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Inšpirácia z ASKO - NÁBYTOK: Ako si poradiť s usporiadaním šatníkovej skrine? 

Bratislava, 21. 2. 2022 – Máte radi systematické usporiadanie a poriadok? Potom si tieto vychytávky 

a systémy skladania zamilujete. Vďaka nim nájdete vybrané módne kúsky veľmi ľahko, zatiaľ čo 

ostatné oblečenie zostane úhľadne uložené v šatníkovej skrini. Môžete zabudnúť na neustále 

upravovanie vybudovaných komínov s tričkami či na hľadanie obľúbeného páru ponožiek. Vďaka 

jednoduchým pomocníkom budete mať o oblečení vždy prehľad a všetko hneď po ruke. 

Systém skladania 

Oblečenie poskladané do komínov? Tejto metóde už dávno odzvonilo. Oveľa prehľadnejšie je 

usporiadať veci nastojato a narovnať ich vedľa seba najlepšie do úložných boxov alebo zásuviek. Keď 

si potom pôjdete vybrať nejaký kúsok, nerozpadne sa celý komín, a navyše máte väčší prehľad o tom, 

aké kúsky sa vo vašom šatníku nachádzajú. 

 

Efektívne využitie priestoru 

Musíte vo vašom byte šetriť každý centimeter, a tak je aj vaša skriňa menšia? Potom môžete využiť 

praktické vychytávky, ktoré vám umožnia zužitkovať prázdny priestor. Úložné truhlice využijete na 

uschovanie sezónneho oblečenia alebo posteľnej bielizne, ktoré často nevyťahujete, a tak vám nebudú 

v skrini prekážať. Poslúži aj ako „lavička“ pri obúvaní alebo na ňu môžete poukladať aj menšie 

odkladacie boxy. Pokiaľ sa môže váš byt pýšiť vysokými stropmi, je skvelou voľbou skriňový nadstavec, 

vďaka ktorému využijete maximum možného miesta. Pre rozmerné veci, akými sú sponmínané zimné 

bundy alebo náhradné periny, môžete siahnuť po vákuových vreciach, vďaka ktorým zmenšia objem a 

ľahšie sa zmestia do úložných priestorov. 

 

 

 

 

 

Látkový kôš Erasbito, od 2,00 € Úložný box Alfa, 3,99 € Úložný kontejner Freddy, 64,90 €  

Úložná truhlica, In-Emel, 99,90€ Skriňový nadstavec Case, 109,90 € Vákuové vrecká Storage, 4,99 €  
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Rozumné členenie skrine 

Aby ste sa vo svojej šatníkovej skrini dokonale orientovali a vždy vedeli, kam pre danú vec siahnuť, je 

dobré sa zamerať aj na jej logické usporiadanie. Skrine väčšinou kombinujú systém políc, prípadne 

zásuviek a šatníkových tyčí. Pre ľahký prehľad by ste mali veci ukladať v poradí zhora nadol rovnako 

ako pri postave. Pokrývky hlavy či šatky by mali byť umiestnené v horných policiach, najlepšie v 

úložných boxoch, pre ktoré ľahko siahnete. Všetky blúzky, saká, bundy či kabáty patria na vešiaky. Tie 

voľte v jednotnom dizajne, skriňa potom vyzerá oveľa úhľadnejšie. Ostatné veci, ako sú nohavice, sukne 

či topánky, patria skôr do spodných zásuviek či políc. 

 

Závesné systémy 

Premýšľate nad tým, kam odložiť nosené oblečenie, ktoré si ale ešte chcete vziať na seba, kým ho dáte 

do práčky? To je problém, ktorý rieši snáď každá domácnosť. Existuje celý rad pomocníkov od tzv. 

nemých sluhov až po nástenné vešiaky či šatníkové panely, na ktoré môžete nosené odevy odložiť a v 

prípade potreby sú zase ľahko po ruke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šatníková skriňa Lotto, 479,90 € Šatníková skriňa Prenzlau, 399,90 € Šatníková skriňa Brüssel, 689,90 € 

Nemý sluha Bello, 28,90 € Šatníkový panel Cariba, 49,90 € 

€ 

Nástenný vešiak Edmond, 21,90 € 
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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.sk. 
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