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Vykúzlite si domácu pohodu 

Bratislava, 12. 10. 2019 – Sychravé jesenné počasie nás navádza k tomu, aby sme si doma našli kútik, 

kde budeme v kľude relaxovať v spoločnosti dobrej knihy či príjemnej hudby. Rozhodne však kvôli 

tomu nemusíme prestavať celý dom či byt, stačí, ak si vyberieme pokojné miesto a doplníme ho 

správnym kreslom. Potom sa už len pohodlne usadíme a budeme si užívať pohodu a harmóniu 

domova. Také kreslo nájdete aj v ponuke spoločnosti ASKO-NÁBYTOK, nech už je váš štýl akýkoľvek. 

Nie je kreslo ako kreslo 

Pri výbere kresla sa treba zamerať na jeho tvar a farebné prevedenie, ktoré bude buď v podobných, 

alebo naopak, kontrastných farbách vášho domáceho nábytku. Aktuálnym trendom sú aj 

transparentné prírodné a zemité odtiene, ktoré vášmu domovu dodajú nádych luxusu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa vám váš domov zdá príliš fádny, môžete jeho jednotvárnosť rozbiť práve žiarivými, jesennými 

tónmi, ktoré ho obohatia o prvky kontrastu. Sviežich kresiel s takýmto vzhľadom sa rozhodne nemusíte 

báť. Hodia sa do moderných, ale aj tradičných interiérov a strhnú pozornosť každého, kto k vám zavíta 

na návštevu. Ich bonusom je maximálne pohodlie, ktoré po dlhom pracovnom dni rozhodne oceníte. 

 

 

 

V prípade kresla Moda 

oceníte jeho praktickú 

rozkladaciu funkciu a úložný 

priestor vhodný napríklad 

na knihy. Cena 169 EUR. 

. 

Pohodlné kreslo Nela sa 

vďaka prírodným tónom 

hodí do každej 

domácnosti. Cena  

155 EUR. 

Kreslo Prestige je ako 

stvorené na príjemné 

leňošenie so šálkou čaju 

po dlhom pracovnom dni. 

Cena 179 EUR. 
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Ak pohodlie kladiete na prvé miesto, určite oceníte polohovateľné kreslo s domäkka vystuženou časťou 

na sedenie. Súčasťou niektorých kresiel je aj vyklápacia podnožka, či možnosť nastaviteľného sklonu 

polohy operadla, ktoré vám doprajú maximálny komfort. Tieto pohodlné a zároveň elegantné kreslá sa 

nepochybne stanú krásnym, ale aj obľúbeným doplnkom akejkoľvek miestnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvoľte si tú najpohodlnejšiu 

pozíciu pre relaxáciu s 

polohovateľným TV kreslom 

Efem 324. Cena 199 EUR. 

Relaxačné kreslo z ekokože 

ponúka niekoľko manuálnych 

relaxačných funkcií, ktoré oceníte 

najmä večer, pri sledovaní 

televízie. Cena 239 EUR. 

Súčasťou polohovateľného 

relaxačného kresla je aj 

podnožku. Vďaka tomuto setu 

si užijete maximálny relax 

priamo v pohodlí domova. Cena 

199 EUR. 

Kreslo Olivia s výraznými 

podrúčkami je potiahnuté bielou  

ekokožou a tkaninou. Kreslo má 

zároveň aj praktický ukladací 

priestor. Cena  169 EUR. 

 

 

. 

Kreslo Marino Bonne 

Journee dokážete veľmi 

jednoducho premeniť na 

pohodlný matrac. Cena 

59 EUR. 

Pohodlné kreslo Tena 

môžete umiestniť 

samostatne, hodí sa však 

aj ku konferenčnému 

stolíku. Cena: 115 EUR. 
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Svojho sna o harmonickom zákutí pre každodenný odpočinok sa nemusíte vzdávať ani v prípade, ak 

máte malý byt. Vtedy by ste mali siahnuť po menších kreslách, ktoré vám aj napriek svojim menším 

rozmerom poskytnú dostatočné pohodlie. Výborne sa hodia do mladistvo zariadeného interiéru, kde 

pôsobia ako dizajnové kúsky s využitím kombinácie rôznych materiálov a tvarov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kreslo Stefano a jeho 

červená farba môže 

príjemne oživiť váš 

interiér. Cena 79 EUR. 

Pohodlné, mierne 

zaguľatené kreslo Pinasso 

je vhodné aj do menších 

priestorov. Cena 79 EUR. 

 

Kreslo Banny vás zaujme 

svojimi praktickými, 

menšími rozmermi, ale aj 

výrazným kontrastným 

lemovaním. Cena 79 EUR. 
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