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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: Jak si poradit s uspořádáním šatní skříně? 

Praha, 21. 2. 2022 – Chtěli byste své skříni s oblečením konečně dopřát trochu systematického 

uspořádání a pořádku? Existuje celá řada vychytávek a systémů skládání, díky kterým najdete vaše 

vybrané módní kousky velmi snadno a rychle, zatímco ostatní oblečení zůstane úhledně složené v 

šatní skříni. Můžete tak zapomenout na neustálé upravování pečlivě vybudovaných komínků s tričky 

nebo na hledání oblíbeného páru ponožek. Díky jednoduchým pomocníkům budete mít o vašem 

oblečení vždy přehled a vše hned po ruce! 

 

Systém skládání 

Oblečení poskládané do komínků? Této metodě již dávno odzvonilo. Daleko přehlednější je uspořádat 

věci nastojato a narovnat je vedle sebe nejlépe do úložných boxů nebo zásuvek. Když si pak půjdete 

vybrat nějaký kousek, nerozpadne se celý komínek, a navíc máte větší přehled o tom, jaké kousky se 

ve vašem šatníku nachází.  

 

 

Efektivní využití prostoru 

Musíte ve vašem bytě šetřit každý centimetr, a tak je i vaše skříň spíše menších rozměrů? Pak můžete 

využít praktické vychytávky, které vám umožní zužitkovat prázdný prostor. Závěsné regály můžete 

pověsit na šatní tyč a získáte tak další prostor pro uložení vašeho oblečení. Pokud se může váš byt 

pyšnit vysokými stropy, je skvělou volbou skříňový nástavec, díky kterému využijete maximum 

možného místa. Pro rozměrné věci, jakými jsou například zimní bundy nebo náhradní peřiny, můžete 

sáhnout po vakuových pytlích, díky kterým zmenší objem a snáze se tak vejdou do úložných prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

Látkový koš Erasbito, 49 Kč Úložný koš Alfa, 99 Kč Zásuvkový kontejner, 1 499 Kč 

Závěsný regál Tommy, 169 Kč Skříňový nástavec Case, 2 999 Kč Vakuové pytle, 129 Kč 
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Chytré členění skříně 

Abyste se ve své šatní skříni dokonale orientovali a vždy věděli, kam pro danou věc sáhnout, je dobré 

se zaměřit také na její logické uspořádání. Skříně většinou kombinují systém polic, případně zásuvek a 

šatních tyčí. Pro snadný přehled byste měli věci ukládat v pořadí odshora dolů stejně jako u postavy. 

Pokrývky hlavy či šátky by měly být umístěny v horních policích, nejlépe v úložných boxech, pro které 

snadno sáhnete. Veškeré halenky, saka, bundy či kabáty patří na ramínko. Ty volte v jednotném 

designu, skříň pak vypadá daleko úhledněji. Ostatní věci, jako jsou kalhoty, sukně či boty, patří spíše 

do spodních zásuvek či polic. 

 

 

Závěsné systémy 

Přemýšlíte nad tím, kam odložit nošené oblečení, které si ale ještě chcete vzít na sebe, než ho dáte do 

pračky? To je problém, který řeší snad každá domácnost. Existuje celá řada pomocníků od tzv. němých 

sluhů až po nástěnné věšáky či šatní panely, na které můžete nošené oděvy odložit a v případě potřeby 

jsou zase snadno po ruce. 

 

 

 

 

 

 

 

Šatní skříň Lotto, 11 999 Kč Šatní skříň Prenzlau, 8 999 Kč Šatní skříň Brüssel,16 999 Kč 

Němý sluha Bello, 789 Kč Šatní panel Cariba, 1 259 Kč Nástěnný věšák Edmond, 549 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že…? 

V ASKO – NÁBYTEK můžete využít celou řadu služeb, které se vám budou při nákupu nábytku hodit? 

Vyzkoušejte například oblíbenou službu Click & Collect, díky které si objednané zboží na e-shopu 

můžete vyzvednout přímo na prodejně. Pokud se nakonec rozhodnete pro jiný kousek, stačí nechat 

zboží na prodejně a my vám vrátíme peníze. 

Pokud si nebudete jisti výběrem, využijte služeb našich odborných poradců, kteří se s vámi podělí 

o své zkušenosti a pomohou vám vybrat to pravé ořechové. Konzultace si můžete sjednat i on-line 

na webových stránkách společnosti www.asko-nabytek.cz. 

mailto:franckova@know.cz
mailto:jisova@know.cz
http://www.knowcomm.cz/
http://www.asko-nabytek.cz/

