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Obývací pokoj, v kterém dřevo hraje prim 

Praha, 24. 1. 2023 – Návrat k přírodě je v posledních letech velké téma nejen v interiérech, ale i 

v dalších oblastech lidského života. Do domácností proto čím dál více proniká jak masivní dřevo, tak 

i dřevodekor, které dokáží prostor krásně zútulnit. Jeho krása spočívá také v různorodosti barev a 

struktur, což zohledňují i designeři moderních dekorů nábytku. Krycí dekorativní vrstva MDF desek 

už zvládne dřevo napodobit téměř k nerozeznání – barvou, 3D strukturou i nepravidelnou kresbou, 

kterou masivní dřevo oplývá. V obývacím pokoji, který je společenským centrem celého domova, 

obzvlášť vynikne a dodá mu osobitý styl. 

Nespornou výhodou takového nábytku je bezesporu jeho univerzálnost. Dekor dřeva bez problému 

sladíte s barevnými i neutrálními doplňky, stejně jako s výmalbou či podlahou. Oproti masivnímu dřevu 

také nevyžaduje tak náročnou péči. Nábytek stačí pravidelně otírat o prachu a nečistot běžně 

dostupnými prostředky, pokud výrobce neuvádí jinak. Dlouhodobě velmi populární je dub, jenž má 

mnoho různých variant a úprav, ale oblibě se těší i buk, smrk či méně obvyklý ořech. Interiéroví 

designeři však nedoporučují kombinovat více jak 2–3 druhy dřeva, jelikož pak prostor působí 

chaotickým a stísněným dojmem. Pokud bojujete s prostorem a potřebujete celou místnost opticky 

zvětšit, zvolte kombinaci dřeva a bílého dekoru. 

Obývacím pokojům dříve vévodily rozměrné televizní stěny. Dnes se do popředí dostávají spíše 

variabilní systémy, jejichž jednotlivé moduly můžete rozmístit dle dispozice dané místnosti či vlastních 

preferencí. Nespornou výhodou těchto sestav je také jednotný vzhled, tudíž vytvoří harmonický celek 

a jednotlivé kusy nábytku můžete použít i třeba v předsíni, ložnici či dalších pokojích. Pokud trávíte 

v obývacím pokoji hodně času, určitě oceníte i praktické vychytávky, jako je LED podsvícení, tlumené 

dovírání skříněk a zásuvek, které ASKO – NÁBYTEK nabízí k některým typům variabilních systémů. 

Obývací sestava Flow 

Nábytek ze série Flow představuje nadčasový design, který 

kombinuje dubové plochy s matnou černou. Úchytky 

z černého kovu dodávají nábytku elegantní prvek. Vysoké 

kovové nožky v černé barvě ocení především vlastníci 

robotických vysavačů. Praktickým doplňkem je také 

bezúchytkové otevírání Push to open. V sestavě Flow najdete 

hned několik druhů skříní, ale také konferenční stolek či 

police. 

 

Obývací sestava Salinas 

Pokud se potýkáte s menší místností, možná pro vás bude 

ideálním řešením sestava Salinas. Dubový dekor je v tomto 

případě doplněn o matnou bílou a drobné černé detaily, díky 

čemuž místnost působí vzdušně a přitom útulně. Určitě 

oceníte i tlumené dovírání dvířek a zásuvek Soft Close. 

V sestavě Salinas najdete nejen skříně, ale také konferenční 

stolek či poličky. 
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Obývací sestava Corte 

Pokud máte rádi minimalistické bydlení, je pro vás sestava Corte 

ta pravá. Bezúchytkové provedení a kombinace dubu coast 

s tmavě šedými plochami spolu vytváří originální design, který 

zapadne zejména do moderních domácností. Dubový dekor 

věrně ztvárňuje vzhled masivního dřeva včetně suků a 

různorodého zabarvení.  

 

 

Obývací sestava Amber 

Kolekce nábytku Amber je inspirována industriálním stylem. 

Přesto ale působí velmi elegantně a minimalisticky. Nábytek je 

vyroben z laminované dřevotřísky s dekorem dubu artisan. 

Kovové černé podnoží a jemné černé úchytky jsou zajímavým 

detailem. Příznivci přírodních materiálů určitě ocení i 

realistickou kresbu dřeva. Sestava obsahuje vysoké skříňky, 

komody či TV i konferenční stolky. 

 

Obývací stěna Tom 

Pokud preferujete tmavší odstíny dřeva, určitě vás zaujme 

obývací stěna Tom. Široké rámy v dekoru divokého dubu 

Country zvýrazňují linie nábytku a doplňují je plochy v tmavě 

hnědém designu s jemným žíháním. Tato sestava je v nabídce 

také v dalším dekoru, a to bílé s dubem sonoma. Její cena je 

6 999 Kč a obsahuje nástěnnou vitrínu, polici, nízkou TV skříň a 

komodu.  

 

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. 

Pokud je nákup trochu větší, než jste čekali, můžete v každé ze 14 prodejen ASKO – NÁBYTEK využít 

služby asistované nakládky. Naši skladníci vám pomohou s převozem zboží až k vašemu vozidlu. Na 

vybraných prodejnách si také můžete zapůjčit naši dodávku, která usnadní dopravu na jakékoliv 

místo si vyberete.  
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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 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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