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Rustikální obývací pokoj: Inspirujte se přírodou 

Praha, 29. 3. 2022 – Návrat k přírodě a tradici je jedním ze současných trendů interiérového designu, 

který si získává čím dál více příznivců. A není divu. Do prostoru vnese útulnou atmosféru 

připomínající venkovské stavení. Dřevěný nábytek, proutěné košíky a zemité tóny jsou zde vítány. 

Rustikální styl se právě díky své vřelosti možná stane i vaší srdeční záležitostí. 

Silné pouto s přírodou je znatelné jak ve výběru nábytku, tak i v barevné paletě. V rustikálním obývacím 

pokoji tak najdete nejčastěji zemité tóny – od hnědé, šedé, béžové, až po krémovou či bílou. Nemusíte 

se ale vyhýbat ani jiným odstínům, které v menším množství vytvoří zajímavý kontrast a dokreslí 

útulnou atmosféru celého pokoje.  

Obývací pokoj se samozřejmě neobjede bez sedací soupravy. Při jejím výběru je důležité zohlednit jak 

celkový prostor a půdorys pokoje, tak i počet členů rodiny a další potřeby dané domácnosti. Neméně 

významný je také materiál sedačky. V domácnosti s chlupatým mazlíčkem nebo malými dětmi by na to 

měl být brán zřetel. Příjemnou povinností budoucích majitelů je pak volba barevného odstínu potahové 

látky či kůže. V případě rustikálnějšího vzhledu obývacího pokoje určitě nešlápnete vedle s odstíny 

hnědé, hnědošedé či krémové. 

To, jak na nás místnost působí, ve velké míře ovlivňují také doplňky. Do venkovem inspirovaného 

domova se skvěle hodí jak dřevěné prvky, tak i proutěné koše, kožešiny, lněné či bavlněné textilie e 

měkoučké koberce. Kouzelná atmosféra rustikálního obýváku vás pak doslova uvítá pocitem bezpečí a 

příjemné útulnosti. Zapálený krb, krbová kamna či svíčka jsou pak pověstnou třešničkou na dortu. 

Sedací souprava Chivas 

Prostorná a maximálně pohodlná. Taková je sedací 

souprava Chivas v nepravidelném tvaru písmene U, 

která disponuje funkcí rozkladu na lůžko a praktickým 

úložným prostorem. Zejména při čtení, sledování 

televize či během chvilky odpočinku oceníte zádové 

polštáře s hustou výplní pro dobrou oporu zad a opěrku 

hlavy. Potah z hnědé látky s vintage efektem dodá vaší 

domácnosti nezaměnitelný styl. 

 

Sedací souprava Speedway 

Každý si zaslouží alespoň malou dávku luxusu. Užijte si 

ji každý den se svými nejbližšími a vychutnejte si 

společné chvíle v pohodlí sedačky Speedway. Její 

moderní design podtrhuje maximální funkčnost, kterou 

zajišťuje kvalitní konstrukce ze dřeva a dřevotřísky a 

jádro tvořené polyuretanovou pěnou a pružinami. 

Samozřejmostí je možnost rozložení na lůžko, které 

využijete pro okamžiky relaxace i příležitostné přespání 

návštěv, a praktický úložný prostor. 
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Sedací souprava Kaprun 

Rohová sedací souprava Kaprun se vyznačuje vysokou 

funkčností a pohodlím. Kvalitní konstrukce ze dřeva, 

překližky, dřevotřísky a kovu spolu s měkkým 

polstrováním a zádovými polštáři zaručuje příjemné 

posezení. Zejména během volných dní využijete 

možnost rozložení na lůžko, na kterém můžete lenošit, 

nebo ho využít k přespání pro návštěvy. Sedačka je 

vybavena praktickým úložným prostorem a postranní 

kapsou k uschování časopisů či jiných drobností. Potěší 

vás i atraktivní cena. 

Odkládací stolek Butuan 

Originální stolek Butuan z opracovaného teakového dřeva do vašeho domova 

přinese kousek přírody. Rustikální vzhled odkládací plochy doplňují nerezové 

nohy s kruhovým profilem, díky kterým je stolek dostatečně stabilní. Stůl 

Butuan zaujme nejen svým neotřelým designem, ale také praktičností. Hodí se 

jak do moderních či industriálních interiérů, tak i do rustikálněji laděných 

místností. Cena odkládacího stolku Butuan je 1 399 Kč. 

 

Křeslo Prestige 

Stylové křeslo Prestige je díky svému zaoblenému tvaru a 

měkkému polstrování velmi příjemné k sezení. Béžovou 

tkaninu doplňují okrasné knoflíky a masivní dřevění nohy. 

Elegantní křeslo skvěle poslouží jako solitér v prostoru 

obývacího pokoje nebo i v kombinaci se sedací soupravou. 

Křeslo stojí 5 499 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 vybrat to pravé ořechové. 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. 

 

 

mailto:franckova@know.cz
mailto:jisova@know.cz
http://www.knowcomm.cz/


  Tisková zpráva 
 

Kontakt pro média 
Romana Francková  Veronika Jíšová 
Tel.: +420 734 231 343  Tel.: +420 605 224 749 
E-mail: franckova@know.cz  E-mail: jisova@know.cz  
www.knowcomm.cz  

 

 

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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