
 

Novinky od Karupu: Umění lenošit dotažené k dokonalosti 

Praha, 18. dubna 2016 – Že je nábytek od dánské značky Karup na Bonami.cz 

dlouhodobým bestsellerem, není vůbec žádná záhada. Podobný  poměr kvality, designu 

a ceny se totiž ve světě nábytku hledá jen těžko. Nyní Karup představuje novinky, které 

vynikají geniálním řešením skládání a rozkládání. To oceníte hlavně v menších 

prostorech nebo když u vás často přespávají návštěvy.  

Karup je dánská značka, která se u svých sedaček 

inspirovala japonským stylem spaní. Využívá takzvané 

futony, válecí matrace, na kterých přespávali japonští 

samurajové a které plní svůj účel už dlouhá staletí. 

Funkční aspekt vypůjčený z Japonska Karup okořenil 

špetkou severského estetického citu, aby tak vznikl 

variabilní, maximálně praktický a designově čistý 

nábytek.  

Variabilní sofa Karup Poetry, které vzniklo ve 

spolupráci s designovým studiem Says who, je 

minimalistické, ultra funkční, ale přitom má přírodní a jemnou tvář. Důležitým prvkem jsou 

kožené područky, které při složení drží sofa pohromadě jako pohodlnou sedačku, ale jakmile je 

odepnete, ze sofa se stane příjemná postel pro jednoho až dva lidi.  

Cena na Bonami.cz: 13 699 Kč 

Karup Boogie je svěží a mladistvá alternativa ke všem 

těžkopádným křeslům, která zaberou půlku pokoje. Jeho 

dřevěný rám je navíc skládací, a tak se hodí i do 

menších místností, kde ho v případě potřeby složíte. 

Cena na Bonami.cz: od 3 499 Kč 



 
Rozkládací křesílko Karup Nido tvoří ve složeném 

stavu příjemné hnízdečko, ve kterém se skvěle lebedí, 

čtou knížky nebo telefonuje s přáteli. V rozloženém 

stavu zase nabízí prostor pro meditaci i zábavu. Na 

zadní straně najdete pásky na suchý zip, pomocí 

kterých zvládnou proměnit kokon v podložku i vaše 

děti. Pokud si pořídíte křesílka dvě, můžete je spojit a 

vytvořit si tak větší kruhovou podložku. 

Cena na Bonami.cz: 4 299 Kč 

Genialita se často skrývá v jednoduchosti a jednodušší 

řešení pro návštěvy, než nabízí rozkládací pohovka 

Karup Step, budete hledat těžko. Stačí totiž sklopit 

postranice a hned máte postel pro přespání návštěv. A 

když sklopíte jen jednu a druhou necháte nahoře, 

dostanete pohodlnou lenošku. 

Cena na Bonami.cz: 10 299 Kč 

 

 

 

Proč ale zůstávat jen u sedacího nábytku? Pro Karup 

typická funkčnost a design se dá promítnout například i 

do komody. A tak ve spojení se studiem Says Who 

vznikla komoda Karup House. 

Cena na Bonami.cz: 6 499 Kč 

Spoustu krásného, a přitom funkčního i cenově 

dostupného nábytku nejen od značky Karup nově 

najdete ve stálé nabídce Bonami. Stačí se podívat do sekce Nábytek. 

https://www.bonami.cz/c/nabytek


 
Fotogalerii s nábytkem Karup v mnoha barevných provedeních najdete zde: 

https://www.flickr.com/photos/98365660@N07/albums/72157667167035981/with/25893010804/ 

 

O Bonami 

E-shop s nábytkem a bytovými doplňky odstartoval v Česku v lednu 2013. V roce 2014 se rozšířil do 

Polska a o rok později na Slovensko. Bonami je projektem Václava Štrupla (spoluzakladatele online 

agentury H1.cz, kterou v roce 2010 s ostatními společníky prodal Ataxu) a investičního cirkusu Miton. V 

roce 2015 dosáhlo Bonami obratu 260 mil. Kč, pro rok 2016 je v plánu překonat půl miliardy Kč. 

 Kontakt pro média 

Michala Gregorová 

gregorova.michala@gmail.com 

608 817 565 

www.nejsmeagentura.cz  
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