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ASKO-Nábytek: Dopřejte si kvalitnější odpočinek v boxspring posteli 

Praha, 15XY. 01Z. 2020 – S příchodem nového roku si mnozí z nás dávají řadu předsevzetí. Mezi 

nejčastějšími cíli, které sami sobě stanovujeme, je zdravější stravování, cvičení či omezení neřestí, 

jako jsou cigarety nebo alkohol. Na co však většinou zapomínáme, je zdravý spánek. V dnešní 

digitální době je kvalita spánku mnohdy opomíjena, a proto velkou část populace postihují takové 

problémy, jako je dlouhodobý pocit vyčerpání, bolesti hlavy či zad. Pokud hledáte novou postel, 

která zajistí ten nejlepší odpočinek, jsou odborníci z ASKO-Nábytek jasnou volbou. Pomohou nejen 

s výběrem vhodné postele, ale i s vybavením celé ložnice, ze které vytvoří harmonické místo pro vaši 

relaxaci.  

Kvalitu spánku ovlivňuje řada faktorů, mezi které patří například teplota a míra světla v místnosti či 

sledování televize nebo mobilního telefonu před spánkem. Zásadní vliv na spánek má však i samotná 

postel, při jejímž výběru je důležité vzít v potaz tělesné rozměry a hmotnost budoucích majitelů 

postele. „V současnosti jsou oblíbené postele kontinentálního typu, takzvané boxspring postele, které 

zajistí dokonalý odpočinek,“ upozorňuje na nový trend Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka 

společnosti ASKO-Nábytek, a  dodává, že jejich výhodou je dvojitá vysoká matrace, která rovnoměrně 

rozloží váhu těla po celé ploše lůžka a postará se tak o kvalitnější a především zdravější spánek.  

Spodní matrace boxspring postelí je zpravidla tvořená pružinami a je tak přirozeně tužší. To napomáhá 

rozložení váhy těla, kterému se plně přizpůsobí. Vrchní nosná matrace pak slouží k maximální opoře 

těla. Úplně na vrchu je topper, tenčí matrace, která se postará o pohodlný odpočinek. „Každá postel 

má však svá specifika a je tak vhodná pro jiného zákazníka. Některé postele jsou určené pro vyšší 

zatížení a jsou tak přirozeně tvrdší, jiné mají každou matraci rozdílnou, aby se plně přizpůsobily svému 

majiteli. S výběrem té nejvhodnější pomohou naši vyškolení odborníci, kteří detailně znají vlastnosti 

každé postele v naší nabídce,“ vysvětluje Štěpánová.  

Milujete velké postele? Vyzkoušejte postel Fresco 

Azur, která má navíc i praktické boční úložné 

prostory ve spodní části. Spodní pružinové jádro 

optimálně rozloží váhu těla po celé ploše lůžka a 

zajistí komfort, horní vysoká matrace z kombinace 

taštičkových pružin a pěn poskytne optimální 

oporu těla pro kvalitní spánek. 180x200 cm, výška 

63 cm, polstrování předního i zadního čela. Cena 

23 999 Kč.  

 

Komfortní boxspring postel El Paso s oble 

vypolstrovanými stranami obsahuje dvě vrstvy 

vysokých pružinových matrací, které jsou ideální 

pro všechny milovníky měkkého spaní. Povrch 

postele je čalouněn jemnou látkou v moderním 

šedém odstínu. Postel je 60 cm vysoká, což 

umožňuje snazší a komfortnější vstávání. 180x200 

cm, cena 25 999 Kč.  
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Postel kontinentálního typu Forest vám 

poskytne vysoký komfort pro spánek. Moderní 

design vypolstrovaného čela doplňuje kvalitní 

rám z masivního dubového dřeva. Dvě vrstvy 

matrace zajistí kvalitní oporu těla pro zdravý 

spánek. Postel je navíc vyvedena v moderním 

designu a krásné přírodní barvě. 180x200 cm, 

cena 26 999 Kč.  

 

 

Vysoká boxspring postel Vegas je kromě 

klasických vlastností postelí kontinentálního 

typu vybavena praktickými úložnými prostory. 

Vrchní topper je pak vyrobený z komfortní 

pěny, která poskytne pohodlný odpočinek. Celá 

postel je čalouněná, čelo má pak moderní 

dekorativní svislý prošev. 180x200 cm, výška 60 

cm. Cena 19 999 Kč.  

 

 

Trendy vysoká postel typu boxspring, Toledo, 

s atraktivním geometrickým vzorem zadního 

čela v arktické modré barvě je vybavena 

dvojitou matrací a topperem jak pro komfortní 

spánek, tak pro snazší vstávání z lůžka. 

Atraktivní styl této postele skvěle doladí 

moderní ložnice ve skandinávském stylu. 

180x200 cm, výška 56 cm. Cena 15 999 Kč.  
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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. 

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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