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Minimalistická spálňa pomôže k lepšiemu spánku 

Bratislava, 5. 3. 2021 – Minimalizmus je nielen obľúbeným umeleckým smerom, ale čím ďalej sa viac 

presadzuje v interiéroch bytov a domov. Priestory zariadené v tomto štýle sú veľmi praktické, účelné, 

pôsobia vzdušným a čistým dojmom. Jedným z charakteristických rysov minimalizmu je absencia 

nadbytočných dekorácií, jednoduché línie, kvalitné materiály a celková striedmosť. Obzvlášť v spálni 

je takýto prístup žiadúci, pretože nám pomáha odpočívať a nerušia nás zbytočne krikľavé farby a 

ozdobný nábytok či doplnky. 

Spánok je jednou z najdôležitejších potrieb pre našu psychickú pohodu. Aby sme si poriadne oddýchli, 

musí aj samotný priestor spálne spĺňať určité pravidlá. Nahromadené veci, veľa ozdobných dekorácií, 

pestrofarebné doplnky - to sú všetko aspekty, ktoré môžu pôsobiť rušivo, a my sa tak nemôžeme úplne 

uvoľniť a oslobodiť od každodenných starostí. Preto je minimalistický prístup v spálni úplne ideálnou 

voľbou. Nezabudnite ale ani na výber matraca. Tá je pre kvalitný spánok naozaj dôležitá a na trhu je 

ich dnes celá rada. 

Už z názvu vyplýva, že by sme mali všetko obmedziť na úplné minimum a mať v spálni len to, čo 

skutočne potrebujeme. To znamená posteľ, nočný stolík, osvetlenie a komodu alebo šatníkovú skriňu. 

Viac nie je potrebné. Pre dosiahnutie želaného efektu by sme mali voliť taký nábytok, ktorého línie sú 

hladké, jednoduché, a naopak sa vyhli ozdobným kúskom a nadmiere dekorácií. Nemusíte sa však 

obávať - minimalizmus nemusí byť strohý a pôsobiť sterilným dojmom. Všetko je o voľbe vhodných 

farieb, materiálov a pár kvalitných dekoráciách, ktoré dodajú spálni na útulnosti. 

Čo sa týka farieb zvoľte radšej neutrálne chladné tóny, ako je biela, svetlo béžová, tyrkysová či svetlo 

modrá. Vyhnite sa tiež zložitým vzorom a materiálom, uprednostňujte radšej prírodné, ako kameň, 

tehlu, kov alebo drevo. Ak váhate, aký dizajn nábytku zvoliť, oslovte odborníkov v ASKO - NÁBYTOK, 

ktorí vám s výberom radi poradia. Uvidíte, že minimalistický interiér pôsobí na psychiku veľmi 

upokojujúco a vytvorí z miestnosti príjemné harmonické miesto, kam sa budete radi vracať. 

Postel s nočnými stolíkmi Capri 

Posteľ z dizajnovej kolekcie Capri je výnimočná vďaka 

krásnym detailom rozpraskaného dubového dreva, ktoré 

si vás na prvý pohľad získa. Posteľ má mäkko polstrované 

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 nielen do minimalistických spální. Cena postele je 549,90 €. 
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Posteľ Beauty 

Moderná dvojlôžková posteľ Beauty je vhodná pre 

všetkých, ktorí sa vyžívajú v mäkkých lôžkach. Je 

vybavená dvoma zabudovanými bonell-pružinovými 

matracmi, ktoré vám poskytnú mäkký komfort pri spaní 

a dokonale rozložia tlak tela. Maximálna nosnosť každej 

z nich je 110 kg. Matrace aj lamelové rošty sú pevne 

zabudované v boxe a nie je možné ich vybrať. Posteľ je 

vybavená praktickými úložnými priestormi, ktoré sú 

prístupné z bočných strán. 

Posteľ Carlos so zásuvkami 

Posteľ z radu Carlos ponúka praktické úložné 

priestory, ktoré sa nestratia v žiadnej 

domácnosti. Účelne riešená konštrukcia a čisté 

línie tvarov perfektne zapadnú ako do 

minimalistických interiérov, tak aj do 

škandinávskeho či moderného štýlu. Posteľ má 

rozmery 140 x 200 cm, vďaka čomu sa perfektne 

hodí aj do menších spální či študentských izieb. 

Vyberať môžete hneď zo štyroch rôznych dekorov, a to bieleho, dubu sonoma, duba artisan a šedého 

betónu. Cena postele Carlos je 219,90 €. 

Posteľ Mandy 

Elegantná posteľ Mandy v sivo-béžovom odtieni so 

zaobleným prešívaným čelom a čalúnenými 

vonkajšími stenami oslovia vyznávačov minimalizmu 

a nadčasového vzhľadu. Vďaka užšej ploche lôžka 

(140 cm) je ideálna aj do menšej spálne, v ktorej 

navyše pomôže ušetriť ďalšie miesto využitím 

praktických úložných priestorov. Pohodlné ležanie 

zaistí pevne zabudovaný lamelový rošt a zabudovaný 

penový matrac so strednou tuhosťou. Odporúčaná 

maximálna nosnosť lôžka pre jednu osobu je 100 kg, alebo 150 g pre dve osoby. 

Matrace Medixo Velvet 90 x 200 cm 

Komfortný matrac Medix Velvet využíva technológiu lenivej peny a 3D Rainbow postupu, ktorý vyniká 

pokročilou skladbou a profiláciou pien, ktorá umožňuje lepšie ortopedické vlastnosti, vzdušnosť a 

komfort zároveň. Ložná plocha HARD (tuhšia strana matraca) má 7 zón s masážnou profiláciou a je 

vyrobená z odolných pien Flexifoam® novej generácie. V bedrách je vložený klin z komfortnej lenivej 

peny (peny s pamäťou). Stredová časť z RE peny dáva matracu prirodzenú tuhosť a odolnosť. Strana 

SOFT (mäkšia strana matraca - biela) sa vyznačuje jemnou masážnou profiláciou. Cena matraca je 

149,90 €. 
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Matrace Medixo Super Ortopedixo 90 x 200 cm 

Sedemzónový matrac s rozdielnou tuhosťou strán má obojstrannú konštrukciu. Modrá strana má 

stupeň tvrdosti 4 (na škále od 1 do 5), kdežto mäkšia strana (čierno-zelená) má stupeň 3. Disponuje 

tiež tzv. SpineProtector systémom, čo znamená, že má matrac vložené roznášacie segmenty v 

jednotlivých zónach, ktoré zabezpečia optimálne rozloženie váhy a dobrú oporu tela pri spánku. Matrac 

je tiež veľmi vzdušný, a to oceníte najmä v letných mesiacoch. Praktický poťah s kašmírovými vláknami 

je nielen veľmi príjemný na dotyk, ale vďaka použitiu dutého vlákna má aj skvelú vzdušnosť a 

termoregulačné vlastnosti. Cena matrace je 179,90 €. 

 

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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