Tlačová správa

ASKO – NÁBYTOK: Ako na dômyselnú a praktickú predsieň?
Bratislava, 22. 4. 2020 – Prvý dojem je dôležitý. To platí nielen pri zoznamovaní s novými ľuďmi, ale
tiež pre vstup do bytu či domu. Práve predsieň je vstupnou bránou, ktorú vidíme ako prvú. Je teda
potrebné dbať ako na funkčne zariadenie predsiene, tak i na vizuálnu stránku. Dojem zo vstupu do
bytu totiž ovplyvňuje celkovú atmosféru interiéru. Ak chceme, aby sme sa nielen my, ale tiež
návšteva cítila u nás príjemne, nemali by sme vybavenie predsiene opomenúť.
Napriek tomu, že je predsieň dôležitou časťou bytu, často býva pri úpravách interiéru zanedbávaná. Čo
je veľká škoda. Je totiž vizitkou nášho obydlia a prezentuje byt v prvej línii. Predsieň býva vo väčšine
domácností jedna z najmenších miestností a často je jej najväčším problémom nedostatok úložného
priestoru, z ktorého vyplýva aj neporiadok. I do malého priestoru sa dá vďaka rozumným riešeniam
umiestniť všetko potrebné vybavenie. Skúsení odborníci v ASKO – NÁBYTOK vám môžu poradiť
s výberom najvhodnejších kusov, ktoré z vašej predsiene vytvoria modernú a funkčnú miestnosť.
Predsieňové steny bezpochyby patria do každej domácnosti. Okamžite sa stanú vašim
nenahraditeľným pomocníkom. Rovnako i topánkovník – kus, ku ktorému po vstupe do bytu väčšinou
zamierime ako k prvému. Vítaným doplnkom je zrkadlo. Určite ho oceníte nielen pri odchode do práce,
ale tiež krásne zväčší a prevzdušní celý priestor. Platí tiež pravidlo – čím viac úložného priestoru, tým
lepšie. Ak teda disponuje vaša domácnosť dostatočne veľkou predsieňou, skriňa či komoda pre
uloženie drobností či sezónneho oblečenia vám iste skvelo poslúži. Okrem praktickej stránky však
nezabúdajme ani na vzhľad. Príjemné farby a vzory v kombinácii s drobnými doplnkami vytvoria z vašej
predsiene skutočne reprezentatívny priestor, kde budete návštevy vítať s radosťou. Ak si nie ste istí
aký nábytok do vašej predsiene vybrať, obráťte sa na špeciálne vyškolený personál v predajniach ASKO
– NÁBYTOK, ktorý vám pomôže vhodne nakombinovať nábytok na mieru vašim predstavám.
Predsieňová zostava Milano
Zaujímavý členitý dizajn predsieňovej zostavy Milano je
ideálnym spojením moderného štýlu a praktickosti. Skrinky
ponúkajú nielen uzavretý úložný priestor, ale tiež otvorené
odkladacie priehradky, kde môžete umiestniť veci
každodenného úžitku alebo dekoračné predmety, ktoré
miestnosť krásne zútulnia. Vďaka praktickému riešeniu
steny, budete mať všetko rýchlo poruke. Dekor kombinuje
divoký vzhľad dubu wotan s bielymi matnými povrchmi, čo
je veľmi moderná a obľúbená kombinácia.
Predsieňová zostava Indy
Nábytok z rady Indy upúta pozornosť už na prvý pohľad.
Krásny industriálny dizajn, ktorý kombinuje obrúsený vzhľad
drevených latiek a matného kovu, podčiarkne osobitosť
interiéru. Tento zašlý štýl vynikne v kombinácii
s jednoduchými doplnkami a výraznejšou farbou stien. Pre
milovníkov zaujímavých a originálnych kúskov je táto
zostava tou pravou voľbou.
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Predsieňová zostava Romance
Predsieňová zostava Romance je vhodná pre milovníkov
bielej farby a tradičného štýlu. Nežné kúzlo nábytku
v elegantnom vidieckom štýle podčiarkujú dekoratívne
reliéfy predných plôch a kombinácia bieleného sibírskeho
smrekovca s príjemnými tónmi dubového vzoru. Krásne
presvieti priestor predsiene a vnesie do nej trochu
romantiky francúzskeho vidieka. V kombinácii s prírodnými
doplnkami vytvorí v interiéri útulnú atmosféru.
Predsieňová zostava Tarragona
Nechajte sa inšpirovať vintage vzhľadom popraskaného
dreva zostavy Tarragona. Originálna patina vnesie do vášho
domova neopozeraný prvok, ktorý vytvorí z vašej predsiene
nezabudnuteľnú miestnosť. Nech už vyzerá nábytok staro,
jeho kvalitné spracovanie a moderné riešenie vnútorných
úložných priestorov vás presvedčia o opaku. Vintage štýl by
mal pôsobiť upokojujúcim dojmom, a preto buďte opatrní
s výraznými doplnkami a vymaľovaním.
Predsieňová zostava Spice
Chcete nadčasovú predsieň, ktorá bude vždy pôsobiť
moderne? Potom je program Spice tou pravou voľbou. Lesklé
biele povrchy a extravagantná profilácia dvierok a zásuviek sa
hodia nielen do minimalistických interiérov, ale dokážu i
skvelo prevzdušniť a zväčšiť priestor malej predsiene. Navyše
pôsobí veľmi elegantne a vznešene a v kombinácii s vhodnými
doplnkami vytvoria z miestnosti vašu vysnenú predsieň,
v ktorej budete návštevy vítať s otvorenou náručou.

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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