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Předsíň – podceňovaná brána bytu 

Praha, 03. 12. 2019 – Při zařizování bytu přijde předsíň na řadu většinou až jako jedna z posledních, 

a tak jí nebývá věnováno až tolik pozornosti. Ačkoliv se většinou jedná o menší prostor, je to první 

věc, kterou hosté při příchodu uvidí. Výběru nábytku do předsíně bychom tak měli věnovat náležitou 

péči, a to zejména teď, kdy se blíží období hojných rodinných návštěv a silvestrovských večírků.  

 

Předsíňový set Romance, cena jednotlivých komponentů od 1 099 Kč 

Zařízení předsíně plní hned několik funkcí, důležité je zvolit dostatek úložných prostor. Při výběru 

nábytku bychom jistě neměli opomenout botník, který bude kapacitně vyhovovat celé rodině. Další 

zásadní částí předsíně je věšák na odkládání svršků, který je nutností v každé domácnosti. Praktickým 

pomocníkem jsou pak předsíňové skříně a sestavy, kam můžeme ukládat sezónní obuv i oblečení.  

 

  
Předsíňová stěna Turin, 6 999 Kč Předsíňová sestava Funny, od 1 499 Kč Sestava  Patent, 3 199 Kč 
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Předsíňové sestavy se těší velké oblibě – a není divu. Poskytují dostatek úložného prostoru a řadu 

praktických věšáků, ale také spolu dokonale ladí a vytvoří tak příjemný dojem při vstupu do bytu či 

domu. Pokud předsíň navíc ozdobíte několika drobnými doplňky, budete překvapeni, jak harmonicky 

působí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Předsíňová sestava Astor, 1 999 Kč Předsíňová sestava Kris, 1 999 Kč Předsíňová sestava Caracas, 9 999 Kč 

Předsíňová sestava Sofie, 2 599 Kč Předsíňová sestava Lea, 1 499 Kč 
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Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz. 
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