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ASKO – NÁBYTOK: Variabilný nábytok ľahko prispôsobíte veku dieťaťa 

Bratislava, 20. 04. 2020 - Každý rodič určite vie, že zariadiť detskú izbu tak, aby boli spokojné obe 

strany, nie je žiadna zábava. Deti nám doslova rastú pred očami a ich vkus a potreby sa neustále 

menia. Ako si s tým poradiť? Ideálnou voľbou sú variabilné systémy nábytku, ktoré sa vďaka širokej 

palete typov nábytku dokážu prispôsobiť aktuálnemu veku dieťaťa. Nech už zariaďujete izbu pre 

vysokoškoláka alebo žiačika prvého stupňa, môžete sa s výberom vhodného nábytku poradiť s 

odborníkmi v ASKO – NÁBYTOK. 

Variabilné systémy nábytku vám prinášajú možnosť individuálneho riešenia vášho interiéru. Jednotlivé 

moduly sa dajú poskladať do takej podoby, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim predstavám a 

potrebám. Ak sa zrovna chystáte vytvoriť štýlovú izbu pre vašu ratolesť, môžete si vybrať zo širokej 

ponuky variabilných systémov v ASKO – NÁBYTOK. Výhodou takýchto systémov je nielen zjednotený 

dizajn všetkého nábytku, ale tiež možnosť premeniteľnosti do budúcna. Ak teda budujete izbu žiakovi 

základnej školy a vybavíte ho podľa jeho aktuálnych potrieb, časom môžete jednoducho pridať 

napríklad skrine či komody pre viac úložného miesta či premeniť jednolôžkovú posteľ za dvojlôžko.  

Niektoré systémy, ktoré nájdete v sortimente ASKO – NÁBYTOK ponúkajú také množstvo jednotlivých 

kusov nábytku, že je ich možné využiť takmer v celom byte – od postele až po konferenčný stolík 

v obývacej izbe. Avšak hlavne detské izby sa premieňajú veľmi často a požiadavky detí i rodičov sú čím 

ďalej tým viac náročnejšie. Práve preto sú variabilné systémy tak obľúbené. Ak si však nie ste istí 

výberom, môžete sa obrátiť na odborníkov v ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám radi pomôžu zvoliť 

najvhodnejšiu kombináciu do vášho interiéru. 

 

Variabilný systém Cariba  

Komfortné riešenie variabilného programu Cariba 

ponúka neopozeraný vzhľad kombinácie farieb biela a 

sub san remo, či moderný šedo-biely dizajn. Program 

tiež prináša celú radu jednotlivých modulov – od 

šatňovej skrine až po písací stôl, a preto je skvelou 

voľbou práve pre detské izby, ktorých podoba sa 

najčastejšie obmeňuje. Zo širokému sortimentu tohto 

programu vytvoríte ako izbu pre školáka, tak i 

miestnosť pre dospievajúceho. 
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Variabilný systém Mega  

Systém nábytku Mega je celkom univerzálny, a tak sa 

hodí ako do izbičky pre malých, tak i pre odrastenejšie 

deti. Vďaka množstvu kombinovateľných dielov 

môžete deťom vytvoriť príjemné prostredie už od 

útleho veku. Neskôr potom stačí pozmeniť farby a 

pridať vhodné doplnky a zrazu je z detskej izby 

miestnosť pre dospievajúceho.  

 

 

Variabilný systém Lucca 

Útulné zákutie vytvorí u vás doma zostava Lucca v 

štýle francúzskeho vidieka, ktorá rozsvieti i 

miestnosti, kde je nedostatok denného svetla. Popri 

štýlovom dizajne ponúka tiež dostatočné množstvo 

úložného priestoru, čo ocení určite každý najmä 

v detskej izbe. 

 

 

 

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-nabytok.sk. 
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