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Rustikálna obývacia izba: Inšpirujte sa prírodou 

Bratislava, 29. 3. 2022 – Návrat k prírode a tradícii je jedným zo súčasných trendov interiérového 

dizajnu, ktorý si získava čoraz viac priaznivcov. A nie je divu. Do priestoru vnesie útulnú atmosféru 

pripomínajúcu vidiecke stavby. Drevený nábytok, prútené košíky a zemité tóny sú tu vítané. 

Rustikálny štýl sa práve vďaka svojej vrelosti možno stane aj vašou srdcovou záležitosťou. 

Silné puto s prírodou je znateľné ako vo výbere nábytku, tak aj vo farebnej palete. V rustikálnej 

obývacej izbe nájdete najčastejšie zemité tóny – od hnedej, šedej, béžovej, až po krémovú či bielu. 

Nemusíte sa ale vyhýbať ani iným odtieňom, ktoré v menšom množstve vytvoria zaujímavý kontrast a 

dokreslia útulnú atmosféru celej izby. 

Obývacia izba sa samozrejme nezaobíde bez sedacej súpravy. Pri jej výbere je dôležité zohľadniť 

celkový priestor a pôdorys izby, ale aj počet členov rodiny a ďalšie potreby danej domácnosti. Nemenej 

významný je aj materiál sedačky. V domácnosti s chlpatým maznáčikom alebo malými deťmi by sa na 

to mal rozhodne brať ohľad. Príjemnou povinnosťou budúcich majiteľov je voľba farebného odtieňa 

poťahovej látky či kože. V prípade rustikálnejšieho vzhľadu obývacej izby určite nešliapnete vedľa s 

odtieňmi hnedej, hnedosivej či krémovej. 

To, ako na nás miestnosť pôsobí, vo veľkej miere ovplyvňujú aj doplnky. Do vidiekom inšpirovaného 

domova sa skvele hodia drevené prvky, prútené koše, kožušiny, ľanové či bavlnené textílie aj mäkučké 

koberce. Kúzelná atmosféra rustikálnej obývačky vás doslova uvíta pocitom bezpečia a príjemnej 

útulnosti. Zapálený krb, krbové kachle či sviečka sú zas povestnou čerešničkou na torte. 

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 pri chvíľke odpočinku oceníte chrbtové 

vankúše s hustou výplňou pre dobrú oporu chrbta a 

opierku hlavy. Poťah z hnedej látky s vintage efektom 

dodá vašej domácnosti nezameniteľný štýl. 

 

Sedacia súprava Speedway   

Každý si zaslúži aspoň malú dávku luxusu. Užite si ju 

každý deň so svojimi najbližšími a vychutnajte si 

spoločné chvíle v pohodlí sedačky Speedway. Jej 

moderný dizajn podčiarkuje maximálnu funkčnosť, ktorú 

zaisťujú kvalitné konštrukcie z dreva a drevotriesky a 

jadro tvorené polyuretánovou penou a pružinami. 

Samozrejmosťou je možnosť rozloženia na lôžko, ktoré 

využijete pre okamihy relaxácie aj príležitostné 

prespanie návštev, a praktický úložný priestor. 
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Sedacia súprava Kaprun 

Rohová sedacia súprava Kaprun sa vyznačuje vysokou 

funkčnosťou a pohodlím. Kvalitná konštrukcia z dreva, 

preglejky, drevotriesky a kovu spolu s mäkkým 

čalúnením a chrbtovými vankúšmi zaručuje príjemné 

posedenie. Najmä počas voľných dní využijete možnosť 

rozloženia na lôžko, na ktorom môžete leňošiť, alebo ho 

využiť na prespanie pre návštevy. Sedačka je vybavená 

praktickým úložným priestorom a postranným vreckom 

na uschovanie časopisov či iných drobností. Poteší vás aj 

atraktívna cena. 

Odkladací stolík Butuan 

Originálny stolík Butuan z opracovaného teakového dreva prinesie do 

vášho domova kúsok prírody. Rustikálny vzhľad odkladacej plochy dopĺňajú 

nerezové nohy s kruhovým profilom, vďaka ktorým je stolík dostatočne 

stabilný. Stôl Butuan zaujme nielen svojim nevšedným dizajnom, ale aj 

praktickosťou. Hodí sa do moderných či industriálnych interiérov aj do 

rustikálnejšie ladených miestností. Cena odkladacieho stolíka Butuan je 

59,90 €. 

 

Kreslo Prestige 

Štýlové kreslo Prestige je vďaka svojmu zaoblenému tvaru a 

mäkkému čalúneniu veľmi príjemné na sedenie. Béžovú 

tkaninu dopĺňajú okrasné gombíky a masívne drevené nohy. 

Elegantné kreslo skvele poslúži ako solitér v priestore 

obývacej izby alebo aj v kombinácii so sedacou súpravou. 

Kreslo stojí 219,90 €. 

 

Vedeli ste, že...? 

V ASKO - NÁBYTOK môžete využiť celý rad služieb, ktoré sa vám budú pri nákupe nábytku hodiť? 

Pokiaľ si nebudete istí výberom, využite služby našich odborných poradcov, ktorí sa s vami podelia 

o svoje skúsenosti a pomôžu vám vybrať to pravé orechové. Konzultácie si môžete dojednať aj on-

line na webových stránkach spoločnosti www.asko.sk.  

Chcete, aby vám nová sedacia súprava alebo pohovka slúžila čo najdlhšie? Doprajte jej starostlivosť 

v podobe profesionálnej impregnácie v spolupráci s tradičnou nemeckou spoločnosťou TOP CARE, 

ktorá zaistí dlhodobú ochranu. Impregnovaný povrch je odolný voči hĺbkovému znečisteniu, 

odpudzuje tekutiny a zároveň je stále priedušný. 
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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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