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ASKO-NÁBYTOK: Sedacie vaky a taburetky ponúkajú dokonalý relax 

Bratislava, 20. 06. 2019 - Asi to všetci poznáme - prídeme domov z práce a jediné po čom túžime, je 

pohodlne sa usadiť, natiahnuť si nohy a pár minút v pokoji relaxovať. Hitom posledných rokov sú 

sedacie vaky, ktoré ponúkajú nielen pohodlie, ale aj moderný a neopozeraný dizajn, ktorý skvele 

doplní každý interiér. Príjemnou podložkou pod nohy alebo príležitostným sedením pre návštevy zas 

môžu byť praktické taburety, ktoré často slúžia aj ako úložný priestor. 

Najväčšou výhodou sedacích vakov je ich pohodlie. Počas sedenia sa skvele prispôsobia telu, čím 

umožnia príjemné uvoľnenie svalov. V ponuke spoločnosti ASKO-NÁBYTOK teraz nájdete širokú škálu 

sedacích vakov rôznych tvarov a farieb. Okrem toho vynikajú aj originálnym moderným dizajnom, ktorý 

nielen oživí interiér, ale z vaku zároveň urobí dominantu celej miestnosti. 

 

Hoci sa môže zdať, že taburetom už dávno odzvonilo, v poslednej dobe zažívajú doslova renesanciu. A 

niet divu. Taburety poslúžia nielen ako podložka pod nohy, ale často disponujú aj úložným priestorom. 

Ak k vám príde nečakaná návšteva a vy ju nemáte kam usadiť, môžete ho použiť aj ako dočasné 

sedenie. Taburet môžete buď zladiť so sedacou súpravou, alebo, naopak, siahnuť po jeho výraznej 

farbe či vzoroch, ktoré ho pretvoria na originálny doplnok vášho domova. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sedací vak Chill, 39,99 EUR Sedací vak Veilchen, 69,99 EUR Sedací vak London, 99 EUR 

Taburet Hardy, 19,99 EUR Taburet Cuby, 39 EUR Taburet Sao Bento, 189 EUR 
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O spoločnosti  

Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi tuzemských 

predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre. S heslom „Nábytok pre 

všetkých“ ponúka vo svojich 6 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný sortiment vybavenia domácnosti, 

bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, 

prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.  

Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a rozširuje. 

Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú v predajniach ASKO – 

NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s ohľadom na možnosti a priania každého 

klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek na mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej 

z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby, až po dopravu a montáž kuchyne.  

Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk. 
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