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Predsieň – podceňovaná brána do bytu 

Bratislava, 27. 06. 2019 – Pri zariaďovaní bytu príde predsieň väčšinou na rad ako jedna z posledných 

miestností, preto jej ani nevenujeme až toľko pozornosti. A hoci ide o menší priestor, je to zároveň 

prvá miestnosť, ktorú hostia uvidia. Výberu jej nábytku by sme preto mali venovať dostatočnú 

pozornosť, a to najmä teraz, keď sa blíži obdobie hojných rodinných návštev a silvestrovských 

večierkov. 

 

Predsieňový set Romance, cena jednotlivých komponentov od 45 EUR 

Zariadenie predsiene plní hneď niekoľko funkcií. Jednou z nich je aj zväčšenie úložného priestoru 

v byte, preto by sme mali myslieť na efektívnu kombináciu jednotlivých častí predsieňového nábytku. 

Pri jeho výbere by sme mali určite myslieť na dostatočne veľkú skrinku na topánky, ktorá bude 

kapacitne vyhovovať celej rodine. Ďalšou dôležitou časťou predsiene je vešiak na odkladanie zvrškov, 

ktorý je nutnosťou v každej domácnosti. Doplnkovými, ale veľmi praktickými pomocníkmi sú potom 

predsieňové skrine a zostavy, kam môžete pohodlne uskladniť aj sezónne oblečenie či obuv. 

Predsieňová stena Turin, 279 EUR Predsieňová zostava Funny, od 59 EUR Zostava Patent, 149 EUR 
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Predsieňové zostavy si môžete vybrať, prípadne vyskladať podľa svojich predstáv. Svojím úložným 

priestorom a praktickými vešiakmi vytvoria pre hostí pohostinnú atmosféru už pri vstupe do vášho 

domu či bytu. Potom už len stačí miestnosť dozdobiť pár doplnkami, ktoré materiálovo a dizajnovo 

prepojíte s nábytkom, a harmonický vstup do vášho príbytku je na svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-nabytok.sk. 

Predsieňová zostava Astor, 79 EUR Predsieňová zostava Kris, 79 EUR Predsieňová zostava Caracas, 395 EUR 

Predsieňová zostava Sofie, 99 EUR Predsieňová zostava Lea, 59 EUR 
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