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ASKO – NÁBYTEK: Moderní postele pro váš zdravý spánek 

Praha, 20. 04. 2020 - Klíčem ke správnému a zdravému spánku je kvalitní postel. I díky její správné 

volbě se vám bude dobře usínat a ráno se budete cítit odpočatí a připravení na další den. Nutností 

pro zdravý spánek je stabilní konstrukce postele společně se solidním roštem a vhodnou matrací. 

Pokud sháníte novou postel, která vám zajistí kvalitní odpočinek, je ASKO – NÁBYTEK tou pravou 

volbou. Odborníci vám pomohou nejen s výběrem vhodné postele, ale také s vybavením celé ložnice 

tak, aby z ní vytvořila příjemné harmonické místo. 

Mimo správné cirkulace vzduchu, teploty a míry světla v místnosti, zásadně ovlivňuje kvalitu spánku 

také postel. Hlavním aspektem dobrého spánku je správně zvolená matrace s vhodným roštem, které 

poskytnou vašemu tělu vhodnou oporu. Jak ale zvolit tu pravou? Jelikož je na trhu nepřeberné množství 

různých variant, nejlepší je vyzkoušet si matrace i rošty na vlastní kůži. V oddělení ložnic a matracového 

studia ASKO – NÁBYTEK si můžete veškerý sortiment sami vyzkoušet a případně si nechat poradit od 

zkušených oborníků.  

Na pocitu komfortního spánku se podílí i samotná postel, jejíž konstrukce by měla být stabilní a měla 

by umožnit správnou cirkulaci vzduchu skrze rošt a matraci. To je důležitý aspekt, který bývá při výběru 

postele mnohdy opomíjen, ale především v letních měsících tuto vlastnost jistě oceníme. V sortimentu 

ASKO – NÁBYTEK najdete celou řadu kvalitních postelí různých rozměrů a dekorů. Řada z nich má také 

praktický úložný prostor, kterého není v domácnosti nikdy dost. 

Postel Issota 

Potřebujete více úložných prostor? Postel Issota nabízí zásuvky, 

které můžete využít například pro ukládání ložního prádla nebo 

sezónního oblečení. Na výběr je řada dekorů od tradičního dubu 

Sonoma po exoticky vzhlížející dub Stirling. Dřevěné dekory navíc 

věrně napodobují kresbu přírodních letokruhů dřeva. Díky vyšší 

konstrukci se vám bude do postele snadno uléhat i z ní vstávat. 

Cena je 8 699 Kč. 

Postel Stefan 

Praktická postel Stefan s nočními stolky, úložnými zásuvkami a 

bočními regály je ideální volbou do menších ložnic. Neztratí se 

však ani v prostorné místnosti. Moderní kombinace bílého 

dekoru a dubu Sonoma vypadá skvěle jak v ložnici, tak i v pokoji 

vysokoškolského studenta. Kvalitní a pevná konstrukce postele 

Stefan poskytuje dobrý základ pro zdravý spánek. Cena postele 

je 7 299 Kč. 

Postel Nice 

Manželská postel vyšší třídy Nice vyniká nejen příjemným 

komfortem, ale také zajímavou kombinací ekokůže a tkané 

látky v černých odstínech. Postel je dodávána včetně dvou 

sendvičových matrací typu Nelly, které jsou uloženy na 

polohovatelný lamelový rošt. Díky dynamickému designu se 

výborně hodí do modernějších interiérů. Cena je 20 999 Kč. 
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