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Inšpirácia z ASKO – NÁBYTOK: Spálňa s dušou 

Bratislava, 12. 5. 2021 – Páčia sa vám predmety, na ktorých je podpísaný čas? Potom je vintage dizajn 

pre vás tým pravým. Charakteristickými prvkami tohto štýlu sú neutrálne odtiene a nábytok či 

doplnky, na ktorých je zrejmé, že už nejakú dobu slúžia. Takéto kúsky sú vyrobené kvalitne a poctivo, 

časom doplnené o  prirodzenú patinu, ktorá im dodáva dušu. Hoci sú často nedokonalé a nelesknú 

sa novotou, vytvoria z interiéru príjemné miesto. Aj preto sú stále populárnejšie kúsky, ktoré sú nové 

a vyrobené v štýle vintage. Našli ste sa v tomto štýle aj vy? 

Spálňa je predovšetkým miestom relaxu a spánku. Je teda prirodzené, že sa v nej chceme cítiť pohodlne 

a bezpečne. Práve vintage štýl dokáže z miestnosti vytvoriť krásny priestor s nádychom originálnej a 

útulnej atmosféry. Pokojne kombinujte nové kúsky v klasickom dizajne s nábytkom či doplnkami 

z bazárov. Určite tiež využite predmety z dedičstva po babičke či blších trhov, kde sa môžete dostať 

k mnohým zaujímavým veciam. 

Pri výbere postele dbajte nielen na dizajn, ale aj na kvalitné materiály. Či už si vyberiete čalúnenú 

boxspring posteľ alebo tradičné lôžko v drevenom dekore, nezabúdajte na kvalitu vášho spánku. Výber 

správneho matraca či roštu je dôležitý. 

Pre vintage štýl je príznačné to, že o dekorácie a ozdoby v ňom nie je núdza. Je okrasný a často 

prekypuje ozdobami. No v spálni by mal byť poriadok, a tiež by malo mať všetko svoje miesto. K tomu 

vám môžu pomôcť šatníkové skrine, komody, police a ďalší nábytok zo sortimentu ASKO - NÁBYTOK, 

vďaka ktorým bude všetko perfektne zorganizované. 

Tento štýl je upriamený skôr na teplé odtiene a materiály, ako je drevo či kameň. Inšpiráciou vám môžu 

byť francúzske domy s ich obvyklým kúzlom, v ktorých sú základné kúsky doplnené o celú radu 

štýlových doplnkov. Dekorácie s patinou, rôzne textúry materiálov, osobné spomienky či suveníry 

dodajú celej miestnosti osobitý pôvab a čaro, ktorému je niekedy ťažko odolať. 

Útulná kontinentálnej posteľ Winnipeg 

Do tradičnejších interiérov je vhodná boxspringová posteľ 

Winnipeg. Hneď na prvý pohľad zaujme zaobleným čelom 

s atraktívnym prešívaním. Vďaka čalúneniu so sivou melírovanou 

látkou môžete posteľ jednoducho zladiť s ostatným nábytkom aj 

dekoráciami. Táto posteľ je ako stvorená pre tých, ktorí si potrpia 

na pohodlí v podobe mäkkého lôžka. Práve o to sa postarajú dve 

vrstvy matracov, ktoré vám poskytnú vysoký komfort. Rozmer 

kontinentálnej postele je 180 x 200 cm.  
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Romantický nábytok Chalet 

Čarovnú atmosféru francúzskeho vidieka si do vašej spálne môžete 

priniesť s nábytkom z kolekcie Chalet. Široké reliéfy predných 

plôch dodajú priestoru osobitú auru. Elegantná manželská posteľ 

vám v kombinácii s kvalitným matracom a roštom zaručí komfortný 

spánok. Vybrať si môžete z dekoru v bielej farbe či duba sonoma.  

 

Elegantná šatníková skriňa Atik 

 

Vizuál nábytku Atik je charakteristický svojim rustikálnym štýlom.  Jedinečný 

vzhľad mu dodávajú dekoratívne frézované prvky po celom povrchu 

šatníkovej skrine. Vďaka precíznemu spracovaniu a populárnemu bielemu 

dekoru sa radí medzi najobľúbenejšie produkty zo sortimentu ASKO - 

NÁBYTOK. Štýlové úchytky s patinou pôsobia na prvý pohľad zanedbane, no 

vďaka oteru vzdornej úprave je ich životnosť naozaj dlhá.  

 

Komoda s patinou 

 

Rad nábytku Tarragona má zaujímavý dizajn, ktorý imituje ošúchané drevo. Aj 

to je jedným z prvkov, čo skvele zapadá do vintage štýlu. Pokiaľ chcete mať 

originálny interiér, ktorý spája zaujímavé kúsky s neutrálnymi, potom vás možno 

zaujme práve tento nábytkový systém. Komoda s regálom má okrem dekoru 

starých drevených lát tiež štýlové brúsené úchytky z matného kovu. Práve tie  

celý dizajn skrine krásne dotvárajú. Horná časť nad dvierkami je presklená, 

a teda vhodná pre vystavenie vašich obľúbených predmetov či dekorácií.  

 

Luster Marie ako zo zámku 

 

Vintage štýl sa bez dekorácií skrátka nezaobíde. Takisto ani bez originálneho 

osvetlenia, ktorým tiež dosiahnete požadovaný efekt. Jedinečný interiér 

môžete doladiť k dokonalosti aj vďaka krásnemu lustru Marie, ktorý pôsobí, 

akoby ste si ho priniesli zo zámku. Imitácia krištáľu v kombinácii s bankami 

žiaroviek vytvorí z vašej spálne štýlové miesto s neobyčajným čarom. Luster 

Marie nájdete v sortimente ASKO - NÁBYTOK v čírom či dymovo-čiernom 

prevedení. Luster je vyrobený pre päť 40 W žiaroviek.  
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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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