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Obývací pokoj v bohémském stylu: Ve znamení pohodlí a svobodného ducha  

Praha, 18. 5. 2022 – Minimalismus a skandinávský styl bydlení je sice populárním trendem, ale 

rozhodně nevyhovuje každému. Kdo má rád útulné místnosti plné barev, textur, vzorů a přírodních 

materiálů, je pro něj bohémský nebo také „boho“ styl ten pravý. Neřídí se žádnými striktními 

pravidly a jde si svou vlastní cestou. Právě proto je tak útulný a místnost působí zabydleně a hřejivě. 

Dáme vám několik tipů, jak si z vašeho obývacího pokoje vytvořit příjemné bohémské místečko. 

Teplé barvy a kombinování textur 

Boho styl doslova vyžaduje pestrou barevnou škálu. Většinou využívá spíše teplé odstíny žluté, červené, 

hnědé, ale nebojí se ani chladnějších tónů, jako je modrá a zelená. Důvodem, proč tento styl působí 

tak domácky, je také kombinace různých textur a materiálů. Hodně se používá proutí, dřevo či bavlna, 

ale rozhodně nejsou zapovězeny ani další materiály. Cílem je, aby byl pokoj útulný nikoliv přeplácaný. 

Toho lze docílit kombinací výrazných prvků s neutrálními tóny béžové či bílé. Zajímavě budou vypadat 

také exotické a orientální dekorace, které dodají vašemu obývacímu pokoji šmrnc. 

 

Dřevo hraje prim 

Dřevěný dekor se stále těší obrovské popularitě. A není divu – poslední trendy směřují k návratu 

k přírodě a materiálům, které nám dává. Proto se výborně hodí právě do boho interiérů. Ležérní look 

tohoto stylu bydlení podtrhne například dekor s vintage optikou či s výraznou přírodní kresbou. 

Můžete sáhnout třeba po variabilních systémech. Nabízí totiž velké množství různých kusů nábytku, 

které můžete využít v celé domácnosti, a to od předsíně až po obývací pokoje, dětské pokojíčky či 

ložnice. Jejich nespornou výhodou je stejný design, díky němuž bude místnost působit harmonicky. 

 

 

 

 

 

 

 

Koberec Relief, 2 199 Kč Koberec Nature, 749 Kč Lustr Canvas, 799 Kč Imitace kůže, 1 699 Kč 

Obývací stěna Grande, 26 999 Kč Konferenční stolek Rimbo, 1 799 Kč Variabilní systém Dark 
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Sedačka v ležérním boho stylu 

Pro obývací pokoj je místo k sezení velmi důležité. Při výběru sedací soupravy je dobré zohlednit celou 

řadu aspektů. Jedním z nejdůležitějších jsou prostorové možnosti místnosti, podle kterých můžeme 

volit velikost i kompozici soupravy. Do bohémsky laděných obýváků je lepší volit spíše neutrální teplé 

odstíny béžové, žluté či hnědé, které budou ladit s výraznými doplňky či výmalbou. Zapovězeny ale 

nejsou ani výrazné odstíny. U těch je ale třeba počítat s tím, že budou výraznou dominantou místnosti, 

a volit tak střídmější doplňky. 

 

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. 

Sedací souprava Colombo, 49 999 Kč 

Věděli jste, že…? 

V ASKO – NÁBYTEK můžete využít celou řadu služeb, které se vám budou při nákupu nábytku hodit? 

Pokud si nebudete jisti výběrem, využijte služeb našich odborných poradců, kteří se s vámi podělí 

o své zkušenosti a pomohou vám s výběrem. Konzultace si můžete sjednat i on-line na webových 

stránkách společnosti www.asko.cz. 

Chcete, aby vám nová sedací souprava nebo pohovka sloužila co nejdéle? Dopřejte jí péči v podobě 

profesionální impregnace ve spolupráci s tradiční německou společnosti TOP CARE, která zajistí 

dlouhodobou ochranu. Impregnovaný povrch je odolný vůči hloubkovému znečištění, odpuzuje 

tekutiny a zároveň je stále prodyšný. 

Sedací souprava Fabio, 27 999 Kč Sedací souprava Beate, 15 999 Kč 
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