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ASKO – NÁBYTOK: Ako šikovne zariadiť malý byt 

Bratislava, 16. 7. 2020 – Malé byty sú doménou dnešnej doby a vybaviť ich nábytkom býva výzva aj 

pre skúsených dizajnérov. Pri zariaďovaní priestoru je obzvlášť dôležité všetko vopred naplánovať a 

premyslieť. Našťastie, dnes už existuje množstvo inteligentných vychytávok a variabilného nábytku, 

ktorý nám pomôže ušetriť miesto a zároveň využiť priestor na maximum.  

 
 

Pri zariaďovaní malých bytov sa oplatí dodržiavať niekoľko pravidiel, ktoré vám uľahčia výber. „V prvom 

rade je dobré držať sa svetlých odtieňov, ktoré priestor pomôžu prevzdušniť a opticky zväčšiť. Ďalej je 

dobré voliť taký nábytok, ktorý je ľahko kombinovateľný a variabilný. Vďaka tomu môžete neskôr kusy 

nábytku vymeniť podľa potreby a stále zachovávate ich jednotný dizajn,“ hovorí Andrea Štěpánová, 

marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK. Ak máte radšej výrazné a tmavé farby, zvoľte 

ich radšej v podobe malých doplnkov, ako sú vankúše, prikrývky na postele alebo obrazy. Uvidíte, že 

priestor pekne zútulnia a nebudete sa v miestnosti cítiť stiesnene.   

Variabilné systémy sú v poslednej dobe veľmi obľúbené práve preto, že ich môžete časom obmieňať a 

dopĺňať napríklad podľa toho, ako rastú vaše deti. „Tieto programy ponúkajú pestrú škálu možností, a 

to od skriniek rôznych veľkostí a výšok, cez komody, police, skrine, TV stolíky a veľa ďalšieho vybavenia, 

z ktorého si určite vyberiete práve tie, ktoré budete potrebovať. Ak teda čakáte prírastok do rodiny, 

môžete dokúpiť detskú postieľku, prebaľovací pult a neskôr ich nahradiť jednolôžkovou posteľou 

s písacím stolom,“ vysvetľuje marketingová riaditeľka s tým, že nespornou výhodou týchto systémov 

je aj jednoduchá kombinovateľnosť, keďže bývajú väčšinou vyrobené v neutrálnych, svetlých 

odtieňoch, s ktorými ľahko zladíte všetky bytové doplnky a textílie. 

Všetky tieto vlastnosti spĺňa program Carlos. Jeho jednotlivé moduly zaujmú svojim nadčasovým 

dizajnom a priaznivou cenou. Sú tak ideálnou voľbou napríklad do študentských izieb malých bytov, či 

pre mladé rodiny a páry v ich prvom spoločnom bývaní. Nábytok Carlos je dostupný v bielej farbe, 

imitácii dubu či betónovom dekore, teda vzoroch, ktoré sú dnes veľmi populárne a trendy. Ak si 
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nebudete istí, aké moduly z programu zvoliť, ako ich umiestniť do priestoru alebo sa rozhodujete medzi 

dvoma odtieňmi, môžete sa obrátiť na odborných pracovníkov spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám 

radi pomôžu a poradia. 

 

Systém Carlos ponúka množstvo rôznych možností. Jedným 

zo vzorov je dub artisan, ktorý vyzerá veľmi prirodzene a 

jeho čisté línie sa skvelo hodia do každého interiéru. 

Z programu Carlos si môžete vybrať niekoľko kusov 

jednotlivých modulov nábytku, ktoré ponúkajú praktické 

úložné priestory. Prevedenie bez úchytiek je veľmi 

moderné a oceníte ich aj pri pravidelnom upratovaní. 

 

Skrinky z rady Carlos v bielej farbe ponúkajú dostatok 

úložných priestorov aj v malých bytoch. Vďaka neutrálnej 

bielej farbe skvelo zapadnú napríklad do škandinávskeho či 

minimalistického interiéru. Vďaka nadčasovému dizajnu a 

kvalitnému prevedeniu vám bude systém Carlos dobre 

slúžiť po dlhú dobu. 

 

Potrebujete komodu, nočný stolík, šatníkovú skriňu alebo 

posteľ, ktorá splní vaše náročné požiadavky? Pre program 

Carlos žiadny problém. Obľúbený dekor dubu sonoma sa 

najviac výborne hodí do každej domácnosti. Prírodný dekor 

vynikne ako v kombinácii s bielou a jemnými doplnkami, tak 

i s výraznejšími farbami.  

 

Betón je veľmi moderný a obľúbený prvok používaný 

v interiéroch. A niet divu. Ľahko ho zladíte ako s odtieňom 

podlahy, tak aj s farbami stien a bytovými doplnkami. Vďaka 

hladkým líniám a minimalistickému prevedeniu sa hodí aj do 

menších domácností. Vhodnou kombináciou jednotlivých 

kusov nimi môžete vybaviť celý byt od spálne až po 

predsieň. 

 

Jednotlivé kúsky nábytku zo systému Carlos sú dostupné od 34.90 €.  

www.asko-nabytok.sk  
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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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