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ASKO – NÁBYTEK: Jak na důmyslnou a praktickou předsíň? 

Praha, 22. 4. 2020 – První dojem je důležitý. To platí nejen při seznamování s novými lidmi, ale také 

pro vstup do bytu či domu. Právě předsíň je vstupní branou, kterou vidíme jako první. Je tedy třeba 

dbát jak na funkční zařízení předsíně, tak i na vizuální stránku. Dojem ze vstupu do bytu totiž 

ovlivňuje celkovou atmosféru interiéru. Pokud chceme, abychom se nejen my, ale také návštěvy 

cítily příjemně, neměli bychom vybavení předsíně opomíjet. 

Přestože je předsíň důležitou částí bytu, často bývá při úpravách interiéru zanedbávaná. Což je ovšem 

velká škoda. Je totiž vizitkou našeho obydlí a prezentuje náš byt v první linii. Předsíň bývá ve většině 

domácností jedna z nejmenších místností a nezřídka je jejím největším problémem nedostatek 

úložného prostoru a z něj plynoucí nepořádek. I do malého prostoru lze však díky chytrým řešením 

umístit veškeré potřebné vybavení. Zkušení odborníci v ASKO – NÁBYTEK vám mohou poradit 

s výběrem nejvhodnějších kusů, které z vaší předsíně vytvoří moderní a funkční místnost.  

Předsíňové stěny bezpochyby patří do každé domácnosti. Okamžitě se stanou vaším nepostradatelným 

pomocníkem. Stejně tak botník – kus nábytku, ke kterému po vstupu do bytu většinou zamíříme jako 

první. Vítaným doplňkem je zrcadlo. Jistě jej oceníte nejen při odchodu do práce, ale také krásně zvětší 

a provzdušní celý prostor. Platí také pravidlo – čím více úložného prostoru, tím lépe. Pokud tedy 

disponuje vaše domácnost dostatečně velkou předsíní, skříň či komoda pro uložení drobností či 

sezónního oblečení vám jistě skvěle poslouží. Mimo praktické stránky však nezapomínejme ani na 

vzhled. Příjemné barvy a dekory v kombinaci s drobnými doplňky vytvoří z vaší předsíně skutečně 

reprezentativní prostor, kde budete návštěvy vítat s radostí. Nejste si jisti, jak nábytek do vaší předsíně 

vhodně poskládat? Obraťte se na speciálně vyškolený personál v prodejnách ASKO – NÁBYTEK, který 

vám pomůže vhodně nakombinovat nábytek na míru vaší předsíni.  

Předsíňová sestava Milano 

Zajímavý členitý design předsíňové sestavy Milano je 

ideálním spojením moderního stylu a praktičnosti. Skříňky 

nabízí nejen uzavřený úložný prostor, ale také otevřené 

odkládací přihrádky, kam můžete umístit věci každodenního 

užitku nebo dekorační předměty, které místnost krásně 

zútulní. Díky praktickému řešení stěny, budete mít vše 

rychle po ruce. Dekor kombinuje divoký vzhled dubu wotan 

s bílými matnými povrchy, což je velmi moderní a oblíbená 

kombinace. 

Předsíňová sestava Indy 

Nábytek z řady Indy upoutá pozornost již na první pohled. 

Krásný industriální design, který kombinuje obroušený 

vzhled dřevěných latí a matného kovu, podtrhne osobitost 

interiéru. Tento zašlý styl vynikne v kombinaci 

s jednoduchými doplňky a výraznější výmalbou. Pro 

milovníky zajímavých a originálních kousků je tato sestava 

tou pravou volbou.  
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Předsíňová sestava Romance 

Předsíňová sestava Romance je vhodná pro milovníky bílé 

barvy a tradičního stylu. Něžné kouzlo nábytku v elegantním 

venkovském stylu podtrhují dekorativní reliéfy předních 

ploch a kombinace běleného sibiřského modřínu 

s příjemnými tóny dubového dekoru. Krásně prozáří prostor 

předsíně a vnese do něj trochu romantiky francouzského 

venkova. V kombinaci s přírodními doplňky vytvoří v 

interiéru útulnou atmosféru. 

 

Předsíňová sestava Tarragona 

Nechte se inspirovat vintage vzhledem oprýskaného dřeva 

sestavy Tarragona. Originální patina vnese do vašeho 

domova neotřelý prvek, který vytvoří z vaší předsíně 

nezapomenutelnou místnost. Ačkoliv vypadá nábytek staře, 

jeho kvalitní zpracování a moderní řešení vnitřních úložných 

prostor váš přesvědčí o opaku. Vintage styl by měl působit 

uklidňujícím dojmem, a proto buďte opatrní s výraznými 

doplňky a výmalbou. 

 

Předsíňová sestava Spice 

Chcete nadčasovou předsíň, která bude vždy působit 

moderně? Pak je program Spice ta pravá volba. Lesklé bílé 

povrchy a extravagantní profilace dvířek a zásuvek se hodí 

nejen do minimalistických interiéru, ale dokáží i skvěle 

provzdušnit a zvětšit prostor malé předsíně. Navíc působí 

velmi elegantně a vznešeně a v kombinaci s vhodnými 

doplňky vytvoří z místnosti vaši vysněnou předsíň, v které 

budete návštěvy vítat s otevřenou náručí. 

 

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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