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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: Ložnice s duší 

Praha, 12. 5. 2021 – Líbí se vám věci s patinou času? Pak se vám možná bude zamlouvat i vintage 

design. Charakteristickými prvky tohoto stylu jsou neutrální odstíny a nábytek či doplňky, na kterých 

je patrné, že již nějakou dobu slouží. Takové kousky jsou vyrobeny kvalitně a poctivě a časem získají 

jen přirozenou patinu, která jim dodává oduševnělý vzhled. Ačkoliv jsou často nedokonalé a 

nelesknou se novotou, vytvoří z interiéru útulné místo. I z toho důvodu jsou stále populárnější i 

kousky, které jsou nové a rovnou vyrobené ve stylu vintage. Je to ten pravý styl právě pro vás?  

Ložnice je především místem relaxace a spánku. Je tedy logické, že se v ní chceme cítit pohodlně a 

bezpečně. Právě vintage styl dokáže z místnosti vytvořit krásný prostor, který na vás přímo dýchne 

originální atmosférou a útulností. Při výběru nábytku můžete kombinovat nové kousky v  klasickém 

designu s nábytkem či drobnými doplňky z bazarů, z dědictví po babičce či bleších trhů, kde se dá najít 

spoustu zajímavých věcí. 

Při výběru postele dbejte nejen na design, ale také na kvalitní materiály. Ať už si zvolíte čalouněnou 

boxspring postel, která je velmi pohodlná a skvěle zapadne do jakéhokoliv interiéru, nebo tradiční lůžko 

v dřevěném dekoru, vždy myslete na kvalitu vašeho spánku a zvolte si správný rošt a kvalitní matraci. 

Ačkoliv je vintage styl velice zdobný a o dekorační prvky v  něm není nouze, ložnice by měla být místem, 

kde má vše své místo a vládne v něm pořádek. K tomu vám mohou pomoci šatní skříně, komody, police 

a další nábytek ze sortimentu ASKO – NÁBYTEK, díky kterým bude vše perfektně zorganizované.  

Tento styl se obvykle zaměřuje spíše na teplé odstíny a materiály, jako je dřevo či kámen. Inspirací vám 

mohou být francouzské domy s jejich zašlým šarmem, v kterých jsou základní kousky doplněny o celou 

řadu stylových doplňků, jež dodají celému prostoru to pravé kouzlo . Dekorace s patinou, různé textury 

materiálů, osobní vzpomínky či suvenýry pak dodají celé místností osobitý šarm a kouzlo, kterému 

nelze nepodlehnout. 

Útulná kontinentální postel Winnipeg 

Boxspringová manželská postel Winnipeg na první pohled zaujme 

zaobleným čelem s atraktivním prošíváním, které se skvěle hodí do 

tradičnějších interiérů. Díky čalounění šedě melírovanou látkou 

můžete postel jednoduše sladit s ostatním nábytkem i dekoracemi. 

Dvě vrstvy matrací poskytují vysoce komfortní ležení, a jsou tak 

perfektní pro ty, kteří mají rádi pohodlí měkkého lůžka. Rozměr 

kontinentální postele je 180 x 200 cm. Cena je 22 999 Kč. 

 

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. Cena postele je 6 499 Kč. 
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Elegantní šatní skříň Atik 

Program nábytku Atik je charakteristický svým rustikálním designem. 

Jedinečný vzhled mu dodávají dekorativní frézované prvky po celém 

povrchu šatní skříně. Díky preciznímu zpracování a populárnímu bílému 

dekoru se řadí mezi nejoblíbenější produkty ze sortimentu ASKO – 

NÁBYTEK. Stylové úchytky s patinou působí na první pohled zašle, ale mají 

povrchovou otěruvzdornou úpravu, díky čemuž je jejich životnost opravdu 

dlouhá. Šatní skříň Atik typ 54 stojí 8 999 Kč. 

 

Komoda s patinou 

Řada nábytku Tarragona má zajímavý design, který imituje oprýskané dřevo, 

což se do vintage interiérů skvěle hodí. Pokud chcete mít opravdu originální 

interiér, který snoubí zajímavé kousky s neutrálními, pak vás možná zaujme 

právě tento nábytkový systém. Komoda s regálem má mimo dekoru starých 

dřevěných latí také stylové broušené úchytky v  matném kovu, které celý 

design skříně krásně dotváří. Horní část nad dvířky je prosklená, tudíž ji 

můžete využít pro vystavení vašich oblíbených předmětů či dekorací. Cena 

komody Tarragona je 6 299 Kč. 

 

Lustr Marie jako ze zámku 

Vintage 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 v 

kombinaci s 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. Cena je 

2 499 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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