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Inšpirácia z ASKO – NÁBYTOK: Vytvorte si doma severskú oázu pokoja 

Bratislava, 21. 10. 2020 – Škandinávsky štýl je jednoduchý, vzdušný a prepája človeka s prírodou. Nie 

je sa čo čudovať, že si v slovenských domácnostiach získava čoraz viac priaznivcov. Minimalistický 

nábytok a biela farba týmto interiérom dominuje, ale vďaka použitiu prírodných dekorácií a detailov 

nepôsobí vôbec chladne. Ak vás tento severský minimalizmus zaujal, môžete sa prísť inšpirovať do 

predajní ASKO - NÁBYTOK, kde nájdete celú radu škandinávskych doplnkov i nábytku. 

Pravdou je, že škandinávsky štýl je skutočne špecifický svojou jednoduchosťou a ľahkosťou, ktorá môže 

na prvý pohľad pôsobiť chladne a cudzo. Osobnosť severskému dizajnu vdýchnu až drobné detaily, 

ktoré z neho vytvoria útulné miesto, kde budete radi tráviť svoj voľný čas. Inšpiráciu hľadajú severské 

národy predovšetkým v prírode, a preto hrá drevo, koža, kameň či vlna dôležitú úlohu. Obľúbenými 

dekoráciami sú napríklad umelé kožušiny či drevené odkladacie stolíky. Severania sú priaznivci 

praktickosti, a preto v ich domovoch nenájdete vystavené sklo či porcelán vo vitríne, zdobené lustre 

alebo iné zložité detaily. V rámci tohto štýlu skrátka platí, že menej je viac. 

Škandinávske izby sú plné bielej farby a svetlých odtieňov, a to predovšetkým preto, že priestor opticky 

zväčšujú a presvetľujú. Táto farba je väčšinou použitá na nábytku, vďaka čomu sa k nemu skvele hodia 

takmer všetky odtiene dekorácií a ďalších doplnkov. Najčastejšie býva doplnená stenami v bielej farbe, 

alebo v jemných odtieňoch béžovej, šedej či mentolovej. Otvorený a vzdušný interiér podporí vhodne 

zvolené osvetlenie, ktoré sa nachádza aj vo vnútri skríň, regálov a knižníc, čo z praktických dôvodov 

ocení každá domácnosť. Veľká pozornosť je tiež venovaná stolom a stoličkám, ktoré veľmi často 

kombinujú drevené prvky s bielou farbou. Výraznejšie farby, vzory alebo napríklad použitie 

industriálnych motívov si potom môžete dovoliť práve v doplnkoch, ktoré podčiarknu krásu a čistotu 

interiéru. 

Obývacia stena Fun plus 

Moderná biela obývacia stena v kombinácii s dubovým 

dekorom, je ako stvorená pre domácnosti v 

škandinávskom štýle. Štýlové aplikácie rozpraskaného 

dreva dodajú nábytku originálny kontrast, ktorý zaujme na 

prvý pohľad. Kvalitné spracovanie a tlmené zatváranie 

dverí a zásuviek je príjemným doplnkom, ktorý v modernej 

domácnosti iste oceníte. Cena steny je 659,90 €. 

Rozkladacia pohovka Letty 

Priestranná rozkladacia pohovka Letty s polstrovanými 

vankúšmi ponúka nielen komfortné sedenie, ale aj úložný 

priestor a možnosť rozkladu na lôžko. Pre túto príležitosť 

možno využijete aj penový topper, ktorý nájdete v 

praktickej taške v úložnom priestore. Vďaka vyššej polohe 

sedadla je vstávanie z pohovky jednoduchšie. Príjemná 

tlmená farba sedačky sa skvele hodí nielen do severských 

interiérov. Cena pohovky je 949,90 €. 
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Posteľ Dezra 

Elegantná manželská posteľ Dezra o rozmere lôžka 180x200 

cm má zaoblený tvar zadného čela. Vďaka vyššej konštrukcii 

sa vám bude z postele lepšie vstávať, a navyše obsahuje aj 

polohovateľné rošty, ktoré si môžete nastaviť podľa vašich 

potrieb. Jemná farba bielej ekokože krásne doplní seversky 

ladenú spálňu. V kombinácii s jemnými doplnkami a 

obliečkami vytvoríte zo spálne hotovú oázu pokoja. Cena 

postele Dezra je 549,90 €. 

Jedálenský stôl Halmstad 

Jedálenský stôl Halmstadt s rozmermi 120x75 cm v 

modernom škandinávskom štýle, ktorý kombinuje drevo a 

biely povrch dosky stola, skvele zapadne do vašej domácnosti. 

Ak u vás doma neustále pobehujú malé deti, nemusíte sa 

obávať, že by sa o jedálenský stôl udreli a ublížili si. Vďaka 

zaobleným hranám je pre rodiny s deťmi ako stvorený. Cena 

stola je 98,90 €. 

 

Odkladací stôl Butuan 

Originálny odkladací stolík Butuan z opracovaného teakového dreva je 

jedinečným doplnkom nielen do škandinávskej obývacej izby. Obzvlášť 

v tomto pochmúrnom jesennom období, si na neho môžete odkladať 

horúci čaj či kávu alebo ho skrátka využívať, ako krásny doplnok vašej 

obývačky. Cena odkladacieho stolíku je 55,90 €. 

 

 

Kreslo Prestige 

Štýlové kreslo v jemnej modrej farbe bude dominantou napríklad vašej 

obývačky alebo čítacieho kútika. Vďaka vyšším opierkam rúk a mäkkému 

polstrovaniu sa vám bude sedieť skoro, ako na obláčiku. Zamatovú textíliu 

v petrolejovej farbe dokresľujú zaujímavé detaily, ako sú okrasné gombíky 

a masívne drevené nohy, ktoré dodávajú kreslu vskutku originálny štýl, 

ktorý sa bude vynímať nielen v severských izbách. Cena kresla Prestige je 

189,90 €. 
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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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