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ASKO-NÁBYTOK: Ako šikovne zariadiť detskú izbu? 

Bratislava, 17. 05. 2019 - Zariadiť detskú izbu tak, aby bola praktická a funkčná, to rozhodne nie je 

jednoduchá úloha. Deti nám doslova rastú pred očami a ak im nechceme každých pár rokov 

zariaďovať izbu nanovo, ma by sme zvoliť variabilný nábytok, ktorý možno dopĺňať a obmieňať podľa 

ich veku a potrieb. 

U menších detí, obzvlášť u predškolákov, by sme mali myslieť na to, že potrebujú veľký priestor na 

hranie. Naopak, čím sú deti staršie, tým viac miesta zaberajú ich veci. Ideálnou voľbou do detských 

izieb sú preto variabilné programy nábytku, ktoré ponúkajú množstvo rôznych skríň, komôd a ďalšieho 

nábytku. Tie možno prispôsobovať aktuálnym potrebám dieťaťa. A ak izbu navyše premaľujete a 

pridáte aj nejaké doplnky, potom s vašimi deťmi doslova "porastie". 

Systém nábytku Mega je univerzálny, preto sa 

dokonale hodí aj do detských izieb. Vďaka celej 

rade jeho kombinovateľných dielov môžete 

deťom vytvoriť príjemné prostredie už od útleho 

veku. Navyše, dekor duba sonoma v izbe dotvára 

príjemnú atmosféru. 

 

 

 

Systém Mega sa skvele hodí aj do študentskej 

izby. S rastúcim vekom pribúdajú aj nároky na 

funkčnosť, preto si izba študenta vyžaduje viac 

úložného priestoru. Môžete pozmeniť farby a 

pridať vhodné doplnky a z detskej izby je razom 

miestnosť vhodná pre dospievajúceho. 

 

 

 

Variabilný program Planet vyniká svojim 

moderným dizajnom, ktorý kombinuje dekor 

svetlého dubu s bielou a modrou farbou. Vďaka 

širokej ponuke nábytku Planet je systém vhodný 

nielen pre detské, ale aj študentské izby. Výhodou 

je aj praktické členenie jeho úložných priestorov 

a vnútorné osvetlenie. 
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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. 
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