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ASKO – NÁBYTEK: Jak chytře vybavit malý byt 

Praha, 16. 7. 2020 – Malé byty jsou doménou dnešní doby a vybavit je nábytkem bývá výzva i pro 

zkušené designery. Při zařizování prostor je obzvlášť důležité vše předem naplánovat a promyslet. 

Naštěstí dnes existuje řada chytrých vychytávek a variabilního nábytku, který nám pomůže ušetřit 

místo a zároveň využít prostor na maximum.  

 
 

Při zařizování malých bytů se vyplatí dodržovat několik aspektů, které vám usnadní výběr. „V první řadě 

je dobré držet se světlých odstínů, které prostor pomohou provzdušnit a opticky zvětšit. Dále je dobré 

volit takový nábytek, který je snadno kombinovatelný a variabilní. Díky tomu můžete později kusy 

nábytku vyměňovat podle potřeby a stále zachováváte jejich jednotný design,“ říká Andrea Štěpánová, 

marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK. Pokud máte ale výrazné a tmavé barvy rádi, 

zvolte je raději v podobě malých doplňků, jako jsou polštáře, přehozy nebo obrazy. Uvidíte, že prostor 

pěkně zútulní, ale nebudete se v místnosti cítit stísněně.   

Variabilní systémy jsou v poslední době velice oblíbené právě proto, že je můžete časem obměňovat a 

doplňovat například podle toho, jak rostou vaše děti. „Tyto programy nabízejí pestrou škálu možností, 

a to od skříněk různých velikostí a výšek, přes komody, police, skříně, TV stolky a spoustu dalšího 

vybavení, z kterých si určitě vyberete zrovna ty, které budete potřebovat. Pokud tedy čekáte přírůstek 

do rodiny, můžete dokoupit dětskou postýlku a přebalovací pult a později je nahradit jednolůžkovou 

postelí s psacím stolem,“ vysvětluje marketingová ředitelka s tím, že nespornou výhodou těchto 

systémů je také snadná kombinovatelnost, jelikož bývají většinou vyrobeny v neutrálních, světlých 

odstínech, s kterými snadno sladíte veškeré bytové doplňky a textilie. 

Všechny tyto vlastnosti splňuje program Carlos. Jeho jednotlivé moduly zaujmou svým nadčasovým 

designem a příznivou cenou. Jsou tak ideální volbou například do studentských pokojů, malých bytů či 

pro mladé rodiny a páry v jejich prvním společném bydlení. Nábytek Carlos je dostupný v bílé barvě, 

imitaci dubu či betonovém dekoru, tedy designech, které jsou dnes velmi populární a trendy. Pokud si 

nebudete jisti, jaké moduly z programu zvolit, jak je umístit do prostoru nebo se rozhodujete mezi 
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dvěma odstíny, můžete se obrátit na odborné pracovníky společnosti ASKO – NÁBYTEK, kteří vám rádi 

pomohou a poradí. 

 

Systém Carlos nabízí řadu různorodých možností. Jedním 

z dekorů je dub artisan, který vypadá velmi přirozeně a jeho 

čisté linie se skvěle hodí do každého interiéru. Z programu 

Carlos si můžete vybrat řadu jednotlivých modulů nábytku, 

jež nabízí praktické úložné prostory. Bezúchytkové 

provedení je velmi moderní a oceníte jej i při pravidelném 

úklidu. 

 

Skříňky z řady Carlos v bílé barvě nabízí dostatek úložných 

prostor i v malých bytech. Díky neutrální bílé barvě skvěle 

zapadnou třeba do skandinávského či minimalistického 

interiéru. Díky nadčasovému designu a kvalitnímu 

provedení vám bude systém Carlos dobře sloužit po 

dlouhou dobu. 

 

Potřebujete komodu, noční stolek, šatní skříň nebo postel, 

které splní vaše náročné požadavky? Pro program Carlos 

žádný problém. Oblíbený dekor dubu sonoma se navíc 

výborně hodí do každé domácnosti. Přírodní dekor vynikne 

jak v kombinaci s bílou a jemnými doplňky, tak i 

s výraznějšími barvami.  

 

Beton je velice moderní a oblíbený prvek používaný 

v interiérech. A není divu. Snadno jej sladíte jak s odstínem 

podlahy, tak i s výmalbou a bytovými doplňky. Díky hladkým 

liniím a minimalistickému provedení se hodí i do menších 

domácností. Vhodnou kombinací jednotlivých kusů jím 

můžete vybavit celý byt od ložnice až po předsíň. 

 

Jednotlivé kousky nábytku ze systému Carlos jsou k dostání od 849 Kč.  

www.asko.cz  
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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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