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Tipy z ASKO - NÁBYTOK: Ako zariadiť izbičku pre viac detí? 

Bratislava, 16. 6. 2022 – Nemáte možnosť urobiť každému dieťaťu vlastnú izbičku a premýšľate, ako 

si poradiť s dostupným priestorom? Pri správne zvolenom nábytku, kombinácii farieb a premyslenej 

kompozícii sa aj z malej miestnosti dá vykúzliť spoločné kráľovstvo pre vaše ratolesti. Či už je priestor 

zdieľaný dvoma či tromi deťmi, každé by malo mať miestečko, kde bude mať svoj pokoj a priestor 

na súkromie. 

„V izbičke by malo mať každé dieťatko svoju posteľ, písací stôl so stoličkou a osvetlením aj priestor na 

ukladanie oblečenia. K tomu sa perfektne hodia variabilné systémy, ktorých jednotlivé moduly k sebe 

ladia a časom ich môžete podľa potreby obmieňať,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka 

spoločnosti ASKO - NÁBYTOK. Už pri plánovaní je nutné zohľadniť aj vek detí. Predškolské dieťa bude 

potrebovať väčšiu plochu na hranie, školák bude potrebovať pracovný stôl. Celá izba by tak mala 

obsahovať miesto na hranie, učenie, spanie aj ukladanie vecí. Preto treba priestor využiť múdro a 

zapojiť aj rôzne vychytávky, ako sú závesné systémy, nástavce na skriňu, úložné priestory pod posteľou 

alebo police. 

Pokiaľ už dopredu viete, že v detskej izbe budete bojovať s miestom, sú skvelým riešením poschodové 

postele. Zabudnite na také, ktoré si pamätáte z detských táborov. Dnes už sú v ponuke oveľa 

prepracovanejšie systémy, ktoré majú okrem postelí aj množstvo úložného priestoru. Toho v 

zdieľaných izbách nie je nikdy dosť. Riešením ale môže byť aj jednolôžková posteľ s výsuvným lôžkom. 

Ak už máte doma školákov dvoch a do izbičky sa vám nezmestia dva pracovné stoly, výborným riešením 

sú stoly s nastaviteľnou výškou. Súrodenci sa tak môžu pri stole vystriedať a pritom bude ich pracovná 

plocha stále ergonomická. Možným variantom je aj jeden dlhší stôl, ku ktorému sa zmestia dve stoličky. 

Čo sa týka dekorácií a celkového dizajnu izby, je lepšie voliť neutrálne svetlé odtiene, ktoré vytvoria 

ilúziu rozľahlého priestoru. Ich nevýrazný vzhľad môžete rozbiť výraznejšími doplnkami v obľúbených 

farbách vašich detí. Kúzliť s priestorom ale vie aj správne osvetlenie. Mimo centrálneho stropného 

osvetlenia, nezabudnite ani na lampičku na pracovný stôl a nástenné svetlo k posteli, pri ktorom si deti 

môžu prečítať svoju obľúbenú rozprávku. 

Potrebujete v detskej izbe maximálne využiť dostupný priestor a 

zároveň vytvoriť útulné prostredie? Dvojposchodová posteľ 

Maxi je vyrobená v nadčasovom dizajne, ktorý kombinuje biely 

mat a pieskový dub. Okrem dvoch lôžok disponuje aj otvorenými 

priehradkami a vnútornými úložnými priestormi, pre sezónne 

oblečenie, hračky, knižky či čokoľvek ďalšie. Horná posteľ má 

samozrejme bezpečnostné zábradlie a rebrík široké priečky so 

zaoblenými hranami. Cena je 649,90 €. 
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Praktická konštrukcia Unit má lôžko uložené v hornej časti a dole 

je umiestnený písací stôl aj s regálom. V bočnej časti je navyše 

ešte šatníková skriňa. Posteľ tak prakticky obsahuje všetko, čo 

potrebujete v detskej izbe obsiahnuť. Pre vyššiu bezpečnosť má 

konštrukcia zaoblené hrany. Posteľ Unit kombinuje populárny 

dekor duba sonoma a matnej bielej. Celkový vzhľad potom 

dotvárajú úchyty v šedej farbe. Cena zvýšenej postele je 599,90 

€.  

 

Posteľ Patrik Color vyzerá na prvý pohľad ako klasické 

jednolôžko. Zdanie ale klame. Ukrýva totiž prídavné lôžko v 

bočnej zásuvke. Pod ním sa nachádzajú ešte dve zásuvky, kam 

môžete ukryť hračky, oblečenie aj ďalšie veci. Posteľ je 

vyrobená v dekore bielej matnej a duba canyon, ktorý jej 

dodáva prírodný vzhľad. Posteľ stojí 349,90 €. 

 

Variabilný systém Faro na prvý pohľad zaujme moderným 

severským dizajnom. Masívne dubové nohy dopĺňa kombinácia 

dubu s bielymi a šedými plochami. Nábytok sa hodí ako do 

izbičky malých detí, tak aj pre teenagerov či vysokoškolákov. 

Veľkou výhodou variabilných systémov všeobecne je práve ich 

univerzálnosť. Na výber je množstvo rôznych elementov – od 

postelí, šatníkových skríň, komôd či knižníc, až po police či 

písacie stoly. 

 

 

Písací stôl Baru je vyrobený v dekore bielenej borovice. Vďaka 

nastaviteľnej výške ho môžu využívať prváčikovia, ale aj 

odrastenejší žiaci. Pracovnú plochu je možné naklápať, takže sa 

skvele hodí na kreslenie či nácvik písma. Zaujímavým detailom sú 

modré alebo ružové zarážky na odkladanie písacích potrieb. Stôl 

má aj úložnú zásuvku, kam môžete odložiť drobné nevyhnutnosti. 

Cena písacieho stola Baru je 99,90 €. 
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Vedeli ste, že...? 

Pokiaľ nechcete na svoj nový nábytok čakať ani chvíľku, vyberajte tovar, ktorý je označený „Ihneď k 

odberu“. Nájdete medzi ním ako najobľúbenejší a najpredávanejší nábytok, tak aj ďalšie vybrané kúsky. 

Zo širokej ponuky sortimentu, ktorý je okamžite k dispozícii, si môžete vybrať všetko vybavenie 

domácnosti, od kuchyne cez spálňu, obývaciu aj detskú izbu až po predsieň či kúpeľňu. 

Pokiaľ je váš nákup trochu väčší, než ste predpokladali, radi vám zapožičiame dodávku nielen na odvoz 

vášho nového nábytku, ale napríklad aj na sťahovanie. Nákup u nás nie je podmienkou. Stačí si dodávku 

zarezervovať na predajni a potom si ju jednoducho vyzdvihnete pred obchodom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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