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Zariaďujeme izbičku pre bábätko 

Bratislava, 28. 2. 2022 – Narodenie bábätka je radostná udalosť pre celú rodinu. Spravidla ku koncu 

tehotenstva začne väčšina mamičiek chystať domácnosť na príchod bábätka. Ako by malo detské 

kráľovstvo vyzerať, a čo všetko by ste mali od začiatku zaobstarať? Všeobecne platí, že izbička pre 

dieťa by mala mať 4 základné zóny: miesto na spanie, prebaľovaciu časť, priestor na hranie a 

odpočinok a tiež dostatok úložného priestoru. 

Najdôležitejším vybavením izbičky, prípadne kútika vo vašej spálni, bude v nasledujúcich mesiacoch 

detská postieľka. Bábätko v nej trávi veľa času, a tak by sme sa mali zamerať nielen na jej vzhľad, ale 

aj bezpečnosť. Postieľka musí byť dostatočne stabilná, náter zdravotne nezávadný a výhodou je, keď 

má úplne zapustené skrutky a zaoblené hrany. Nezabudnite tiež na výber kvalitného matraca. Pre 

bábätká odporúčajú odborníci stredne tvrdý. Väčšina postieľok má tiež nastaviteľnú výšku roštu, 

takže si môžete byť istí, že nejaký čas bude „rásť“ s vašim dieťatkom. 

Šikovným pomocníkom bude dozaista aj prebaľovací pult. Praktickým variantom je kombinácia 

prebaľovacej položky a komody, ktorá poskytne dostatok priestoru pre plienky, detské oblečenie a 

ďalšie nevyhnutnosti. 

Zo začiatku bude pre bábätko zábavou hlavne vaša spoločnosť či kolotoč zavesený nad postieľkou. 

Dieťatká ale rastú ako z vody a do pár mesiacov ocenia aj priestor na objavovanie sveta. Môžete mu v 

jeho izbičke, alebo kdekoľvek inde vo vašej domácnosti, vytvoriť hrací kútik. Ideálnou voľbou je 

koberec či penové puzzle, ktoré sú pre bábätko príjemné na lezenie. Potom už stačí len doplniť rôzne 

hračky vhodné pre menšie deti, ako sú hrkálky, hryzadlá či prvé knižky. 

Nemenej dôležitý je aj úložný priestor. Zo začiatku si možno vystačíte s niekoľkými zásuvkami v 

komode s prebaľovacím pultom, ale časom bude vecí pre dieťa pribúdať a je dobré s tým počítať už 

na začiatku. Vhodným riešením sú napríklad variabilné systémy, ktoré môžete doplniť aj o ďalšie 

kúsky, ktoré budú v jednotnom dizajne. 

Variabilný systém Olivia 

Kolekcia nábytku Olivia je v univerzálnom bielom prevedení, vďaka čomu 

jednoducho zladíte nábytok s výmaľbou aj ďalšími doplnkami. Postieľka má 

bezpečnostnú certifikáciu Intertek GS a jej cena je 199,90 €. Môžete k nej doplniť aj 

komodu s prebaľovacím pultom za 159,90 € a bočným regálom na uschovanie 

menších drobností potrebných na prebalenie bábätka. Systém Olivia ponúka však aj 

šatníkovú skriňu, police na stenu či detský matrac. 
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Variabilný systém Cariba 

Program Cariba je k dispozícii hneď v dvoch farebných 

variantoch. Môžete si vybrať z kombinácie dubu san 

remo a bielej farby či bieleného duba doplneného o 

lávové detaily. Nábytkom Cariba však môžete vybaviť aj 

ďalšie miestnosti - od obývacej izby po pracovný kútik. 

Pri detskej postieľke je možné nastaviť 3 rôzne výšky 

roštu podľa váhy aj veľkosti vášho dieťatka. Jej cena je 

219,90 € a je možné k nej dokúpiť praktickú úložnú 

zásuvku. 

 

Variabilný systém MOBI 

 Program nábytku MOBI vyniká nápaditou kombináciou bielej farby s modrou či 

žltou, ktoré sa do detských izieb výborne hodia. Jednotlivé kusy sú nápadito riešené 

a poskytnú vám množstvo úložného priestoru. Nespornou výhodou týchto systémov 

je aj ich ľahká obmena či doplnenie v priebehu času. Ako dieťa rastie, môžete mu 

dokupovať ďalší nábytok z tohto programu, pričom bude všetko k sebe perfektne 

ladiť. Praktická rohová skriňa zo systému Mobi využije priestor na maximum. Jej cena 

je 259,90 €. 

 

Variabilný program Luca 

Romanticky vyzerajúci nábytok vo vidieckom štýle 

programu Luca podčiarkujú dekoratívne reliéfy predných 

plôch a kombinácia bielenej pínie s odtieňmi dubového 

drevodekoru. Tento nežný nábytok sa skvele hodí nielen 

do detských izieb, ale aj do izby pre teenagerov či do 

spálne. Iste tiež oceníte spomaľovací mechanizmus dverí 

pre tiché zatváranie. 
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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. 

 

Vedeli ste, že...? 

V ASKO - NÁBYTOK môžete využiť celý rad služieb, ktoré sa vám budú pri nákupe nábytku hodiť? 

Vyskúšajte napríklad obľúbenú službu Click & Collect, vďaka ktorej si objednaný tovar v e-shope 

môžete vyzdvihnúť priamo na predajni. Pokiaľ sa nakoniec rozhodnete pre iný kúsok, stačí nechať 

tovar na predajni a my vám vrátime peniaze. 

Sortiment ASKO - NÁBYTOK vyberajú odborníci, ktorí starostlivo kontrolujú kvalitu všetkých 

produktov, za ktoré ručia. Aj preto u nás nájdete iba kvalitné produkty od preverených dodávateľov. 

Nikto však nie je neomylný, a pokiaľ sa stane, že vami zakúpený tovar nie je v TOP stave, staviame sa 

k tomu čelom. Reklamácie riešime v čo možno najkratšom čase a k spokojnosti zákazníka. 
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