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ASKO – NÁBYTOK: Fandite hokeju z pohodlia vašej obývačky 

Bratislava, 06. 05. 2019 – Obývacia izba je dôležitou miestnosťou každej domácnosti. Využívame ju 

nielen na odpočinok, ale aj ako miesto stretnutí s členmi rodiny či návštevami. Nábytok obývacej 

izby by mal preto vytvárať pocit pohodlia a útulného prostredia. Do obývačky sa však môže dostať 

aj napätie a vzrušenie, a to, napríklad, s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji. 

Pripravte teda svoju domácnosť na príchod hokejových zážitkov a vylaďte svoju fanúšikovskú 

základňu k dokonalosti. V ASKO-NÁBYTOK si môžete vybrať zo širokej ponuky nábytku do obývacej 

izby, ale aj z pestrej škály sedacích súprav a sedačiek, vďaka ktorým bude vaša obývačka vyzerať 

presne tak, ako si predstavujete. 

Dominantou obývacích izieb sú sedacie súpravy. Vychutnávame si na nich pohodu po náročnom dni v 

práci, zároveň sú však miestom, kde prežívame dramatické emócie pri dojemných filmoch či pri 

sledovaní športových zápasov. Občas sa stanú aj príležitostným lôžkom pre návštevy. V predajniach 

ASKO - NÁBYTOK si okrem bežného sortimentu môžete sedaciu súpravu ušiť presne na mieru. „Tvar 

variabilných súprav si môžete naplánovať v jednej línii, alebo do obľúbeného tvaru písmena U či L," 

hovorí Andrea Štěpánová, marketingová manažérka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK, ktorá upozorňuje, 

že jednotlivé súpravy môžete doplniť aj o ďalšie časti, ako napríklad trojsedák, dvojsedák, prípadne 

kreslo či taburetku tak, aby sedačka presne vyhovovala vašim požiadavkám. 

Čo sa týka nábytku, existujú rôzne možnosti, ako zariadiť obývací priestor. Vybrať si môžete buď 

kompletnú zostavu, alebo jednotlivé časti z variabilných programov, ktoré samostatne rozmiestnite do 

priestoru. Máte tak istotu, že celok bude ladiť, hoci použijete samostatné kúsky. Aj obývaciu zostavu si 

v ASKO - NÁBYTOK môžete vybrať presne podľa vašich predstáv. V ponuke je široká škála rôznych 

dekorov a farieb. „Aktuálne sa do niektorých presklených alebo otvorených dielov pridávajú aj lišty s 

LED osvetlením, ktoré príjemne dotvárajú atmosféru miestnosti. Pre priaznivcov minimalizmu 

ponúkame jednoduché diely v rôznych farebných prevedeniach, ale aj vo variantoch vysokého lesku či 

drevených dekoroch, "dopĺňa Andrea Štěpánová. 

Variabilná sedacia súprava Pongau disponuje možnosťou 

vlastného usporiadania a využívania rôznych úžitkových 

funkcií. Pohodlné posedenie zaisťuje jadro sedačky zo 

studenej peny. Celá súprava je potiahnutá tkanou látkou, 

ktorej odtieň si môžete vybrať z bohatej farebnej ponuky. 

Okrem toho je sedačka aj rozkladacia, vďaka čomu ju môžete 

využiť aj ako príležitostné lôžko pre návštevy. Cena sa 

pohybuje od 1 166 EUR. 

 

Štýlová sedacia súprava Cosana vyniká svojím nevšedným 

dizajnom, ktorý urobí z každej obývacej izby príjemné miesto. 

Súpravu si môžete upraviť podľa priestorových možností vášho 

domova. Pohodlné sedenie možno vylepšiť aj výsuvnou časťou 

sedačky, ktorá disponuje nastaviteľnou hĺbkou sedu a aj 

polohovateľnými opierkami hlavy.  
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Moderná mäkká pohovka Loretto sa skvele hodí najmä 

do menších obývačiek. Polohovateľné podrúčky a veľké 

oporné vankúše zaisťujú maximálne pohodlie. 

Jednoducho ju rozložíte, čím ju okamžite premeníte na 

pohodlné lôžko. Vďaka čalúneniu, ktoré je aj v zadnej 

časti, je navyše možné umiestniť ju aj do voľného 

priestoru. Cena pohovky je 499 EUR. 

 

 

Čierno-biely dizajn obývacej steny Black Eagle v 

kombinácii so sklom a LED podsvietením vytvorí z 

obývacej izby ten najmodernejší priestor. LED osvetlenie 

vytvára pôsobivý nočné efekt, a jednotlivé diely zostavy 

zas môžete medzi sebou ľubovoľne kombinovať 

a samostatne ich rozmiestniť po miestnosti. Cena 

zostavy je 269 EUR. 

 

Obývacia zostava OLI vyniká zaujímavou kombináciou 

bieleho lesku a dreveného orámovania, ktoré je typické 

pre škandinávsky štýl. Nábytok pôsobí veľmi 

minimalisticky, vďaka čomu sa hodí do akéhokoľvek 

priestoru. Jej jednotlivé diely pritom môžete požiť ako 

zostavu, alebo ich môžete rozmiestniť do priestoru ako 

samostatné časti. Cena obývacej zostavy OLI je 199 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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