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Inšpirácia z ASKO – NÁBYTOK: Neopozeraný industriálny štýl vás nadchne 

Bratislava, 12. 8. 2020 – Industriálny štýl bývania sa teší čoraz väčšej obľube. Jeho charakteristickými 

prvkami sú priznané materiály, ktoré pripomínajú priestory starších priemyselných budov. Odhalené 

tehly, betón, oceľ a drevo sú pre neho typické. Hoci sa môže zdať, že sa industriálny štýl hodí skôr 

do pánskych interiérov, opak je pravdou. V poslednej dobe si získal veľkú popularitu a využíva sa tak 

vo verejnom priestore (kaviarňach či reštauráciách), ale  aj v rodinných domoch a bytoch. Vytvorte 

si doma originálne industriálne prostredie, ktoré vás nadchne svojou autentickosťou a nevšednou 

atmosférou 

Ako už vyplýva z názvu, industriálny štýl využíva nielen priznané materiály, ale aj dizajn priemyselného 

nábytku. Dokonalosť tu určite nehľadajte. Typické sú zašlé detaily, ktoré vdýchnu interiéru osobitý 

charakter. Tento štýl sa vyznačuje častým využitím kovu a betónu. Výborne však k nemu ladia drevo a 

kožené doplnky, napríklad kožušinové podložky alebo kožená sedacia súprava. Dodajú priestoru 

originálny vizuál. V prípade, že sa rozhodnete váš interiér premeniť do štýlu starých továrenských hál, 

určite sa vyhnite veľkému množstvu doplnkov. Romantické vankúšiky, pastelové farby, volániky a 

ozdobný nábytok do industriálneho prostredia rozhodne nepatria. 

Môže sa zdať, že drevený nábytok v kombinácii s kovom pôsobí príliš robustne, no na druhej strane 

spolu dokonale ladia. Vďaka tomu vytvoria z industriálneho prostredia útulné a štýlové miesto. 

V sortimente ASKO - NÁBYTOK nájdete celý rad rôznych doplnkov a nábytku, ktoré celkom 

zodpovedajú parametrom tohto štýlu. Ak si nebudete istí výberom, alebo sa budete chcieť s niekým 

poradiť, môžete osloviť odborníkov z ASKO - NÁBYTOK, ktorí sa s vami radi podelia o svoje skúsenosti 

a nápady. 

Obdĺžnikový jedálenský stôl Prime vás upúta už na prvý 

pohľad. Vintage vzhľad starých drevených dosiek a 

brúseného kovu z neho robí originálny kúsok, ktorý by v 

industriálnej domácnosti nemal chýbať. Osobitý stôl potom 

môžete doplniť o štýlové kožené jedálenské kreslá alebo o 

praktické lavice v rovnakom dizajne. Doska stola má 

rozmery 160x90 cm. Cena jedálenského stola Prime je 

249,90 €. 

 

Variabilná sedacia súprava Lotus s výrazným prešívaním 

skvele zapadne nielen do industriálneho interiéru. Túto 

súpravu je možné upraviť na miery požiadaviek každého 

zákazníka. Či už túžite po polohovaní opierok hlavy a rúk, 

alebo si chcete dispozíciu sedacej súpravy naplánovať sami, 

s odborníkmi v ASKO - NÁBYTOK to pôjde ľahko. Sedačka 

navyše disponuje úložným priestorom a rozkladacím 

lôžkom. Cena sedacej súpravy Lotus je 899,90 €. 
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Ak chcete kvalitný a zároveň moderný dizajnový nábytok, 

potom je obývacia stena Boston pre vás tá pravá. 

Kombinácia matnej čiernej farby a duba Ribbeck vytvára 

originálny vzhľad. Nábytok je v horných rámoch 

vybavený LED osvetlením, ktoré zaujímavo osvieti a 

zvýrazní dekor skriniek. Vďaka praktickému členeniu 

budú veci prehľadne uložené a vy ich tak v prípade 

potreby ľahko nájdete. Efekt masívneho dubu sa skvele 

hodí do industriálnych interiérov. Cena obývacej steny 

Boston je 1 099,90 €.  

 

Kožušiny či kožené detaily ideálne dopĺňajú osobitý 

charakter industriálneho štýlu. Môžete si vybrať hneď z 

niekoľkých rôznych dekorov imitácie kravskej kože. Cena 

je 49,60 €. 

Štýlová prešívaná stolička z ekokože zase dokonale doplní 

robustný jedálenský či pracovný stôl, a navyše je úžasne 

pohodlná. Stolička stojí 83,90 €. 

 

 

 

 

 

 

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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