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Glamour štýl: Obývacia izba plná luxusu a elegancie 

Bratislava, 17. 1. 2022 – Tento očarujúci štýl so sebou prináša rafinovanosť, eleganciu, ale aj istú 

mieru extravagancie a luxusu. Milujete krásne veci, lesk, dizajnové kúsky a luxusné materiály? 

Potom je možno práve glamour štýl to pravé orechové. Kombinuje moderné prvky s historickými a 

umelecky vyzerajúcimi kúskami, čo vášmu interiéru ešte dodá na exkluzivite. 

Štýl pripomínajúci bývanie hollywoodskych hviezd si môžete zariadiť aj u vás doma. V obývacej izbe 

samozrejme nemôže chýbať sedacia súprava, ktorej pristane dekoratívne prešívanie, výrazné odtiene, 

ozdobné nohy či podrúčky. Nemusí nutne vyzerať tak, ako by ste ju práve priviezli zo zámku. S 

ozdobnými dekoráciami a nábytkom bude skvele ladiť aj minimalistickejší kúsok. Nemusíte sa báť ani 

výraznejších farieb, ako je temne zelená, modrá či červená. Pokiaľ ale plánujete také odtiene skôr na 

stenách, pri sedacej súprave siahnite po tlmených tónoch. 

Nábytok je často inšpirovaný barokom a je veľmi ozdobný. Pokiaľ si na niečo také netrúfate, môžete 

zvoliť naopak veľmi moderné a dizajnové kúsky, ktoré budú pôsobiť úplne jedinečným dojmom. Skvele 

vyzerajú lesklé povrchy, mramorové detaily či chrómované nožičky, chýbať nesmú ani detaily v zlatej 

alebo striebornej farbe, ktoré dodajú celému interiéru punc luxusu. 

Glamour izbe potom dominujú také materiály, ako je drevo, koža, zamat, satén, imitácia mramoru, 

krištáľu či brokátu, exotické dreviny a výrazné ornamentálne prvky. Hlavne krištáľové svietidlá mu 

dodajú neopakovateľnú atmosféru, vďaka ktorej si budete pripadať ako v luxusnej komnate 

francúzskeho kaštieľa. Nezabudnite ani na dekorácie. Na rozdiel o minimalistických a škandinávskych 

interiérov sú tu skutočne žiaducim prvkom celého interiéru. Vysoké vázy, zrkadlá, mäkučké koberce a 

nadýchané vankúšiky krásne dotvoria celkový dojem a vy si tak môžete užívať kúzelnú atmosféru vašej 

obývačky. 

Pohovka Phantasy 

Štýlová pohovka Phantasy vás na prvý pohľad zaujme 

noblesným vzhľadom a luxusným zamatovým čalúnením v 

tmavo zelenom odtieni. Vďaka vysokej opierke s mäkučkou 

výplňou si užijete veľmi komfortné posedenie. Jej elegantné 

nízke podrúčky a zaoblené tvary si ľahko obľúbite. Svoju 

obývaciu izbu v glamour štýle môžete vybaviť nielen pohovkou, 

ale aj ladiacim kreslom s predĺženou podnožkou a dekoračnými 

vankúšmi. Cena je 699,90 €. 
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Pohovka Haag 

Pohodlná pohovka Haag s veľkými vankúšmi a jemným 

zamatovým čalúnením v tmavo modrom odtieni je 

stelesnením luxusu. Spája v sebe eleganciu starého nábytku a 

moderných dizajnových trendov. Výrazné prešívanie a čierne 

kovové nohy dotvárajú jej celkový vzhľad. Môžete si doma 

vytvoriť spoločenské centrum pomocou niekoľkých pohoviek 

a kresiel Haag. Na výber je trojmiestna a dvojmiestna pohovka 

či luxusné kresielko. Cena začína na 319,90 € za kreslo. 

Sedacia súprava Madeira 

Sedačka je nielen miestom na spoločenské stretnutia. Je tiež 

obľúbenou zónou na oddych. Niekedy však môže byť ťažké 

nájsť si pre seba dostatok miesta, najmä vo väčších rodinách. 

Tento problém ľahko vyrieši sedacia súprava Madeira, ktorá 

ponúka dostatok priestoru na relaxáciu pre všetkých. Navyše 

disponuje tromi voľne loženými opierkami hlavy, ktoré môžete 

podľa potreby presunúť. Určite oceníte aj možnosť rozloženia 

na lôžko aj dva úložné priestory. 

Sedacia súprava Chivas 

Priestranná a maximálne pohodlná. Taká je sedacia súprava 

Chivas v nepravidelnom tvare písmena U, ktorá disponuje 

funkciou rozkladu na lôžko a praktickým úložným priestorom. 

Najmä pri čítaní, sledovaní televízie či behom chvíľky 

odpočinku oceníte chrbtové vankúše s hustou výplňou pre 

správnu oporu chrbta a opierku hlavy. Poťah z hnedej látky s 

vintage efektom dodá vašej domácnosti nezameniteľný štýl. 

 

Konferenčný stolík Daisy 

Stolík Daisy s neobvyklým ale originálnym skleneným 

podnožím bude ozdobou vašej obývačky. Skvele zapadne ako 

do moderného interiéru, tak do glamour štýlu. Vrchná doska 

ukrýva úložnú zásuvku, kam môžete dať rôzne drobnosti a 

nevyhnutnosti. Cena konferenčného stolíka Daisy je 145,90 €. 
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Koberec Craft 

Čo iné sa do glamour obývačky hodí viac ako mramor? Štýlový 

koberec Craft so šedo-zlatým dizajnom pripomína luxusne 

dláždenú podlahu a hodí sa ako do moderných 

minimalistických interiérov, tak aj do konceptu luxusnej izby. 

Zvoliť môžete hneď niekoľko rôznych rozmerov podľa toho, aký 

sa vám najlepšie hodí. Cena za koberec Craft v rozmere 80 × 

150 cm je 49,99 €. 

 

Nástenné zrkadlo Franka 

Dekoratívne šesť-uholné zrkadlo ako by vypadlo z nejakej secesnej kaviarne, v ktorej 

kedysi možno sedával sám Alfons Mucha. Originálne zlaté rámovanie a nevšedný 

tvar z neho robí zaujímavú nástennú dekoráciu a v obývacej izbe ladenej v 

elegantnom a luxusnom glamour štýle obzvlášť vynikne. Meria 40 × 40 cm a jeho 

cena je 36,99 €. 

 

Svietidlo Marie 

Glamour štýl sa bez dekorácií skrátka nezaobíde a osvetlenie nie je výnimkou. 

Originálny interiér môžete doladiť k dokonalosti aj vďaka krásnemu osvetleniu  

Marie, ktorý pôsobí, akoby ste si ho priniesli zo zámku. Imitácia krištáľu spoločne 

s vintage bankami žiaroviek vytvorí z vašej spálne štýlové miesto s osobitým 

kúzlom. Svietidlo Marie nájdete v sortimente ASKO - NÁBYTOK v čírom či dymovo 

čiernom prevedení. Je vyrobený pre päť 40 W žiaroviek. Jeho cena je 109,99 €. 

 

Svietidlo Elena 

Pri stropnom osvetlení Elena vás hneď zaujmú závesné dekoratívne prvky v tvare 

krištáľov, ktoré pri rozsvietení rozohrajú kúzelnú hru svetiel a tieňov. Ich 

chrómovo lesklý povrch zaujímavo odráža svetlo, čo sa do tajomných a 

elegantných glamour izieb skvele hodí. V stropnej základni je zabudovaných 16 

LED svetiel v štyroch halogénových žiarovkách typu G9. Cena svietidla Elena je 1 

999 Kč. 
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O spoločnosti  

Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi tuzemských predajcov nábytku 

s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre. S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 

predajniach po celej Slovenskej republike kompletný sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom 

umožniť nákup ponúkaného sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.  

Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a rozširuje. Nasledovanie najnovších 

trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení 

predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka 

uspokojí realizácia zákaziek na mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby, 

až po dopravu a montáž kuchyne.  

Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko.sk. 
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