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Zařizujeme šatnu: využijte úložné prostory na maximum 
 

Praha, 7. 3. 2023 – Jak si chytře zařídit a zorganizovat šatnu? Pomůžou vám k tomu variabilní 

systémy, organizéry a boxy. Když bude váš šatník přehledný, tak vás v ranním presu nic nepřekvapí. 

Budete přesně vědět, co a kde máte, a vyhnete se nekonečnému hrabání ve skříni a následnému 

úklidu hromady oblečení, která skončí na posteli. Vhodná organizace skříně pomůže předejít i 

zmačkání oblečení, a tak vám ušetří čas i práci. Důležité je myslet i na uskladnění sezonních kousků, 

když je uskladníte správně, tak vám vydrží roky!   

 

V první řadě je dobré si sednout a šatník si nahrubo rozvrhnout. Podle množství oblečení a osobních 

preferencí pak vybrat vhodný systém. Úložné systémy se liší v počtu polic, velikosti zásuvek a šatních 

tyčí. Je dobré mít od každého něco. Šatní tyče se hodí na šaty a kousky, které potřebují být vyvěšené, 

aby se nepomačkali. Zásuvky se pro změnu více hodí na běžné oblečení, jako jsou trička nebo spodní 

prádlo. Pro větší přehlednost si je pak ještě můžete rozdělit košíky, boxy a dalšími organizéry. Police se 

hodí na mikiny, svetry a poslouží jako úložný prostor pro krabice se sezónním oblečením.  

 

Oblečení je třeba po každé sezóně protřídit, vyprat a dobře uskladnit. Nejlépe uděláte, když ho uložíte 

do krabic s víkem. To ho ochrání před prachem, a tak se neponičí. Na to jsou ideální průhledné 

uzavíratelné boxy. V boxech vypadá uskladněné oblečení hezky a díky průhlednému obalu přesně víte, 

co kde najít. Dají se sehnat v nejrůznějších tvarech a velikostech, pojmou velké množství oblečení, a 

přitom jsou stále skladné.  

 

Šatní regál s věšáky Vinnie, na kolečkách 

 

Šatní regál Vinnie představuje vše v jednom. Pokud si nechcete s plánováním 

šatny moc lámat hlavu, tak je to produkt přímo pro vás! Kromě regálu, věšáku a 

šatní tyče disponuje i zrcadlem a policemi. Své místo v něm najde oblečení, 

úložné krabice ale i doplňky, jako jsou kabelky, klobouky a šály. Šikovná jsou 

kolečka, díky kterým ho můžete dle potřeby přesouvat. Sehnat se dá v bílé barvě, 

která nikdy nevychází z módy, a tak se bude hodit do jakéhokoliv interiéru.  

 

 

Držák na kravaty Easy Plus 

 

Držák na kravaty je organizační prvek, který dokud nemáte, tak nevíte, že ho 

potřebujete. Jakmile si ale najde cestu do vaší skříně, tak už z ní neodejde. Využít 

se dá i na pásky nebo šátky a díky držáku se vám ani jedno nepomačká.  

Cena je 699 Kč.  
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  Lavice s úložnými boxy Elena, bambus 

 

Lavice je kousek, který v šatně hraje hned dvě důležité role. Působí jako hezká 

dekorace a poslouží k posezení v případě náročnějšího oblékání. Konkrétně 

lavice Elena má kvalitní konstrukci z bambusového dřeva a je doplněna o dva 

úložné boxy. Tam se krásně vejde domácí obuv, drobné doplňky anebo 

ručníky. Cena: 1399 Kč.  

 

Němý sluha Funny  

 

Někdo ho považuje za pouhé odkladiště oblečení. Když se ho ale naučíte opravdu 

efektivně využívat, tak se ho už nikdy nevzdáte. Perfektní je pro nachystání 

oblečení na další den. Ne jenom, že uvidíte, jak spolu jednotlivé kousky vypadají 

ale také budete mít jistotu, že se do druhého dne nezmačkají. Díky tomu si ráno 

ušetříte několik minut, které by vám příprava zabrala. Němý sluha Funny má navíc 

dvojitou konstrukci a speciální zaoblené ramínko, které se hodí na košili či 

halenku. Cena je 949 Kč. 

 

Úložný box na obuv 36x29 cm, plast  

 

Naházet po sezóně veškerou obuv do jedné velké krabice a uklidit ji na půdu. 

Zní vám to povědomě? Obuv si po každé sezóně zaslouží vyčistit, nakrémovat 

a po jednom páru uložit do speciálně tvarované krabice. Zejména kožené 

materiály trpí na ohyby a zmačkaní, a tak se může stát, že po nevhodném 

uskladnění budou boty na vyhození. Speciálně tvarovaný box vám zaručí, že 

boty budou po vytažení, jako nové. Cena je 179 Kč. 

 

 

Němý sluha Bello 

 

Menší, ale stále praktickou alternativou, je němý sluha Bello v bíle barvě. 

Vzhledem k velikosti pojde sice méně oblečení, ale je tak vhodnější do menší 

šatny či ložnice. Za povšimnutí stojí kulatá podstava z mramoru, která bude 

vypadat skvěle v každém prostoru! Díky použitému materiálu, jako je již 

zmiňovaný mramor, kov a dřevo je konstrukce velmi stabilní. Cena je 848 Kč.  

 

 

Úložný box na sezónní oblečení  

 

Průhledné boxy se hodí na sezonní oblečení, jako jsou šály, čepice a 

rukavice a můžete jich dát hned několik na sebe. Seženete je v různých 

provedeních – s kolečky, uchy a v různých velikostech. Užitečné si je 

doma označit štítky, abyste přesně věděli, co kde hledat. Cena: 199 Kč.  
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Úložný box Mega 3. modrý  

 

 

Box se jednoduše vždy hodí. Je to skvělá možnost, jak pracovat 

s úložným prostorem v menším bytě nebo domě. Dá se vložit do šuplíku 

nebo zasunout do knihovny. A poslouží vám na drobnější oblečení a 

doplňky. Úložný box mega je k sehnání ve 3 barvách. Cena: 139 Kč.  

 

 

 

Úložný box Storage  

 

Box Storage vám také poslouží, jako místo na uložení drobného 

oblečení a doplňků, a navíc se hodí i jako dekorační prvek. Jistě 

oceníte přenosná ucha, díky kterým je s ním snadnější manipulace. 

Výjimečný je pro plastovou vrstvu, díky které je box vodotěsný. 

Cena je 189 Kč.  

 

 

 

 

Věděli jste, že…? 

 

Máte možnost si s námi domluvit schůzku do předu a online? Ať už vybíráte kuchyň nebo zařizujete 

obývací pokoj, tak stačí vyplnit krátký formulář. My se vám co nejdříve ozveme a najdeme společně 

vhodný termín. Náš odborník si na vás vyhradí čas a na domluvené schůzce se bude věnovat pouze 

vám.  

 

Vlastníte dárkový poukaz Pass Sodexo? Tak si ho rozhodně vezměte do ASKO – NÁBYTEK na další 

nákup! Na všech českých prodejnách s ním můžete zaplatit, jen myslete na to, že nákup musí 

být minimálně v hodnotě poukázky. Peníze zpět na ni nevracíme.  
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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 14 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.  

http://www.asko-nabytek.cz/

