
 

Nebojte se nakupovat nábytek na internetu 
 

Praha, 19. listopadu 2014 – Zkoušeli jste už někdy nakupovat nábytek online? Pravda, 

zatím to není tak obvyklé, určitě se ale vyplatí to zkusit. Přinejmenším proto, že ty 

nejkrásnější kousky od světových designérů běžně v obchoďáku nenajdete a nákupem 

na internetu mnohdy i ušetříte. Posuďte sami! 

V nábytku Woodman se spojuje to nejlepší ze dvou generací – 

moderní pohled designéra Leonharda a jeho tatínka, majitele 

starožitnictví. V nadčasovém minimalistickém stylu krásně 

vynikne precizní provedení psacího stolu Farringdon. 

Cena na Bonami.cz: 6 699 Kč 

 

 

V duchu severského minimalismu je navrženo také křeslo Zettel. 

K promyšlenému designu si přimyslete kvalitní materiál plus prvotřídní 

zpracování a dostanete posezení snů. 

Cena na Bonami.cz: 9 889 Kč 

 

 

 

Tytam jsou zlaté časy obývacích stěn. 

Moderním obývákům dominuje 

knihovna. Působí sofistikovaně a kromě knížek pobere i různé 

interiérové doplňky. Vzdušný kousek od značky Zuiver se jen tak 

neokouká. 

Cena na Bonami.cz: 9 990 Kč 



 
Šetrně k životnímu prostředí vyrábí německá značka Ekomia 

minimalistický nábytek z voňavého borovicového dřeva. Stojan 

na oblečení s policemi poskytuje maximum úložného prostoru a 

zároveň nechá vzduch ve vašem interiéru volně proudit. 

Cena na Bonami.cz: 6 690 Kč 

 

Rádi pohodlně lenošíte a 

zároveň fandíte retro stylu? 

Pak se vaším nejmilejším 

kusem nábytku stane sedačka Alva od značky Wintech. 

Buďte si jisti, že se stane nejobdivovanějším kouskem 

vašeho interiéru. 

Cena na Bonami.cz: 9 990 Kč 

 

 

 

Dánská značka Softline je symbolem kvalitního a inovativního 

nábytku. Tato symbolika se může promítnout i do vašeho 

interiéru prostřednictví moderního, přesto nadčasového křesla 

Eden. Dokonalé zpracování a kvalitní materiál přímo vybízí 

k usednutí. 

Cena na Bonami.cz: 22 390 Kč 

 

"Interiéroví designéři se v současné době hodně drží kombinace 

retro designu s čistou modernou. Kombinují dřevo s kovem, 

čalounění s jednoduchými barvami nebo design a lá brusel 

50. let s aktuálním severským stylem. Moderní prvek vidím jako podstatnou složku, samotný 

retro styl by byl až příliš historizující," říká Margaréta Ševcová, interiérová designérka 

Bonami.cz. 



 
Kontakt pro média 

Michala Gregorová 

gregorova.michala@gmail.com 

608 817 565 
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