěruvzdornost a voděodolnost, což ocení především 

domácnosti s dětmi či domácími mazlíčky. Cena křesla Next je 7 199 Kč. 

 

Koberec Belis 

Pokud stále váháte nad použitím výrazných barev v interiéru, můžete zvolit 

variantu barevných doplňků. Ty jednoduše sladíte s jakoukoliv neutrální 

paletou odstínů a zároveň celý pokoj oživíte. K šedým, bílým, béžovým, ale 

také tmavým sedacím soupravám můžete zvolit výrazné koberce. Nádherný 

květinový motiv koberce Belis vynikne v každém moderním interiéru. Hustý 

vlas zase zajistí komfortní chůzi po koberci. Díky hustému tkaní vlasu je navíc 

více odolný proti polití vodou a také proti bakteriím. Výška vlasu je zhruba 13 

cm. Rozměr koberce je 120 x 170 cm. Cena je 1 799 Kč. 
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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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