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Vneste do vašeho domova kouzlo francouzského venkova 

Praha, 7. 4. 2022 – Nechte se inspirovat půvabnou atmosférou jihofrancouzského města Provence. 

Pastelové odstíny, něžná bílá, patina, dřevo, proutí a květiny jsou typickými atributy tohoto velmi 

oblíbeného stylu bydlení. Už od svého vzniku na počátku 19. století pro něj byla typická útulnost, 

vzdušnost a blízkost k přírodě, což jsou věci, ke kterým se dnes postupně vracíme. 

Provensálský styl vypadá naprosto úchvatně ve všech místnostech domácnosti, nebo dokonce i 

v zahradě či na terase. V interiéru můžete uplatnit jak staré kousky poznamenané zubem času, tak i 

zbrusu nový nábytek. Ten v sobě snoubí eleganci, kresbu dřeva a nebojí se ani ozdobného frézování a 

dekorativních rámů. Právě kvůli výrazné zdobnosti, je nábytek většinou v bílé či krémové barvě.  

Romantickou atmosféru takového bydlení můžete podtrhnout také správně zvolenými doplňky. Určitě 

by neměly chybět textilie v podobě polštářků, závěsů či povlečení, které navodí pocit útulna a 

domácího pohodlí. Skvěle vypadají také dekorativní vázy s květinami nebo drobné dekorace. Vždy ale 

platí, že by prostor neměl být těmito drobnostmi zahlcen, jelikož na nás může působit stísněným a 

nepřehledným dojmem. 

Rodinná pohoda v obývacím pokoji 

Hlavním požadavkem na vybavení obývacích pokojů je nejčastěji přívětivá atmosféra. To provensálský 

styl bezesporu splňuje. Dominantou bývá sedací souprava v jemných odstínech, jako je béžová, 

krémová či pudrová, které zachovají vzdušnost a celkové kouzlo místnosti. Nezapomeňte při jejím 

výběru vždy zohlednit nejen počet členů domácnosti, ale i celkovou dispozici prostoru.  

 

 

 

 

 

 

Vůně linoucí se z kuchyně 

Také cítíte tu lahodnou vůni sladkého koláče, který se právě peče v kuchyňské troubě? Přesně takový 

domácký pocit na nás mívají kuchyně ve stylu provence. Jejich půvab spočívá v jemných tónech a 

rustikálnímu designu. Mnohdy bývají dvířka ozdobena i dekorativním frézováním a úchytkami 

s patinou, která ještě více podtrhne venkovské kouzlo provensálské kuchyně. 

 

 

 

 

 

Sedací souprava Maico, 29 999 Kč Obývací stěna Cruz, 20 999 Kč 

Kuchyň Castello – řada Top Line Kuchyň Challet – řada Top Line 
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Předsíň – vstupní brána do domova 

Předsíň je jedna z prvních věcí, kterou vaši hosté vidí při návštěvě. Je proto důležité neopomínat ani 

její vzhled, ačkoliv se jedná především o funkční prostor, který slouží pro ukládání bot a kabátů či 

sezónního oblečení. Pokud máte rádi příjemné světlé barvy a rustikální design, je tento styl přesně pro 

vás.  

 

 

 

 

 

 

 

Květinová ložnice vás přenese do světa snů 

Pro kvalitní odpočinek jsou do ložnice vhodné především jemné odstíny, které na nás působí 

uklidňujícím dojmem. Pastelové a bílé odstíny, dřevo, patina a přírodní materiály charakteristické pro 

francouzský venkov jsou tedy do ložnice více než vhodné. V jejich útulném objetí se budete cítit 

bezpečně, a snadno tak proplujete do kouzelného světa snů. 

 

 

 

 

Variabilní systém Country Široká komoda Cruz, 9 999 Kč 

Postel Atik, 6 999 Kč Povlečení, 549 Kč Kombinovaná komoda Landwood, 4 599 Kč 

Věděli jste, že…? 

Široký sortiment společnosti ASKO – NÁBYTEK můžete nakoupit i prostřednictvím e-shopu 

www.asko-nabytek.cz. Mimo klasického servisu poskytuje e-shop i odborné služby a garantuje 

doručení zboží maximálně do 5 pracovních dnů od objednání, pokud není u konkrétního produktu 

uvedeno jinak. V případě, že nebudete se svou objednávkou spokojeni, nebo jste se rozhodli pro 

jiný kousek, je možné zboží vrátit i reklamovat na jakékoliv prodejně ASKO – NÁBYTEK. 
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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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