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ASKO – NÁBYTEK: Pokojíček pro školáka i studenta 

Praha, 16. 9. 2020 – Školní rok se pomalu rozebíhá a vy možná přemýšlíte, zda dětský pokoj vyhovuje 

potřebám vašeho dítěte. Ať už máte doma čerstvého prvňáčka, nebo míří vaše dítko na střední školu, 

měl by pokoj odpovídat jejich věku a aktuálním požadavkům. Rodiče mají často tendenci zařizovat 

pokoje podle vlastního vkusu. V tomto případě je ale potřeba děti do procesu plánování zapojit, 

jelikož jsou to právě ony, kdo bude v pokojíčku trávit čas. 

Dětský pokoj je místem nejen na psaní, zábavu a učení. Měl by být také bezpečným útočištěm, kde se 

budou děti cítit příjemně a budou v pokoji rády trávit čas. Pokud budujete pokoj pro menší dítě, je 

určitě dobré myslet na to, že se v průběhu let děti proměňují a s tím i jejich potřeby a nároky. Nejenže 

rychle rostou, ale často se také mění jejich zájmy či oblíbené barvy. Je proto dobré sáhnout spíše po 

neutrálních barvách, které ozvláštníte barvenými doplňky či textiliemi. Myslete také na to, že nábytek 

je dlouhodobější investice, a proto je dobré vybírat takové kousky, které se budou snadno kombinovat 

s dalším vybavením. Určitě počítejte s tím, že čím je dítko starší, tím rostou nároky na množství 

úložného prostoru. Ideální volbou je proto variabilní nábytek, který k sobě perfektně ladí, a navíc 

můžete jednotlivé kusy časem dokoupit či obměnit dle potřeby. 

Teenager už má o svém pokoji jasnou představu, a proto by se měl na plánování dozajista podílet. 

Dospívající se často dobře vyznají v aktuálních trendech a designu. Na vás však bude zajistit, aby měl 

pokoj dostatek úložného prostoru, světla, kvalitní matraci s postelí, ergonomickou židli a další důležité 

drobnosti, na které by mohl teenager zapomenout. Dnes je na trhu celá řada možností a dekorů. Pokud 

se budete chtít poradit s odborníkem, můžete se obrátit na zaměstnance ASKO – NÁBYTEK, kteří vám 

s výběrem rádi pomohou. 

 

Variabilní systém MOBI 

Program nábytku MOBI vyniká kombinací bílé barvy se 

žlutou, která se zrovna do dětských pokojů výborně hodí. 

Žlutá je považována za neutrální odstín, a tak ji můžete 

použít jak v pokoji pro syna, tak pro dceru. Jednotlivé kusy 

jsou chytře řešeny a poskytnou vám množství úložného 

prostoru. Nespornou výhodou těchto systémů je také jejich 

snadná obměna či doplnění v průběhu času. Jak dítko roste, 

můžete mu dokupovat další nábytek z tohoto programu a 

vše k sobě perfektně ladí.  

 

Variabilní systém Tablo 

Nápaditý program Tablo v první řadě zaujme neotřelou 

kombinací bílé, azurově modré a grafitové. S rostoucím 

věkem dítěte přibývají i nároky na úložný prostor. Díky široké 

nabídce nábytku z programu Tablo můžete pokoj postupně 

doplňovat o další kousky. Díky jejich solidnímu zpracování a 

pevné konstrukci vydrží řadu let, což jako rodič jistě oceníte.   
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Variabilní program Planet 

Variabilní program Planet potěší vaši ratolest moderním 

designem, který kombinuje dekor světlého dubu s bílou a 

modrou barvou. Díky široké nabídce nábytku Planet, je 

systém vhodný jak pro dětské, tak i pro studentské pokoje. 

Výhodou je i praktické členění úložných prostor a vnitřní 

osvětlení. 

 

 

Variabilní program Mega 

Dalším systémem nábytku, který se výborně hodí do 

dětských a studentských pokojů, je systém Mega. Díky celé 

řadě kombinovatelných dílů můžete dětem vytvořit příjemné 

prostředí už od útlého věku. Vybírat můžete hned z několika 

odstínů, a to z dubového či bukového dřevodekoru nebo 

neutrální bílé barvy. 

 

 

Psací stůl s komodou Manager 

Psací stůl s komodou Manager je tou pravou volbou do 

dětských pokojů. Prakticky řešený stůl s přídavnou komodou 

má velký úložný prostor, který se hodí vždy. Rohová 

dispozice navíc šetří prostor v pokoji a lze ji sestavit dle 

potřeby doleva i doprava. Dekor dubu sonoma a bílých ploch 

působí velmi přirozeně a skvěle zapadne do jakéhokoliv 

interiéru. Cena: 5 799 Kč. 

 

 

Postel Patrik s úložným prostorem 

Jednolůžková postel Patrik o rozměru 90x200 cm s úložným 

prostorem je do dětského pokoje ideální. Praktické zásuvky 

jsou vybaveny kolečky, aby s nimi snadno mohly 

manipulovat i děti. Menší úložný prostor v hlavové části pak 

ukrývá i speciální desku, která může sloužit jako noční 

stolek. Dekor dubu sonoma je navíc velmi oblíbený a prostor 

krásně zútulní. V kombinaci s kvalitní matrací bude tato 

postel do dětského pokoje jako stvořená. Cena je 3 299 Kč. 
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Postel Malmö pro studenty 

Moderní a nadčasová postel Malmö je vhodná i do pokoje 

středoškoláka či studenta vysoké školy. Praktická konstrukce 

ukrývá funkci nastavitelné hloubky uložení roštu v rámu, a tak si 

můžete individuálně upravit výšku uložení podle tloušťky 

matrace či osobních preferencí. K posteli lze navíc přikoupit 

zásuvky, které poskytnou praktický úložný prostor. Postel je 

vyrobena v dekoru dubu sonoma, který je velmi příjemný na 

pohled. Cena postele je 4 399 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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