Tlačová správa

ASKO - NÁBYTOK: Jedálenský stôl je srdcom domácnosti. Ako ho správne
vybrať?
Bratislava, 10. 11. 2019 – Jedálenský stôl je neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti. Či už ho
máte umiestnený v kuchyni alebo v jedálni, často býva miestom, kde sa stretáva celá rodina. Práve
preto je výber nového stola dôležitým rozhodnutím a významnou investíciou. Vhodný jedálenský
stôl by mal spĺňať požiadavky všetkých členov rodiny, a zároveň by mal ladiť s interiérom celej
miestnosti. Nemenej dôležité sú aj stoličky, ktoré by mali poskytovať nielen pohodlné sedenie, ale
aj príjemný dizajn.
Ako si vybrať správny stôl a stoličky? Možností je hneď niekoľko. Okrem počtu členov domácnosti by
ste mali zohľadniť aj veľkosť a tvar samotnej miestnosti. A ak ste častými hostiteľmi rôznych osláv,
určite by ste mali zvážiť aj možnosť rozkladacieho stola, ktorý v prípade viacerých hostí jednoducho
rozložíte. Dôležitá je aj výška stola a priestor pod ním by mal byť dostatočne veľký, aby pôsobil
pohodlne. V prípade stoličiek si môžete vybrať z množstva možností - od čalúnených cez klasické
drevené, až po praktické skladacie. V prvom rade však dávajte pozor hlavne na to, aby vám sedenie na
nich bolo pohodlné.
Nestarnúcou klasikou sú stoly s dreveným dekorom. Zapadnú do akéhokoľvek interiéru a príjemne
zútulnia celý priestor. Ich výhodou je aj to, že sa k nim hodia snáď všetky druhy stoličiek, vďaka čomu
ich môžete skombinovať s ich čalúneným, ale aj s dreveným či plastovým prevedením.

Jedálenský stôl Seti, 139 EUR

Jedálenský stôl Paulo, 119 EUR

Ak radi experimentujete a váš domov je zariadený skôr modernejšími kúskami nábytku, iste oceníte aj
trendy jedálenský stôl Tim v industriálnom štýle, alebo nesmrteľnú kombináciu šedého betónu a bielej
farby v podobe stola Paulo.

Jedálenský stôll Tim, 275 EUR

Jedálenský stôl Paulo, 119 EUR
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Pri zariaďovaní bytu však niektoré domácnosti bojujú s nedostatkom priestoru. V takýchto prípadoch
sú ideálnou voľbou malé, úzke stoly, ktoré síce nezaberú veľa miesta, ale zároveň dokonale plnia svoj
účel.

Raňajkový set Moskva, 59 EUR

Raňajkový set, 79 EUR

Pri výbere raňajkových stoličiek by sme mali zohľadniť nielen veľkosť miestnosti, ale aj výšku
jednotlivých členov domácnosti. Medzi spodnou hranou stola a stoličkou by mal byť minimálne 30 cm
rozdiel. Dôležité teda je, aby si celá rodina k vybranému stolu zasadla a vyskúšala jeho pohodlnosť ešte
pred samotnou kúpou. Samozrejme, stoličky by mali k stolu ladiť svojim materiálom, ale aj
konštrukciou. K masívnemu stolu môžeme preto zvoliť aj väčšie stoličky z ekokože, k menšiemu stolíku
by sme mali vybrať skôr drevené stoličky alebo stoličky z hliníka.

Jedálenská stolička, 59 EUR

Jedálenská stolička Loof, 35 EUR

Jedálenská stolička, 39 EUR

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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