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ASKO – NÁBYTOK: V spálni vsaďte na drevo 

Bratislava, 18. 2. 2021 – Spálni skrátka drevo pristane. Krásne odtiene a štruktúry prírodných dekorov 

z nej dokážu vytvoriť útulnú miestnosť, kde sa budete cítiť príjemne a bezpečne. Bez ohľadu na 

módne trendy je drevo stálicou a mnoho domácností stále vsádza na prírodný vzhľad nábytku. K 

dobrému pocitu pomôžu nielen vhodne zvolené tóny farieb a dekorov, ale aj poriadok. Vďaka 

variabilným systémom nábytku si ľahko udržíte prehľad o obsah skríň, a navyše ich môžete podľa 

aktuálnych potrieb doplniť o ďalšie kusy v rovnakom dizajne. 

Práve variabilné systémy sa vďaka svojej univerzálnosti tešia veľkej obľube. Ponúkajú totiž veľké 

množstvo rôznych kusov nábytku, ktoré môžete využiť v celej domácnosti, a to od predsiene až po 

obývacie izby, detské izby či spálne. Ich nespornou výhodou je rovnaký dizajn, vďaka ktorému bude 

miestnosť pôsobiť harmonicky. Ak vám teda do domácnosti pribudne napríklad malé bábätko, stačí 

doplniť skriňový systém o detskú postieľku, komodu a prebaľovací pult. Variabilné systémy ponúkajú 

naozaj rad rôznych možností a vďaka tomu ich viete umiestniť do akéhokoľvek priestoru. V prípade, že 

si nebudete istí, ako vybrať a nakombinovať jednotlivé kusy, stačí sa obrátiť na odborníkov v ASKO - 

NÁBYTOK, ktorí vám radi poradia. 

Spálňa je miestom, kde si máte oddýchnuť a načerpať energiu na nový deň. Preto by mala byť 

atmosféra v tejto časti bytu harmonická a pokojná. Aj na to by ste mali myslieť pri výbere nábytku a 

doplnkov. Ak nie ste milovníci moderného štýlu, siahnite práve po drevenom dekoru. Navyše práve v 

zimnom období, keď je nedostatok svetla, oceníte predovšetkým jemné a svetlejšie útulné odtiene. 

Zamerajte sa na to aj pri výbere doplnkov a farieb na steny. 

Ak nechcete ísť cestou posledných módnych výstrelkov a radšej zvoliť niečo trvalejšie, čo sa vám hneď 

neokuká, potom je drevo tou správnou voľbou. Skvele sa kombinuje s ďalšími materiálmi a farbami. 

Krása týchto prírodných dekorov spočíva tiež v ich rôznorodosti. ,,V sortimente ASKO - NÁBYTOK 

nájdete celý rad drevených dekorov. Medzi dlhodobo najobľúbenejšie patria dub a buk, ktorý je 

dostupný v mnohých variantoch, a tak si každý zákazník príde na svoje," hovorí Andrea Štěpánová, 

marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK. U dreva však platí, že menej je niekedy viac, a 

odborníci neodporúčajú kombinovať viac ako tri druhy rôznych odtieňov drevín. 

Variabilný systém New York 

Výhodou variabilného programu New York je veľkosť úložného 

priestoru, ktorý je navyše prakticky usporiadaný. Osvetlenie a 

vnútorné vybavenie skrine môžete jednotlivo dokúpiť. Systém 

ponúka päť rôznych šírok skríň a ďalšie tri doplňujúce úložné 

priestory, čo v spálni iste oceníte. Na výber je rad moderných 

dekorov a rôznych typov predných plôch. Od klasickej bielej až 

po bielenú borovicu. 
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Variabilný systém Nora 

Spálňová zostava Nora sa skladá z manželskej postele, jedného 

páru nočných stolíkov a šatníkovej skrine. Nadčasový dizajn 

dubu sa hodí do moderného i klasického interiéru. Manželská 

posteľ je ozvláštnená bielym kontrastným čelom. Krásny 

dubový vzhľad zútulní celý priestor spálne. 

 

Variabilný program Level 36 

Tento systém nábytku vám ponúkne maximum úložného 

priestoru. U šatníkových skríň si môžete zvoliť ako posuvné či 

otočné dvere, tak i synchrónne otváranie. Praktické rozvrhnutie 

skríň a až 5 rôznych šírok korpusov vám umožní uložiť do nej 

veľké množstvo odevov. Môžete si vybrať z celej rady dekorov 

a kombinácií so sklom či zrkadlami. Posteľ z tejto rady ponúka 

až 6 rôznych šírok a typov čiel.  

Variabilný systém Dakota 

Luxusná kolekcia nábytku Dakota spája moderný dizajn s 

prírodnými akcentmi bahenného duba, ktorý mu prepožičiava 

jedinečný vzhľad. Drevený dekor dokonale napodobňuje 

kresbu letokruhov masívneho dreva. K nábytku z kolekcie 

Dakota možno zakúpiť aj praktické osvetlenie, ktoré vám uľahčí 

hľadanie uložených vecí. 

Variabilný systém Sunday 

Séria Sunday vás na prvý pohľad zaujme vierohodnou imitáciou 

dubového dekoru. Dub sonoma je v posledných rokoch veľmi 

vyhľadávaný a nie je sa čomu diviť. Prirodzená krása dreveného 

dizajnu dodá priestoru útulnú atmosféru a ľahko ju zladíte aj s 

výmaľbou a textíliami v miestnosti. Praktické členenie a 

usporiadanie skríň navyše ocení snáď každá domácnosť. Pokiaľ 

radšej siahnete po iných dekoroch, môžete si vybrať z varianty 

dub sonoma či bielený dub v kombinácii s grafitovými detailmi.  
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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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