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Vneste do vášho domova kúzlo francúzskeho vidieka 

Bratislava, 7. 4. 2022 – Nechajte sa inšpirovať pôvabnou atmosférou juhofrancúzskeho mesta 

Provence. Pastelové odtiene, nežná biela, patina, drevo, prútie a kvety sú typickými atribútmi tohto 

veľmi obľúbeného štýlu bývania. Už od svojho vzniku na začiatku 19. storočia bola pre neho typická 

útulnosť, vzdušnosť a blízkosť k prírode, čo sú veci, ku ktorým sa dnes postupne vraciame. 

Provensálsky štýl vyzerá úplne úchvatne vo všetkých miestnostiach domácnosti, alebo dokonca aj v 

záhrade či na terase. V interiéri môžete uplatniť staré kúsky poznačené zubom času, ale aj úplne nový 

nábytok. Ten v sebe snúbi eleganciu, kresbu dreva a nebojí sa ani ozdobného frézovania a 

dekoratívnych rámov. Práve kvôli výraznej ozdobnosti, je nábytok väčšinou v bielej alebo krémovej 

farbe. 

Romantickú atmosféru takého bývania môžete podčiarknuť aj správne zvolenými doplnkami. Určite by 

nemali chýbať textílie v podobe vankúšikov, závesov či obliečok, ktoré navodia pocit útulnosti a 

domáceho pohodlia. Skvele vyzerajú aj dekoratívne vázy s kvetinami alebo drobné dekorácie. Vždy ale 

platí, že by priestor nemal byť týmito drobnosťami zahltený, pretože na nás môže pôsobiť stiesneným 

a neprehľadným dojmom. 

Rodinná pohoda v obývacej izbe 

Hlavnou požiadavkou na vybavenie obývacích izieb je najčastejšie prívetivá atmosféra. To provensálsky 

štýl bezpochyby spĺňa. Dominantou býva sedacia súprava v jemných odtieňoch, ako je béžová, 

krémová či púdrová, ktoré zachovajú vzdušnosť a celkové kúzlo miestnosti. Nezabudnite pri jej výbere 

vždy zohľadniť nielen počet členov domácnosti, ale aj celkovú dispozíciu priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedacia súprava Magico, 1199,00 € Obývacia stena Cruz, 799,90 € 
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Vôňa linúca sa z kuchyne 

Tiež cítite tú lahodnú vôňu sladkého koláča, ktorý sa práve pečie v kuchynskej rúre? Presne taký 

domácky pocit na nás majú kuchyne v štýle provence. Ich pôvab spočíva v jemných tónoch a 

rustikálnom dizajne. Veľakrát bývajú dvierka ozdobené aj dekoratívnym frézovaním a úchytkami s 

patinou, ktorá ešte viac podčiarkne vidiecke kúzlo provensálskej kuchyne. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsieň - vstupná brána do domova 

Predsieň je jedna z prvých vecí, ktorú vaši hostia vidia pri návšteve. Je preto dôležité neopomínať ani 

jej vzhľad, hoci sa jedná predovšetkým o funkčný priestor, ktorý slúži na ukladanie topánok a kabátov 

či sezónneho oblečenia. Pokiaľ máte radi príjemné svetlé farby a rustikálny dizajn, je tento štýl presne 

pre vás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchyňa Challet – rad Top Line Kuchyňa Castello – rad Top Line 

Variabilný systém Country Široká komoda Cruz, 379,90 € 
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Kvetinová spálňa vás prenesie do sveta snov 

Pre kvalitný odpočinok sú do spálne vhodné predovšetkým jemné odtiene, ktoré na nás pôsobia 

upokojujúcim dojmom. Pastelové a biele odtiene, drevo, patina a prírodné materiály charakteristické 

pre francúzsky vidiek sú teda do spálne viac než vhodné. V ich útulnom objatí sa budete cítiť bezpečne, 

a ľahko tak preplávate do kúzelného sveta snov. 

 

 
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. 

 

Vedeli ste, že...? 

Široký sortiment spoločnosti ASKO - NÁBYTOK môžete nakúpiť aj prostredníctvom e-shopu 

www.asko-nabytok.sk.  Okrem klasického servisu poskytuje e-shop aj odborné služby a garantuje 

doručenie tovaru maximálne do 5 pracovných dní od objednania, pokiaľ nie je u konkrétneho 

produktu uvedené inak. V prípade, že nebudete so svojou objednávkou spokojní, alebo ste sa rozhodli 

pre iný kúsok, je možné tovar vrátiť aj reklamovať na akejkoľvek predajni ASKO - NÁBYTOK. 

Posteľ Atik, 269,90 € 
Posteľná bielizeň, 

21,90 € 

Kombinovaná komoda Landwood, 189,90 € 
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