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Romantický spánok v púdrovej spálni 

Bratislava, 15. 3. 2022 – Pastelové farby zažívajú v posledných rokoch obrovský „boom“ nielen v 

móde, ale aj v interiérovom dizajne. Čo sa týka ružových odtieňov, horúcim trendom je púdrová. Tá 

sa perfektne hodí do spálne, kde v kombinácii s neutrálnymi tónmi vytvorí útulnú harmonickú 

atmosféru, a vy sa tak na váš odpočinok budete vyslovene tešiť. 

Hoci sa môže zdať, že je ružová odtieňom dievčenských izbičiek, našla si cestu aj do minimalistických, 

škandinávskych aj ďalších štýlov bývania. Podľa odborníkov má púdrová farba priaznivý vplyv na našu 

psychickú pohodu, a preto sa perfektne hodí do spální či obývacích izieb. Aby ale priestor nepôsobil až 

príliš detsky, je dobré ružovú kombinovať s jemnými prírodnými odtieňmi, ako je béžová, biela, šedá či 

smotanová. Púdrovej farbe veľmi pristane kombinácia s prírodnými materiálmi, a tak sa ju nebojte 

kombinovať s rustikálnejším nábytkom či doplnkami. 

Základom je kvalitná posteľ 

Zásadný vplyv na odpočinok majú nielen farby v spálni, ale aj samotná posteľ. Pri jej výbere treba 

zohľadniť celý rad faktorov, ako sú telesné rozmery či váha budúcich majiteľov. Kvalitná posteľ by mala 

poskytovať dobrú oporu tela a nezabúdajte ani na prúdenie vzduchu, ktoré je pre životnosť matraca 

zásadné. V ASKO – NÁBYTOK majú celý rad variabilných systémov do spálne, ktoré sú zákazníkmi veľmi 

vyhľadávané. Spoločne s posteľou si môžete vybrať komodu, šatníkovú skriňu či ďalšie druhy nábytku 

a všetko je v jednotnom dizajne. 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnite na doplnky 

Aj do takého účelného priestoru, akým spálňa bezpochyby je, dekorácie skrátka patria. Najviac vždy 

vynikne posteľná bielizeň, na ktorej sa hneď po posteli väčšinou pohľadom zastavíme. Harmonické 

prostredie však vytvoria aj závesy, ktoré tiež výrazne ovplyvňujú atmosféru celej izby. 

 

 

 

 

 

 

Posteľ Chalet, 259,90 € Posteľ Malmö, 179,90 € 
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Ochrana pred chladom 

Hoci sa už pomaly blíži jar, rána bývajú ešte chladné. Pri vstávaní z postele, tak možno oceníte mäkučký 

koberec. Veční „zimomravci“ zase môžu siahnuť po hrejivých dekách, ktoré chlad spoľahlivo zaženú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Obliečky, 24,99 € Letná deka, 9,99 € Záves Diamonds, 19,99 € 

Koberec Fuzzy, rôzne veľkosti, 

od 44,99 € 

Flanelová deka, 15,99 € Deka Pusteblume, 5,99 € 

Vedeli ste, že...? 

V ASKO - NÁBYTOK môžete využiť celý rad služieb, ktoré sa vám pri nákupe pomôžu? Vyskúšajte 

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

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

predajni a my vám vrátime peniaze. 
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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. 

 

mailto:natalia@blackapple.sk
http://www.asko.sk/

