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Oáza klidu a pohody: Jak zorganizovat úložné prostory v obývacím pokoji? 

Praha, 29. 7. 2021 – Obývací pokoj bývá zpravidla středem celé domácnosti. Odehrává se v něm 

většina dění – někdy slouží jako jídelna či společenská místnost, jindy zase jako místo pro relaxaci. 

K pocitu pohody v obývacím pokoji přispěje mimo sedací soupravy také dostatek úložného prostoru, 

kam uskladníte nejrůznější nezbytnosti a drobnosti, aniž by narušovaly dojem útulného a 

uspořádaného pokoje.  

Nezáleží na tom, zda je váš obývací pokoj velký či malý, orientovaný na západ nebo na jih, zkrátka byste 

se v něm měli cítit příjemně. V jakémkoliv interiéru můžete vykouzlit útulnou a pohodlnou zónu pro 

odpočinek i chvíle strávené s blízkými. S tím vám pomohou také úložné prostory, díky kterým bude 

obývacímu pokoji vládnout pořádek. Můžete sáhnout po kusovém nábytku – od komod, vitrín či 

knihoven, až po úložné taburety či policové systémy. Skvělým a moderním řešením jsou čím dál 

oblíbenější variabilní systémy, které nabízejí širokou škálu nábytku ve stejném dekoru. Díky nim si 

můžete vybrat jednotlivé kusy nábytku tak, aby vyhověly vašim požadavkům na prostor a současně 

k sobě perfektně ladily. 

Jak co nejlépe zorganizovat úložné prostory, aby maximálně plnily požadavky na funkčnost a zároveň 

vytvářely z obývacího pokoje útulný prostor, kam se budete rádi vracet? Rozdělte pokoj do zón. Podle 

toho, co v dané části budete dělat, vyberte druh nábytku i věcí, které do něj uložíte. Televizní koutek 

je pro obývací pokoj typickým prvkem. Pro uložení kabelů, herních konzolí, ovladačů a dalších drobností 

můžete sáhnout po TV stolku či nízké TV skříni. Často jsou součástí obývacího pokoje i knihovny. Pokud 

vám to prostor dovoluje, můžete ke knihovně či policovému regálu umístit i pohodlné křeslo a lampu 

na čtení, díky čemuž vám vznikne čtecí koutek. Potřebujete v pokoji uschovat i dětské hračky, deskové 

hry a další podobné věci? Pak zvolte komody či úložné skříně s dvířky a policemi, kam je můžete 

pohodlně uschovat. V blízkosti sedací soupravy pak můžete mít úložné taburety a odkládací stolky, kam 

lze dát třeba přebytečné dekorační polštářky, deky či časopisy. 

Obývací stěna Cruz 

Okouzlující systém nábytku Cruz je inspirován venkovským 

stylem, který působí velmi něžně a romanticky. Jemná 

kombinace krémové barvy a šedého dubu Nelson navíc působí 

velice nadčasově a skvěle zapadne do jakéhokoliv interiéru. 

Dekorativní frézování předních ploch připomíná francouzský 

Provance styl, který je okořeněný moderními prvky. Kvalitní 

řemeslné zpracování a robustní design je zárukou vysoké kvality, 

která vám vydrží dlouhá léta. Cena je 19 999 Kč. 

Obývací stěna Primo  

Jednoduché linie, hladké plochy a dřevo – to jsou parametry 

moderního programu nábytku Primo. Příjemný skandinávský 

design vetkne vašemu pokoji příjemnou atmosféru a dodá mu 

vzdušnost. Kombinaci dubového dřevodekoru a bílé barvy 

doplňují zaoblené hrany a masivní nohy, které dodávají nábytku 

nezaměnitelný vzhled. Díky použitým barvám a dřevu se skvěle 

hodí do jakéhokoliv interiéru.  
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Obývací stěna Laval 

Máte-li rádi moderní skandinávský design a kvalitní výrobky, 

pak je rohová sedací souprava Laval ideální volbou. Matné bílé 

plochy a dekor dubu artisan vytvářejí zajímavý kontrast, který 

je dokreslen frézovanými liniemi na dvířkách skříněk. 

Jednotlivé díly lze mezi sebou snadno kombinovat a rozmístit 

je podle rozměrů vašeho obývacího pokoje. Rohové řešení této 

soupravy může být zajímavým řešením pro menší či atypické 

obývací pokoje. 

Obývací stěna Bitter 

Obývací stěna Bitter vyniká použitím netradiční grafitové barvy 

a dřevodekoru dubu sonoma. Oba odstíny jsou velmi neutrální 

a obývací stěna tak snadno zapadne do jakéhokoliv interiéru. 

Výrazné přední lišty podtrhují kompaktní design celé sestavy 

nábytku, která se skládá z vysoké vitríny, TV skříňky, nástěnné 

police a boční skříňky. Cena této obývací stěny je 4 999 Kč. 

 

Variabilní systém Denver 

Industriální design nábytku je při vybavování interiéru velmi populární. A není divu 

– snoubí v sobě minimalismus a účelnost s drsným designem inspirovaným 

průmyslovými prostory. Kombinace černého kovu a dubu artisan působí velmi 

dramatickým a zároveň mladistvým dojmem. Příjemné tóny dřeva, široké boční 

rámy dokáží celý prostor pokoje příjemně zútulnit. Praktickou vychytávkou je také 

bezúchytkové otevírání dvířek. 

 

 

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 14 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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