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V spálni ako pri mori – inšpirujte sa stredomorským štýlom 

Bratislava, 9. 5. 2022 – Máte radi more a radi by ste si pohodovú atmosféru letnej dovolenky preniesli 

aj do vášho domova? Stredomorský štýl inšpirovaný španielskym, gréckym aj talianskym spôsobom 

bývania je tou pravou voľbou. Jeho typickým rysom je škála modrých a bielych tónov v kombinácii 

so zemitými farbami, ktoré pripomínajú slnkom vyhriatu pláž. 

Spálňa inšpirovaná južanskými domami je vzdušná, ale zároveň aj útulná. Pre stredomorský štýl je 

charakteristická modro-biela kombinácia. Modrá značí oblohu a morské vlny, biela zase oblaky. Modrá 

farba je navyše vhodná k spánku, pretože má upokojujúce účinky. Často je toto farebné duo doplnené 

o zemité odtiene, ako je hnedá, béžová či žltá, vďaka ktorým spálňa nepôsobí studeným dojmom. 

Dominantou každej spálne je bezpochyby posteľ. V súčasnosti sú veľmi obľúbené postele 

kontinentálneho typu, takzvané boxspring postele. Ich hlavnou výhodou je dvojitý vysoký matrac, ktorý 

rovnomerne rozloží váhu tela po celej ploche lôžka a postará sa tak o kvalitnejší a predovšetkým zdravší 

spánok. Do morom inšpirovaného interiéru sa skvele hodia aj postele drevené, ktoré priestor zútulnia. 

Nezabúdajte ani na doplnky. V spálni sa uplatnia predovšetkým v podobe obliečok. V predajniach ASKO 

- NÁBYTOK nájdete pestrú ponuku rôznych vzorov i materiálov. Veľmi obľúbená je v poslednej dobe 

najmä renforcé bavlna. Ide o 100 % bavlnu, ktorá prejde procesom macerácie, počas ktorého sú 

odstránené všetky prebytočné vrstvy, aby zostali len tie najjemnejšie a najpevnejšie vlákna. Táto látka 

je tak veľmi jemná, príjemná na dotyk a pri správnej starostlivosti dlho vydrží. Výhodou 

stredomorského štýlu je aj to, že si ho môžete dozdobiť vlastnými suvenírmi z dovolenky. Výborne 

vyzerajú rôzne mušle, lastúry či vami zhotovené fotografie v okrasnom rámčeku. 

Posteľ Bali 

Moderné dvojlôžko Bali v modro-šedej farbe ponúka maximálny 

komfort vo všetkých smeroch. Polohovacie lamelové rošty vám 

umožnia individuálne nastavenie v oblasti hlavy aj nôh, zatiaľ čo 

dva sendvičové matrace typu Sabina s odlišnou tvrdosťou strán 

zaistia pohodlie aj partnerom s rozdielnymi požiadavkami na 

pohodlie. O dokonalú hygienu sa postará 7-zónový profilovaný 

prierez, ktorý zaisťuje odvetrávanie povrchu matraca. Iste 

oceníte aj úložný priestor, s ktorým ľahko ušetríte miesto 

v spálni 

Posteľ Menton 

Čalúnené dvojlôžko Menton má vysoké zaoblené zadné čelo, 

ktoré tvoria dva veľké a mäkučké oporné snímateľné vankúše, 

prichytené ku konštrukcii suchým zipsom. Vďaka nim posteľ 

získava útulný vzhľad a zaistia vám pohodlie. O komfortný 

spánok sa postarajú aj dva polohovateľné lamelové rošty s 

funkciou individuálneho nastavenia polohy hlavy, nôh a tvrdosti 

v bedrovej časti. Súčasťou postele sú aj dva vysoké kvalitné 

matrace Ivana Plus zo špeciálnej PUR peny so 7 anatomickými 

zónami. 
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Boxspringová posteľ Fresco 

Elegantné dvojlôžko typu boxspring s mäkko čalúneným 

predným aj zadným čelom a čalúnenými vonkajšími stranami 

nadchne všetkých, ktorí túžia po skutočnom pohodlí. Je 

vybavené dvojitou vrstvou vysokých matracov, ktoré zaistia 

príjemne mäkučké spanie aj pohodlné vstávanie. Poťah z 

hebkej látky v béžovom odtieni zvýrazňuje dekoratívny zvislý 

prešiv na oboch čelách, ktorý dodáva posteli Fresco 

originálny a nadčasový vzhľad. 

Posteľná bielizeň z renforcé bavlny 

Farebné obojstranné obliečky sú vyrobené z mäkučkej 

bavlnenej tkaniny. Dekoratívne pruhy skvele zapadnú 

nielen do stredomorskej spálne. Rozmer obliečky je 140 x 

200 cm a cena je 8,49 €. 

Vertikálne pruhované obliečky sú tiež vyrobené z 

obľúbenej renforcé bavlny, ktorá je príjemná na dotyk, 

má vynikajúce absorpčné vlastnosti, dobre odvádza 

vlhko a je odolná voči oteru. Rozmer obliečky je 140 x 

200 cm a stojí 19,99 € 

Fotorámik Sofia 

Do rámčeka Sofia môžete umiestniť až 10 vlastných 

fotografií vo formáte 10 x 15 cm. Vďaka originálnej 

kompozícii vytvára rámček plastický dojem. Svoje 

zážitky môžete mať stále na očiach a preniesť sa vďaka 

nim do príjemných chvíľok z vašej dovolenky. Cena 

rámčeka Sofia je 5,99 €. 

Plachetnica a maják s LED osvetlením 

Čo si predstavíte, keď sa povie dovolenka? Mnohí z nás si najskôr 

spomenie na more. S ním je spojený celý rad symbolov, ktoré vám 

pripomenú chvíle pohody pri mori. Plachetnica alebo maják s LED 

posvietením budú perfektnou dekoráciou do stredomorského 

interiéru, ktorá príjemne zútulní a vďaka LED osvetleniu prinesie aj 

kúzelnú atmosféru letného večera. Plachetnica je vysoká 41 cm a 

Maják 30 cm. Oba produkty stoja 7,43 €. 
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Vedeli ste, že...? 

Postele si v predajniach ASKO - NÁBYTOK môžete s našimi odborníkmi naplánovať do posledného 

detailu? Či už túžite po posteliach čalúnených, z masívu alebo najmodernejších boxspringových 

posteliach, pomôžeme vám vytvoriť a realizovať návrh tak, aby boli splnené vaše najnáročnejšie 

požiadavky na dizajn, funkčnosť aj pohodlie. 

Široký sortiment dekorácií a doplnkov do domácnosti nakúpite nielen na predajniach, ale aj on-line? 

Využite možnosti Click & Collect a vyzdvihnite si svoj vybraný tovar na predajni, alebo si nechajte 

doviesť vaše obľúbené dekorácie a nábytok až k vám domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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