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ASKO-NÁBYTOK: Je tu jar – pravý čas na výber záhradného nábytku 

Bratislava, 11. 04. 2019 – S jarným počasím prichádza aj sezóna vonkajších posedení. Máte však na 

záhrade alebo terase vhodné sedenie, kde si užijete pekné počasie? V ASKO-NÁBYTOK si teraz 

môžete vybrať zo širokého sortimentu záhradného nábytku, ktorý bude vyhovovať vašim 

požiadavkám – od nárokov na vzhľad a pohodlie až po dlhodobú životnosť aj v nepriaznivom počasí. 

Chladnému počasiu odzvonilo a záhradná sezóna sa oficiálne začala. Ak chcete jar privítať v „plnej 

výbave“, práve teraz je vhodný čas na nákup záhradného nábytku. „Trendom posledných rokov je 

nábytok z umelého ratanu. Ten je oproti prírodnému ďaleko odolnejší voči zlému počasiu a UV 

žiareniu,“ uvádza Andrea Štěpánová, marketingová špecialistka spoločnosti ASKO-NÁBYTOK. Umelý 

ratan sa okrem toho aj veľmi ľahko udržiava – stačí ho raz za čas utrieť vlhkou utierkou. Záhradné 

zostavy z umelého ratanu sú tým pádom takmer bezúdržbové, a zároveň vhodné na používanie počas 

celej sezóny. 

„Nábytok z umelého ratanu sa často kombinuje s hliníkom, ktorý sa svojimi vlastnosťami tiež hodí na 

celoročné používanie. Kovové časti sú vďaka povrchovej úprave veľmi odolné a ľahké na údržbu,“ 

dodáva Andrea Štěpánová. Pri manipulácii s takýmto nábytkom oceníte aj jeho nízku váhu a stabilitu, 

a vďaka kombinácii materiálov aj jeho eleganciu. 

Set záhradného nábytku Campinas obsahuje konferenčný stolík, 

dvojsedačku a dve kreslá, a je skvelou voľbou aj pre väčšie záhrady 

či terasy. Je vyrobený z kovu a imitácie ratanu, ktorá je veľmi odolná 

proti nepriaznivému počasiu. Záhradný nábytok Campinas vyniká 

svojím moderným dizajnom a kvalitným opracovaním. Celú súpravu 

teraz kúpite len za 199 €. 

Rohový set nábytku Aloha vytvorí útulné zákutie na akejkoľvek 

terase, záhrade, ale aj pred vonkajším krbom. Zostava obsahuje 

jedálenský stôl, kreslo a rohovú sedačku, vrátane sedacích a 

opierkových vankúšov. Nábytok Aloha je vyrobený z kovu a 

umelého ratanu, vďaka čomu sa skvele hodí na vonkajšie použitie. 

Celú zostavu záhradného nábytku Aloha teraz kúpite 699 €. 

Pohodlná súprava záhradného nábytku Plano sa skladá z dvoch 

kresiel a malého stolíka, ktoré môžu byť umiestnené kdekoľvek 

v exteriéri alebo interiéri. Tento menší set vytvorí pohodlné zákutie 

kdekoľvek si zaumienite a vďaka svojej menšej priestorovej 

náročnosti ho môžete využiť, aj v prípade krytých terás či balkónov. 

Navyše,  jednotlivé diely celého setu do seba zapadajú a nezaberú 

toľko miesta, čo oceníte predovšetkým v zimných mesiacoch. Set 

Plano si teraz môžete kúpiť za 349 €. 
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Pohodlná rohová sedačka so stolom vytvorí komfortné prostredie 

na terase či záhrade, kde môžete tráviť spoločný čas s rodinou 

alebo priateľmi. Kombinácia umelého ratanu a hliníka vám navyše 

zaistí minimálnu údržbu. Zostava Miramar sa skladá z rohovej 

sedačky a konferenčného stola, vrátane sedacích a opierkových 

vankúšov. Zostavu si teraz môžete kúpiť za 649 €.  

 

Ďalším typom nábytku je drevený, ktorý vyzerá skvele a navyše, je veľmi odolný. Andrea Štěpánová 

však upozorňuje: „Vždy vyberajte nábytok z ošetreného dreva, aby ste predišli jeho zničeniu. O drevený 

nábytok sa treba starať dôkladnejšie než o ten z umelého ratanu. Počas zimy by mal byť zakrytý a 

umiestnený v suchom prostredí.“ Všeobecne platí zásada, že nábytok z tropického dreva odolá 

náročnejším podmienkam, vďaka čomu je vhodnou voľbou aj na nekrytú záhradu. 

Kvalitné záhradné ležadlo Perth je ideálnou voľbou pre relax na slnku. Je 

vyrobené z tropického tvrdého dreva, čím sa stáva veľmi odolným proti 

poveternostným vplyvom. Vďaka praktickým kolieskam v zadnej časti sa s ním 

ľahko manipuluje. Má polohovateľné operadlo a disponuje aj odkladacím 

stolom. Ležadlo teraz kúpite len za 99 €. 

Záhradný stôl Malaya poskytne skvelý priestor pre rodinné stolovanie. 

Odolný materiál tropického dreva má krásny prírodný hnedo-červený 

odtieň vhodný do záhrady. Uprostred stola je aj otvor pre umiestnenie 

slnečníka, vďaka ktorému si letné odpočinkové dni môžete užiť naozaj 

naplno. Stôl je dostupný za cenu 95 €. Odporúčame ho kombinovať so 

záhradnou lavicou za 59 € a kreslom z rovnakej série za 45 €. 

Menší guľatý stôl Montego je vyrobený 

z tropického dreva, vďaka čomu je veľmi odolný. Navyše, disponuje skladacou 

funkciou pre lepšie uskladnenie počas zimných mesiacov. Uprostred dosky je 

otvor pre umiestnenie slnečníka, ktorý umožňuje jeho využívanie počas celej 

sezóny slnečných dní. Teraz ho môžete kúpiť za výhodnú cenu 55 €. Stôl 

odporúčame skombinovať so záhradným kreslom Nassau za 55 €. 

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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