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ASKO – NÁBYTOK: Harmonická spálňa podľa Feng Shui 

Bratislava, 1. 7. 2021 – Spálňa, ako miesto určené pre spánok a odpočinok, by mala pôsobiť 

upokojujúco. Vzhľadom k tomu, že v spálni strávime skoro tretinu nášho života, je dobré sa pri 

výbere nábytku držať určitých zásad, vďaka ktorým sa budeme v miestnosti cítiť príjemne. K tomu 

nám môžu pomôcť princípy čínskej filozofie Feng Shui, ktorá sa sústredí na harmonické prostredie a 

využitie priestoru v interiéroch. 

Chcete si dopriať kvalitný spánok? Zásadný vplyv má naň bezpochyby kvalita matraca, posteľového 

roštu, ale aj samotnej postele. Pri ich výbere musíme zohľadniť mnohé aspekty, akými sú telesné 

rozmery a hmotnosť budúcich majiteľov a tiež napríklad požiadavky na materiál a konštrukciu postele. 

Ak sa chcete riadiť zásadami Feng Shui, posteľ by mala disponovať masívnym zadným čelom, ktoré vám 

poskytne ochranu a pocit bezpečia. 

Jednou z hlavných zásad Feng Shui v spálni je čistota a poriadok, ktoré zaistia vzdušnosť a prúdenie 

pozitívnej energie v priestore. K tomu vám môžu pomôcť variabilné systémy skríň, ktorých jednotlivé 

moduly zvolíte podľa dispozícií miestnosti. Ich nespornou výhodou je možnosť doplnenia či výmeny 

akéhokoľvek kúsku zo systému, ktorý však bude stále dokonale ladiť s ďalším nábytkom. Pozor si však 

dajte na zrkadlá, ktoré by sa podľa zásad Feng Shui nemali v spálni vôbec vyskytovať. Pokiaľ už 

v miestnosti zrkadlo máte, tak by malo byť na takom mieste, na ktoré z postele nevidíte priamo. 

Čo sa týka farieb, je filozofia Feng Shui pomerne benevolentná. Do spálne sa ale neodporúčajú výrazné 

povzbudzujúce farby, ako sú napríklad červená, oranžová, žltá. V jemnejších pastelových odtieňoch sa 

tam však objaviť môžu. K odpočinku sú naopak veľmi vhodné farby - biela, modrá, béžová, fialová či 

zelená, ktoré upokojujú našu myseľ. 

Posteľ Isotta v prírodnom dizajne 

Posteľ Isotta využíva na maximum potenciál úložného 

priestoru vnútri postele. Praktické úložné zásuvky majú 

využitie napríklad pre uloženie sezónnych vecí, posteľnej 

bielizne či iných drobností. Dekor duba Stirling verne 

napodobňuje prírodnú dubovú kresbu. Posteľ tak príjemne 

zútulni priestor celej spálne. Výhodou je tiež vyššie uloženie 

rámu (45 cm), vďaka ktorému sa vám bude z postele ľahko 

vstávať. Cena je 379,90 €. 

 

Minimalistická posteľ s nočnými stolíkmi Capri 

Výnimočnosť postele z dizajnovej kolekcie Capri tkvie v  

krásnych detailoch rozpraskaného dubového dreva, ktoré si 

vás na prvý pohľad získajú. Posteľ má mäkko čalúnené zadné 

čelo a moderné zabudované nočné stolíky s LED osvetlením. 

Iste oceníte aj vyššiu konštrukciu postele, ktorá umožňuje 

komfortnejšie vstávanie. Príjemné línie bielych prvkov sú 

doplnené o detaily v dekore duba Wotan, a skvele sa tak hodí 

aj do minimalistických spální. Cena postele je 599,90 €. 
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Romantický nábytok Chalet 

Čarovnú atmosféru francúzskeho vidieka si do vašej spálne 

môžete priniesť prostredníctvom nábytku z kolekcie Chalet. 

Široké reliéfy predných plôch dodajú priestoru osobité čaro. 

Elegantná manželská posteľ vám navyše v kombinácii s kvalitným 

matracom a roštom zaistí komfortný spánok. Vybrať si môžete z 

dekoru v bielej farbe či duba sonoma. 

 

Moderné a funkčné program New York 

Výhodou variabilného programu New York je veľkosť úložného 

priestoru, ktorý je prakticky usporiadaný. Osvetlenie a vnútorné 

vybavenie skrine môžete jednotlivo dokúpiť. Systém ponúka päť 

skríň rôznych šírok a ďalšie tri doplňujúce úložné priestory, ktoré 

v spálni iste oceníte. Na výber je rad moderných dekorov a 

rozličných typov predných plôch. 

 

Spálňa v prírodnom štýle so systémom Nora 

Spálňová zostava Nora sa skladá z manželskej postele, páru 

nočných stolíkov a šatníkovej skrine. Nadčasový dizajn dubu sa 

hodí do moderného i klasického interiéru. Dekor zostavy verne 

vyobrazuje prírodnú kresbu dreva vrátane hrčí. Manželská 

posteľ je ozvláštnená bielym kontrastným čelom. Šatníková 

skriňa je prakticky členená a možno k nej dokúpiť aj LED 

osvetlenie. 

 

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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