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ASKO – NÁBYTEK: Variabilní nábytek snadno přizpůsobíte věku dítěte 

Praha, 15. 04. 2020 - Každý rodič jistě ví, že vybavit dětský pokoj tak, aby byly spokojené obě strany, 

není žádná legrace. Děti nám doslova rostou před očima a jejich vkus a potřeby se neustále mění. 

Jak si s tím poradit? Ideální volbou jsou variabilní systémy nábytku, které se díky široké paletě typů 

nábytku dokáží přizpůsobit aktuálnímu věku dítěte. Ať už zařizujete pokoj pro vysokoškoláka nebo 

žáčka prvního stupně, můžete se s výběrem vhodného nábytku poradit s odborníky v ASKO – 

NÁBYTEK. 

Variabilní systémy nábytku vám přináší možnost individuálního řešení vašeho interiéru. Jednotlivé 

moduly se dají poskládat do takové podoby, která bude nejlépe vyhovovat vašim představám a 

potřebám. Pokud se zrovna chystáte vytvořit stylový pokoj pro vaši ratolest, můžete si vybrat ze široké 

nabídky variabilních systému v ASKO – NÁBYTEK. Výhodou takovýchto systémů je nejen sjednocený 

design veškerého nábytku, ale také možnost proměnitelnosti do budoucna. Pokud tedy budujete pokoj 

žákovi základní školy a vybavíte jej podle jeho aktuálních potřeb, časem můžete snadno přidat 

například skříně či komody pro více úložného místa či proměnit jednolůžkovou postel za dvoulůžko.  

Některé systémy, které najdete v sortimentu ASKO – NÁBYTEK, nabízí tak nepřeberné množství 

jednotlivých kusů nábytku, že jej lze využít téměř v celém bytě – od postele až po konferenční stůl 

v obývacím pokoji. Avšak zejména dětské pokoje se proměňují velmi často a požadavky dětí i rodičů 

jsou čím dál náročnější. Právě proto jsou variabilní systémy tak oblíbené. Pokud si však nejste jisti 

výběrem, můžete se obrátit na oborníky v ASKO – NÁBYTEK, kteří vám rádi pomohou zvolit 

nejvhodnější kombinaci nábytku do vašeho interiéru. 

 

Variabilní systém Cariba  

Komfortní řešení variabilního programu Cariba nabízí 

neotřelý vzhled kombinace barev bílá a sub san remo 

či moderní šedo-bílý design. Program také přináší 

celou řadu jednotlivých modulů – od šatní skříně až po 

psací stůl, a proto je skvělou volbou právě pro dětské 

pokoje, jejichž podoba se nejčastěji obměňuje. Ze 

širokému sortimentu tohoto programu vytvoříte jak 

pokoj pro školáka, tak i místnost pro dospívajícího. 

 

Variabilní systém Mega  

Systém nábytku Mega je zcela univerzální, a tak se 

hodí jak do pokojíčku malých, tak i odrostlejších dětí. 

Díky celé řadě kombinovatelných dílů můžete dětem 

vytvořit příjemné prostředí už od útlého věku. Později 

pak stačí pozměnit barvy a přidat vhodné doplňky a 

rázem je z dětského pokoje místnost pro 

dospívajícího.  
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Variabilní systém Lucca 

Útulné zákoutí vytvoří u vás doma sestava Lucca ve 

stylu francouzského venkova, která rozsvítí i 

místnosti, kde je nedostatek denního světla. Mimo 

stylového designu nabízí také dostatečné množství 

úložného prostoru, což jistě zejména v dětském 

pokoji každý ocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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