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ASKO – NÁBYTEK: V ložnici vsaďte na dřevo 

Praha, 18. 2. 2021 – Ložnici zkrátka dřevo sluší. Krásné odstíny a struktury přírodních dekorů z ní 

dokáží vytvořit útulnou místnost, kde se budete cítit příjemně a bezpečně. Bez ohledu na módní 

trendy je dřevo stálicí a řada domácností stále sází na přírodní vzhled nábytku. K dobrému pocitu 

pomohou nejen vhodně zvolené tóny barev a dekorů, ale také pořádek. Díky variabilním systémům 

nábytku si snadno udržíte přehled o obsahů skříní, a navíc je můžete podle aktuálních potřeb doplnit 

o další kusy ve stejném designu. 

Právě variabilní systémy se díky své univerzálnosti těší velké oblibě. Nabízí totiž velké množství různých 

kusů nábytku, které můžete využít v celé domácnosti, a to od předsíně až po obývací pokoje, dětské 

pokojíčky či ložnice. Jejich nespornou výhodou je stejný design, díky němuž bude místnost působit 

harmonicky. Pokud vám tedy do domácnosti přibude například malé miminko, stačí doplnit skříňový 

systém o dětskou postýlku, komodu a přebalovací pult. Variabilní systémy nabízí opravdu řadu různých 

možností a díky tomu je možné umístit je do jakéhokoliv prostoru. V případě, že si nebudete jistí, jak 

vybrat a nakombinovat jednotlivé kusy, stačí se obrátit na odborníky v ASKO – NÁBYTEK, kteří vám rádi 

poradí. 

Ložnice je místem, kde si máte odpočinout a načerpat energii na nový den. Proto by měla být atmosféra 

v této části bytu harmonická a poklidná. I na to byste měli myslet při výběru nábytku a doplňků. Pokud 

nejste milovníci moderního stylu, sáhněte právě po dřevěném dekoru. Navíc právě v zimním období, 

kdy je nedostatek světla, oceníte především jemné a světlejší útulné odstíny. Zaměřte se na to i při 

výběru doplňků a barev na stěny.  

Nechcete jít cestou posledních módních výstřelků a radši zvolíte něco stálejšího, co se vám hned 

neokouká? Pak je jistě dřevo tou správnou volbou. Skvěle se kombinuje s dalšími materiály a barvami. 

Krása těchto přírodní dekorů spočívá také v jejich různorodosti. „V sortimentu ASKO – NÁBYTEK 

najdete celou řadu dřevodekorů. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější patří dub a buk, který je dostupný 

v mnoha variantách, a tak si každý zákazník přijde na své,“ říká Andrea Štěpánová, marketingová 

ředitelka společnosti. U dřeva však platí, že méně je někdy více, a odborníci nedoporučují kombinovat 

více jak tři druhy různých odstínů dřevin.  

 

Variabilní systém New York 

Výhodou variabilního programu New York je velikost úložného 

prostoru, který je navíc prakticky uspořádán. Osvětlení a 

vnitřní vybavení skříně lze jednotlivě dokoupit. Systém nabízí 

pět různých šířek skříní a další tři doplňující úložné prostory, 

což v ložnici jistě oceníte. Na výběr je řada moderních dekorů 

a různých typů předních ploch. Od klasické bílé až po bělenou 

borovici.  
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Variabilní systém Nora 

Ložnicová sestava Nora se skládá z manželské postele, páru 

nočních stolků a šatní skříně. Nadčasový design dubu se hodí 

do moderního i klasického interiéru. Manželská postel je 

ozvláštněna bílým kontrastním čelem. Krásný dubový vzhled 

zútulní celý prostor ložnice.  

 

Variabilní program Level 36 

Tento systém nábytku vám nabídne maximum úložného 

prostoru. U šatních skříní si můžete zvolit jak posuvné či otočné 

dveře, tak i synchronní otevírání. Praktické rozvržení skříní a až 

5 různých šířek korpusů vám umožní uložit do ní velké množství 

oděvů. Můžete si vybrat z celé řady dekorů a kombinací se 

sklem či zrcadly. Postel z této řady nabízí až 6 různých šířek a 

typů čel.  

Variabilní systém Dakota 

Luxusní kolekce nábytku Dakota spojuje moderní design 

s přírodními akcenty bahenního dubu, který mu propůjčuje 

jedinečný vzhled. Dřevěný dekor dokonale napodobuje kresbu 

letokruhů u masivního dřeva. K nábytku z kolekce Dakota lze 

zakoupit i praktické osvětlení, které vám usnadní hledání 

uložených věcí.  

Variabilní systém Sunday 

Série Sunday vás na první pohled zaujme věrohodnou imitací 

dubového dekoru. Dub sonoma je v posledních letech velice 

vyhledávaný a není se čemu divit. Přirozená krása dřevěného 

designu dodá prostoru útulnou atmosféru a snadno ji sladíte i 

s výmalbou a textiliemi v místnosti. Praktické členění a 

uspořádání skříní navíc ocení snad každá domácnost. Pokud 

raději sáhnete po jiných dekorech, můžete si vybrat z varianty 

dub sonoma či bělený dub v kombinaci s grafitovými detaily. 
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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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