
  Tlačová správa 

Kontakt pre médiá 
Natália Dobrotová 

Tel.: +421 915 763 309 
E-mail: natalia@blackapple.sk  

 

 

Dotyk Škandinávie vo vašej jedálni 

Bratislava, 10. 2. 2022 – Nadčasovosť a funkčnosť, to sú charakteristické rysy severského štýlu 

bývania, ktorý sa v posledných rokoch teší obzvlášť veľkej popularite. Dobrou správou je, že sa skvele 

hodí do celej domácnosti. Obyvatelia severných krajín si potrpia na spoločné hodovanie pri veľkom 

stole, takže si dávajú na vybavení jedálne naozaj záležať. Inšpirujte sa týmto štýlom a vytvorte si 

doma útulné miesto, kde môžete tráviť príjemné chvíle s rodinou či priateľmi. 

Keďže je jedáleň predovšetkým funkčný priestor, škandinávsky štýl jej naozaj pristane. Dáva totiž dôraz 

na praktickosť a vďaka jednoduchým líniám, jemnej palete farieb a zapojením prírodných prvkov si 

severský spôsob bývania skrátka zamilujete. Drevo, koža i kameň prinesie do vášho domova príjemné 

tlmené odtiene, ktoré v nás evokujú harmóniu a vytvárajú pohodovú atmosféru a tiež krásne presvetlia 

celú miestnosť. Nábytku dominujú drevené dekory v kombinácii s bielou, šedou alebo béžovou. V 

posledných rokoch sa však severský dizajn nevyhýba ani odvážnejšej čiernej či antracitovej. Heslo 

„menej je viac“ tu ale naozaj platí. 

Škandinávsky štýl je hlavne o jednoduchosti, keď príde na jedáleň alebo jedálenský kút, siahnite radšej 

po minimalistickejšom vybavení aj dekoráciách. Zaujímavý kontrast môžete vytvoriť pomocou 

odvážnej výmaľby či tapety. Dominantou miestnosti by mal byť samozrejme jedálenský stôl. Pokiaľ 

máte dostatok priestoru, vždy je lepšie voliť skôr väčší stôl. To oceníte predovšetkým vo chvíľach, kedy 

zazvoní nečakaná návšteva a vy ju budete chcieť pohostiť domácou bábovkou a vynikajúcou kávou. 

Nezabudnite ani na jedálenské stoličky. Aktuálne je veľmi obľúbený retro design, ale skvele vyzerajú aj 

čalúnené kresielka, ktoré sú navyše tak pohodlné! Na uloženie jedálnych servisov, kníh či zaujímavých 

dekorácií vám skvele poslúžia vitríny a komody v škandi dizajne, ktoré dokreslia celkový svieži vzhľad 

miestnosti. 

Jedálenský stôl Göteborg 

Moderný škandinávsky štýl jedálenského stola Göteborg pôsobí 

veľmi sviežo a minimalisticky. Tento štýl sa vyznačuje najmä bielou 

farbou v kombinácii s prírodnými materiálmi a jednoduchými 

doplnkami. Stôl v bielej farbe skvele dopĺňajú masívne nohy v 

prírodnom odtieni dreva. Plocha dosky stola je 160 × 90 cm. Cena 

jedálenského stola Göteborg je 259,90 €. 

Variabilný systém Nordi 

Že je severský štýl iba biela farba a miestami sa objaví drevo či 

iné prírodné materiály? To už vôbec neplatí. Neobvykle a 

zároveň veľmi pôvabne vyzerá aj kombinácia čierneho matu a 

drevodekoru. Moderný nábytok Nordi so zaoblenými hranami je 

toho dôkazom. Teplé tóny dreva podčiarkujú nohy v čiernej 

farbe. Plocha stola disponuje rozmermi 140 × 80 cm, ale 

pridaním stredovej dosky je možné ju rozšíriť až na 180 cm, čo sa 

obzvlášť na sviatky naozaj hodí. Cena stola Nordi je 199,90 €. 
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Jedálenský stôl Larsson 

Priestranný jedálenský stôl Larsson vás na prvý pohľad zaujme 

sviežim severským dizajnom, ktorý kombinuje masívne bukové 

podnožie a obdĺžnikovú jedálenskú plochu so zaoblenými hranami a 

rozlohou 150 × 90 cm. Doska stola je vyrobená z pevnej 18 mm 

hrubej MDF dosky s dekorom bieleho matu. Cena jedálenského stola 

Larsson je 149,90 €. 

 

Jedálenská stolička Loof 

Moderná stolička Loof je vďaka zaobleným hranám a mäkkému čalúneniu veľmi 

pohodlná. Jej dizajn skvele ladí so škandinávskym nábytkom a dodáva mu osobitý 

ráz. Poťah je vyrobený z ekokože a na výber sú hneď tri farebné varianty. Svetlosivá 

aj čierna sa bude hodiť do každého interiéru, žiarivo modrá bude zase originálnym 

ozvláštnením vašej jedálne. Povrch stoličky je ľahko umývateľný, čo ocenia najmä 

domácnosti s deťmi. Kovové podložie zase zaisťuje stabilnú konštrukciu 

 

Komoda Cuba 

Variabilný program Cuba je inšpirovaný severským štýlom bývania, 

ale jeho dizajn je ozvláštnený nevšednou kombináciou dubového 

dekoru s bielymi, šedými a petrolejovými plochami. Pokiaľ na vás 

pôsobia minimalistické a škandinávske interiéry príliš neosobne, 

môžete siahnuť práve po nábytku Cuba, vďaka ktorému si zariadite 

originálny a štýlový domov. Cena komody so zásuvkami je 249,90 €. 

 

Vedeli ste, že...? 

V ASKO - NÁBYTOK môžete využiť celý rad služieb, ktoré sa vám budú pri nákupe nábytku hodiť? Keď 

si nebudete istí výberom, alebo skrátka budete potrebovať poradiť, obráťte sa na našich odborníkov, 

ktorí vám pomôžu s tou najlepšou voľbou nového vybavenia. V prípade, že vyberáte z pohodlia 

domova cez náš e-shop, môžete si dojednať on-line schôdzku, kde s našimi odborníkmi preberiete 

všetko potrebné. 

Využiť môžete tiež napríklad službu Click & Collect, vďaka ktorej si objednaný tovar v e-shope môžete 

vyzdvihnúť priamo na predajni. Pokiaľ sa nakoniec rozhodnete pre iný kúsok, stačí nechať tovar na 

predajni a my vám vrátime peniaze. 

Pokiaľ je nákup trochu väčší, než ste čakali, môžete v každej z 8 predajní ASKO – NÁBYTOK využiť 

služby asistovanej nakládky. Naši skladníci vám pomôžu s prevozom tovaru až k vášmu vozidlu. Na 

vybraných predajniach si tiež môžete zapožičať našu dodávku, ktorá uľahčí dopravu na akékoľvek 

miesto, aké si vyberiete. 
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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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