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Romantický spánek v pudrové ložnici 

Praha, 15. 3. 2022 – Pastelové barvy zažívají v posledních letech obrovský boom nejen v módě, ale i 

v interiérovém designu. Co se týče růžových odstínů, je žhavým trendem pudrová. Ta se perfektně 

hodí do ložnice, kde v kombinaci s neutrálními tóny vytvoří útulnou harmonickou atmosféru, a vy se 

tak na odpočinek budete vyloženě těšit.   

Ačkoliv se může zdát, že je růžová odstínem dívčích pokojíčků, našla si cestu i do minimalistických, 

skandinávských i dalších stylů bydlení. Dle odborníků má navíc pudrová barva příznivý vliv na naši 

psychickou pohodu, a proto se perfektně hodí do ložnic či obývacích pokojů. Aby ale prostor nepůsobil 

až příliš dětsky, je dobré růžovou kombinovat s jemnými přírodními odstíny, jako je béžová, bílá, šedá 

či smetanová. Pudrové zkrátka kombinace s přírodními materiály velmi sluší, a tak se ji nebojte 

kombinovat s rustikálnějším nábytkem či doplňky.  

Základem je kvalitní postel  

Zásadní vliv na odpočinek mají nejen barvy v ložnici, ale také samotná postel. Při jejím výběru je třeba 

zohlednit celou řadu faktor, jako jsou tělesné rozměry či váha budoucích majitelů. Kvalitní postel by 

měla poskytovat dobrou oporu těla a nezapomínejte ani na proudění vzduchu, které je pro životnost 

matrace zásadní. V ASKO – NÁBYTEK mají celou řadu variabilních systémů do ložnice, které jsou 

zákazníky velmi vyhledávané. Společně s postelí si tak můžete vybrat komodu, šatní skříň či další druhy 

nábytku a vše je v jednotném designu.  

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte na doplňky 

I do takového účelného prostoru, jakým ložnice bezesporu je, dekorace zkrátka patří. Nejvíce vždy 

vynikne povlečení, na kterém se hned po posteli většinou pohledem zastavíme. Harmonické prostředí 

však vytvoří i například závěsy, které také výrazně ovlivňují atmosféru celého pokoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Postel Chalet, 14 799 Kč Postel Malmö, 4 499 Kč 

Povlečení Candy, 129 Kč Přehoz Rosemarie, 199 Kč Závěs Diamonds, 499 Kč 
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Ochrana před chladem 

Ačkoliv už se pomalu blíží jaro, rána bývají ještě chladná. Při vstávání z postele, tak možná oceníte 

měkoučký koberec. Věční zmrzlíci zase mohou sáhnout po hřejivých dekách, které chlad spolehlivě 

zaženou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Koberec Fuzzy 1 499 Kč Flanelová deka, 399 Kč Deka Pusteblume, 299 Kč 

Věděli jste, že…? 

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

Vyzkoušejte například oblíbenou službu Click & Collect, díky které si objednané zboží na e-shopu 

můžete vyzvednout přímo na prodejně. Pokud se nakonec rozhodnete pro jiný kousek, stačí nechat 

zboží na prodejně a my vám vrátíme peníze. 
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