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Vintage prvky vdechnou vašemu obývacímu pokoji duši 

Praha, 21. 4. 2022 – Termín retro nebo vintage pro každého znamená něco trochu jiného. Jisté však 

je, že do obývacího pokoje vnese závan starých dobrých časů a pocit útulnosti. Ať už pokoj kompletně 

vybavíte vintage kousky, nebo je použijete pouze jako koření moderního interiéru, určitě nešlápnete 

vedle a vytvoříte osobitý stylový interiér! 

Obývací pokoj je srdcem vašeho domova. Je to místo, kde trávíte spoustu času s rodinou a přáteli. 

Proto by měl obývák splňovat nejen požadavek funkčnosti, ale také pohodlí a útulnosti. Retro styl je 

pro to jako stvořený. Staré kousky nám připomínají minulost, kdy se rodina sházela častěji, čas tak 

neutíkal a starostí také nebylo tolik. Charakteristickým rysem vintage kousků je přiznaná patina, teplá 

paleta barev, dřevěné prvky ale i měkoučké polštářky, sedací soupravy či koberce. 

Nepřehlédnutelnou dominantou je bezesporu sedací souprava. I tu můžete sladit se zbytkem retro 

interiéru. Výborně vypadá sametové nebo kožené čalounění. Velmi oblíbené jsou také sedací souprava 

inspirovaná designem šedesátých let s dřevěnými nožičkami a zaoblenými tvary. Své kouzlo však budou 

mít i glamour sedačky, které připomínají zámecké pokoje či tradiční moderní vzhled s vintage 

čalouněním. 

Neméně důležité jsou doplňky. Ty dotváří celkový dojem z obývacího pokoje a podtrhnou jeho 

atmosféru. Broušené vázy s čerstvými květinami, stylové plechové cedule připomínající vývěsní štíty, 

staré rodinné fotografie nebo reklamní plakáty vytvoří nezapomenutelný dojem, který se dotkne 

každého návštěvníka. 

Sedací souprava Paris 

Rohová sedací souprava Paris je vhodná pro všechny 

milovníky čistoty, ale také například alergiky nebo majitele 

domácích mazlíčků. Její polstrování je vyrobeno z 

vlnovcových pružin a polyuretanové pěny, která je 

hypoalergenní, navíc má snímatelný pratelný potah, díky 

němuž dokážete svou sedačku udržet v naprosté čistotě. A 

aby výhod nebylo málo, model Paris je ideální na válení, 

má úložný prostor a můžete ho rozložit na plnohodnotné 

lůžko. 

 

Sedací souprava a křeslo Lahti 

Elegantní trojmístná pohovka na masivních dřevěných 

nohách poskytuje výtečný komfort díky kvalitnímu 

vypolstrování. Očalouněná je červenou sametovou látkou, 

která je příjemně hřejivá a hebká na dotek. Zaoblené tvary 

doplňují látkové lemování a svislé prošití. Svým 

univerzálním designem se pohovka hodí do různě 

zařízených interierů – od skandinávského stylu, přes retro, 

noblesní klasiku, až po styl domáckého venkova. 
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Sedací souprava Phoenix 

Atraktivní pohovky Phoenix o šířce 185 cm nebo 210 cm se 

zajímavou optikou zkosených tvarů přináší komfortní 

sezení do každého moderní interiéru. Očalouněn 

antracitovou látkou v sametové optice, která je příjemná 

na dotek. Měkké pohodlí doplňují zádové opěrky s funkcí 

polohování a kovové nohy, díky kterým působí pohovka 

vzdušně v každém interiéru. Velký výběr potahových 

materiálů. 

 

Nástěnné dekorace  

Stylová plechová cedule vás naladí na ranní šálek kávy. 

Její jemná patina připomene chvíle strávené blouděním 

po sychravých londýnských uličkách na poslední 

dovolené. Cena je 99 Kč. 

Originální nástěnná skříňka s výklopnými dvířky sice 

zdánlivě vypadá jako kufr nějakého cestovatele. Ve 

skutečnosti ale nabízí praktický úložný prostor a její 

nevšední vzhled vás upoutá na první pohled. Cena je 

1 899 Kč. 

Dekorativní vázy 

Vůně čerstvých květin přinese do místnosti závan jara. 

Krásné dekorativní vázy, které najdete v prodejnách 

ASKO – NÁBYTEK, vás okouzlí svou působivostí a 

designem připomínajícím broušené sklo. Elegantní váza 

Waterfall se svislými liniemi a v transparentním 

provedení stojí 189 Kč. Také zelená skleněná váza 

s názvem Oh my deer vás upoutá svou nevšední krásou. 

S velikostí 35 cm se do ní vejdou i velké pugéty. Ozdobou 

však bude i samotná. Cena je 199 Kč. 

 

 

 

Věděli jste, že…? 

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. 
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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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