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Vintage prvky vdýchnu vašej obývačke dušu 

Bratislava, 21. 4. 2022 – Termín retro alebo vintage pre každého znamená niečo trochu iné. Isté však 

je, že do obývačky vnesie závan starých dobrých časov a pocit útulnosti. Či už izbu kompletne 

vybavíte kúskami štýlu vintage, alebo ich použijete iba ako korenie moderného interiéru, určite 

nešliapnete vedľa a vytvoríte osobitý štýlový interiér. 

Obývacia izba je srdcom vášho domova. Je to miesto, kde trávite veľa času s rodinou a priateľmi. Preto 

by mala obývačka spĺňať nielen požiadavku funkčnosti, ale aj pohodlia a útulnosti. Retro štýl je na to 

ako stvorený. Staré kúsky nám pripomínajú minulosť, kedy sa rodina stretávala častejšie, čas tak 

neutekal a starostí tiež nebolo toľko. Charakteristickým rysom vintage kúskov je patina, teplá paleta 

farieb, drevené prvky ale aj mäkučké vankúšiky, sedacie súpravy či koberce. 

Neprehliadnuteľnou dominantou je bezpochyby sedacia súprava. Aj tu môžete zladiť so zvyškom retro 

interiéru. Výborne vyzerá zamatové alebo kožené čalúnenie. Veľmi obľúbené sú aj sedacie súpravy 

inšpirované dizajnom šesťdesiatych rokov s drevenými nožičkami a zaoblenými tvarmi. Svoje kúzlo však 

budú mať aj glamour sedačky, ktoré pripomínajú zámocké izby či tradičný moderný vzhľad s vintage 

čalúnením. 

Nemenej dôležité sú doplnky. Tie dotvárajú celkový dojem z obývacej izby a podčiarknu jeho 

atmosféru. Brúsené vázy s čerstvými kvetmi, štýlové plechové cedule pripomínajúce vývesné štíty, 

staré rodinné fotografie alebo reklamné plagáty vytvoria nezabudnuteľný dojem, ktorý sa dotkne 

každého návštevníka. 

Sedacia súprava Paris 

Rohová sedacia súprava Paris je vhodná pre všetkých 

milovníkov čistoty, ale aj napríklad alergikov alebo 

majiteľov domácich miláčikov. Jej čalúnenie je vyrobené z 

vlnovcových pružín a polyuretánovej peny, ktorá je 

hypoalergénna, navyše má snímateľný prací poťah, vďaka 

ktorému dokážete svoju sedačku udržať v úplnej čistote. A 

aby výhod nebolo málo, model Paris je ideálny na relax, 

má úložný priestor a môžete ho rozložiť na plnohodnotné 

lôžko. 

Sedacia súprava a kreslo Lahti 

Elegantná trojmiestna pohovka na masívnych drevených 

nohách poskytuje vynikajúci komfort vďaka kvalitnému 

vypolstrovaniu. Očalúnená je červenou zamatovou látkou, 

ktorá je príjemne hrejivá a hebká na dotyk. Zaoblené tvary 

dopĺňajú látkové lemovanie a zvislé prešitie. Svojím 

univerzálnym dizajnom sa pohovka hodí do rôzne 

zariadených interiérov – od škandinávskeho štýlu, cez 

retro, noblesnú klasiku, až po štýl domáckeho vidieka. 

 

mailto:natalia@blackapple.sk


  Tlačová správa 

Kontakt pre médiá 
Natália Dobrotová 

Tel.: +421 915 763 309 
E-mail: natalia@blackapple.sk  

 

Sedacia súprava Phoenix 

Atraktívne pohovky Phoenix so šírkou 185 cm alebo 210 cm 

so zaujímavou optikou skosených tvarov prinášajú 

komfortné sedenie do každého moderného interiéru. 

Očalúnený antracitovou látkou v zamatovej optike, ktorá 

je príjemná na dotyk. Mäkké pohodlie dopĺňajú chrbtové 

opierky s funkciou polohovania a kovové nohy, vďaka 

ktorým pôsobí pohovka vzdušne v každom interiéri. Veľký 

výber poťahových materiálov. 

 

Nástenné dekorácie 

Nástenný drevený panel na kľúče v očarujúcom vintage štýle je 

ideálnym doplnkom do akejkoľvek predsiene. Okrem 

praktického využitia tiež poslúži aj ako retro dekorácia. Cena 

panelu je 3,25 €. 

Originálna nástenná skrinka s výklopnými dvierkami síce 

zdanlivo vyzerá ako kufor nejakého cestovateľa. V skutočnosti 

ale ponúka praktický úložný priestor a jej nevšedný vzhľad vás 

upúta na prvý pohľad. Cena je 69,99 €. 

 

Dekoratívne vázy 

Vôňa čerstvých kvetov prinesie do miestnosti závan jari. Krásne 

dekoratívne vázy, ktoré nájdete v predajniach ASKO - NÁBYTOK, 

vás očaria svojou pôsobivosťou a dizajnom pripomínajúcim 

brúsené sklo. Elegantná váza Waterfall so zvislými líniami a v 

transparentnom prevedení stojí 6,50 €. Takisto aj sklenená váza 

s názvom Chalet de Noel vás upúta svojou nevšednou krásou 

a vínovou farbou, ktorá je aktuálne trendy a zapadá do štýlu 

retro. Ozdobou však bude aj samotná. Cena je 3,50 €. 

 

 

O spoločnosti  

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

Vedeli ste, že...? 

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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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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