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Zařizujeme pokojíček pro miminko 

Praha 28. 2. 2022 – Narození miminka je radostná událost pro celou rodinu. Zpravidla ke konci 

těhotenství začne většina maminek chystat domácnost na příchod miminka. Jak by mělo dětské 

království vypadat, a co všechno byste měli do začátku pořídit? Obecně platí, že pokojík pro dítě by 

měl mít 4 základní zóny: místo na spaní, přebalovací část, prostor pro hraní a odpočinek a také 

dostatek úložného prostoru. 

Nejdůležitějším vybavením pokojíčku, případně koutku ve vaší ložnici, bude v následujících měsících 

dětská postýlka. Miminko v ní tráví spoustu času, a tak bychom se měli zaměřit nejen na její vzhled, ale 

také bezpečnost. Postýlka musí být dostatečně stabilní, nátěr zdravotně nezávadný a výhodou je, když 

má zcela zapuštěné šrouby a zaoblené hrany. Nezapomeňte také na výběr kvalitní matrace. Pro 

miminka doporučují odborníci středně tvrdou. Většina postýlek má pak také nastavitelnou výšku roštu, 

takže si můžete být jisti, že nějakou dobu bude „růst“ s vaším děťátkem. 

Šikovným pomocníkem bude dozajista také přebalovací pult. Praktickou variantou je kombinace 

přebalovací položky a komody, která poskytne dostatek prostoru pro plínky, dětské oblečení a další 

nezbytnosti. 

Ze začátku bude pro miminko zábavou hlavně vaše společnost či kolotoč zavěšený nad postýlkou. 

Děťátka ale rostou jako z vody a do pár měsíců ocení i prostor pro objevování světa. Můžete mu v jeho 

pokojíčku, nebo kdekoliv jinde ve vaší domácnosti, vytvořit hrací koutek. Ideální volbou je koberec či 

pěnové puzzle, které jsou pro miminko příjemné na lezení. Pak už stačí jen doplnit různé hračky vhodné 

pro menší děti, jako jsou chrastítka, kousátka či první knížky. 

Neméně důležitý je také úložný prostor. Ze začátku si možná vystačíte s několika zásuvkami v komodě 

s přebalovacím pultem, ale čase bude věcí pro dítě přibývat a je dobré s tím počítat už na začátku. 

Vhodným řešením jsou například variabilní systémy, které můžete časem doplnit i o další kousky, které 

budou navíc v jednotném designu. 

Variabilní systém Olivia 

Kolekce nábytku Olivia je vyvedena v univerzálním bílém provedení, díky čemuž 

jednoduše sladíte nábytek s výmalbou i dalšími doplňky. Postýlka má bezpečnostní 

certifikaci Intertek GS a její cena je 4 999 Kč. Doplnit ji můžete o komodu 

s přebalovacím pultem za 3 999 Kč a bočním regálem na uschování menších 

drobností potřebných k přebalení miminka. Systém Olivia nabízí však také šatní 

skříň, police na zeď či dětskou matraci. 

Variabilní systém Cariba 

Program Cariba je k dispozici hned ve dvou barevných 

variantách. Můžete si vybrat z kombinace dubu san remo 

a bílé či běleného dubu doplněného o lávové detaily. 

Nábytkem Cariba však můžete vybavit i další místnosti – 

od obývacího pokoje po pracovní koutek. U dětské 

postýlky lze nastavit 3 různé výšky roštu podle váhy i 

velikosti vašeho děťátka. Její cena je 5 499 Kč a je možné 

k ní dokoupit praktickou úložnou zásuvku.  
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Variabilní systém MOBI 

Program nábytku MOBI vyniká nápaditou kombinací bílé barvy se s modrou či žlutou 

barvou, které se zrovna do dětských pokojů výborně hodí.  Jednotlivé kusy jsou 

nápaditě 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. Praktická rohová skříň ze systému Mobi využije prostor na maximum. Její cena 

je 6 599 Kč. 

 

Variabilní program Luca 

Romanticky vyhlížející nábytek ve venkovském stylu 

programu Luca podtrhují dekorativní reliéfy předních 

ploch a kombinace bělené pinie s odstíny dubového 

dřevodekoru. Tento něžný nábytek se skvěle hodí nejen 

do dětských pokojů, ale také do pokoje pro teenagery či 

do ložnice. Jistě také oceníte zpomalovací mechanismus 

dveří pro tiché dovírání.  

 

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 14 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. 

Sortiment ASKO – NÁBYTEK vybírají odborníci, kteří pečlivě kontrolují kvalitu všech produktů a ručí 

za nic. I proto u nás najdete pouze kvalitní produkty od prověřených dodavatelů. Nikdo však není 

neomylný, a pokud se stane, že vámi zakoupené zboží není v TOP stavu, stavíme se k tomu čelem. 

Reklamace řešíme v co možná nejkratším čase a ke spokojenosti zákazníka. 
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