
 

92 % českých zákazníků chce nakupovat nábytek online. 

Bonami.cz proto významně rozšiřuje jeho sortiment 
 

Praha, 14. března 2016 – Internetový obchod Bonami.cz výrazně rozšiřuje stálou 

nabídku nábytku. Chce tak uspokojit poptávku zákazníků po cenově dostupných, 

a přitom krásných kouscích, kterých je na českém trhu nedostatek. Podle průzkumu 

Bonami mezi 600 respondenty si to myslí 74 % lidí. 

Na internetu už jsou dnes čeští zákazníci zvyklí nakupovat v podstatě vše, tak proč ne nábytek? 

Že je po nábytku online poptávka, potvrzuje i zmíněný průzkum. Podle něj si umí nákup nábytku 

online představit 92 % dotazovaných. Internetovému prodeji nahrává fakt, že 78 % zákazníků 

považuje za důležitou výhodu možnost si v klidu a pohodlí vybrat a 46 % se líbí, že jim vybrané 

kousky dopravní společnost doručí až domů.  

Na Bonami si mohou zákazníci vybrat v kategorii 

Nábytek. Velká část sortimentu nábytku je dostupná 

stále. Není tedy časově omezená, jako je to 

v případě kampaní, ve kterých Bonami nabízí ostatní 

sortiment.  

Nejprodávanějším typem nábytku jsou na Bonami 

pohovky. Třeba ty od značky Vivonia. Může za to 

sympatický design, který kombinuje retro prvky 

s modernou. Pohovka Omnia Green je na Bonami 

ke koupi za 14 899 Kč. 

Novinkou na Bonami jsou závěsná křesla LIV 

Design Swingy od designérky Lindy Vrňákové. 

Linda se inspirovala českou rehabilitační metodou 

„míčkování“ - svoje už tak neskutečně pohodlná 

křesla naplnila masážními míčky. Houpačky jsou 

https://www.bonami.cz/c/nabytek
https://www.bonami.cz/b/vivonia
https://www.bonami.cz/b/linda-vrnakova


 
ručně vyrobené z kvalitního polyesteru, dají se prát a můžete si 

vybrat variantu venkovní nebo do interiéru. Cena na 

Bonami.cz: 18 990 Kč. 

 

Značka TemaHome se s kapkou severské inspirace snaží, aby 

její nábytek byl vždy nadčasový, maximálně funkční a jen tak 

se neokoukal. Pokud se vám líbí čisté linie a minimum 

barevnosti, do těchto kousků se zamilujete. Komoda Niche stojí 

na Bonami.cz 16 999 Kč. 

 

Další oblíbenou značkou na Bonami.cz je Woodman. 

Stojí za ní Leonhard Pfeifer, jehož tatínek vlastnil 

obchod s antik nábytkem. Nejspíš proto, ač přemýšlí 

moderně a minimalisticky, do svého nábytku vkládá 

lehký retro nádech. Pracovní stůl Sonnenblick stojí na 

Bonami.cz 7699 Kč 

 

Další fotky nábytku v tiskové kvalitě najdete ve 

fotogalerii, kterou průběžně aktualizujeme p nové kousky. 

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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