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ASKO – NÁBYTOK: Moderné obývacie steny. 

Trendom je jednoduchosť a praktickosť 

Bratislava, 21. 5. 2020 – Útulnosť a príjemná atmosféra hrá v obývacej izbe veľkú rolu. Kde inde 

môžete tak skvelo relaxovať, stráviť pokojný večer alebo sa napríklad stretávať s priateľmi? Dodajte 

preto svojej obývačke nový šmrnc a zadovážte si novú obývaciu stenu, ktorá izbu zútulní, oživí a tiež 

ukryje všetky potrebné nevyhnutnosti. Moderné zostavy dokážu priestor urobiť vzdušnejší, 

elegantnejší ale hlavne praktický. S výberom tej pravej obývacej steny vám radi pomôžu odborníci 

v ASKO – NÁBYTOK. 

Obývacie zostavy je možné zakúpiť ako celý komplet, alebo si môžete zadovážiť jednotlivé kusy 

z rôznych nábytkových systémov a rozostaviť ich v izbe presne podľa vašich predstáv. Štandardnou 

súčasťou obývacích stien býva televízny stolík s úložným priestorom, prípadne vitrína či iné skrinky a 

ďalšie policové systémy. Výber je naozaj široký a rozmanitý sortiment predajní ASKO – NÁBYTOK 

dokáže vyhovieť tým najnáročnejším požiadavkám. Oproti dobám dávno minulým sú dnes moderné 

jednoduché čisté línie a dôraz sa kladie na praktické usporiadanie, zjednotený vzor a vzdušný dojem.  

BALIN 

Elegantná obývacia stena Balin s dekoratívnym osvetlením 

pôsobí masívnym dojmom vďaka dizajnu širokých robustných 

rámov. Prirodzený vzhľad bahenného a čierneho dubu 

prepožičiavajú nábytku nezameniteľný vzhľad. Cena celej 

steny vrátane úložných skriniek je 529.90 €. 

 

DAKAR 

Moderná obývacia stena Dakar disponuje veľkým množstvom 

úložných priestorov. Svetlé tóny bieleného sibírskeho 

smrekovca vytvárajú elegantnú a príjemne sviežu atmosféru a 

celý priestor krásne prevzdušnia. Tmavohnedé horné plochy 

predstavujú skvelý kontrastný prvok a v kombinácii s jemným 

osvetlením stena vyzerá veľmi moderne. Cena zostavy je 

319.90 €. 

 

AIDA 

Program nábytku Aida je dokonalým spojením trendu, 

elegancie a kvality. Odtieň prírodného dubového vzoru 

vytvára útulný dojem a vďaka širokým rámom pôsobia 

jednotlivé kúsky masívnym vzhľadom. Jednotlivé časti 

programu Aida je možné ľubovoľne kombinovať podľa potrieb 

interiéru. Jednotlivé prvky od 17.90 € do 219.90 €. 
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JAM 

Obývacia zostava Jam okúzli oblúkovými tvarmi dvier 

v exkluzívnej kombinácii dubového drevodekoru a bielych 

štruktúrovaných plôch. Zásuvky sú vybavené praktickým 

mechanizmom, ktorý tlmí ich dôraz. Dekoračné osvetlenie 

pôsobí moderne a vďaka hre svetiel vytvorí v izbe útulnú 

atmosféru. Cena zostavy je 649.90 €. 

 

KOLIBRI 

Zostava nábytku Kolibri vytvára vďaka nadčasovej šedo-

bielej kombinácii farieb zaujímavý elegantný vzhľad, ktorý 

efektívne podčiarkuje tlmené osvetlenie. Vodorovné 

frézovanie lesklých plôch tvorí zaujímavý detail, ktorý 

pôsobí veľmi moderne a neopozerane. Celá zostava stojí 

479.90 €. 

 

KASHMIR 

Romantická kolekcia nábytku Kashmir upúta na prvý pohľad. 

Tvarované rímsy, široké rámy, svetlé krémové tóny dekoru 

bielenej borovice – to všetko spoločne zaistí pôsobivú 

atmosféru. Nábytok je ideálny do tradičnejších romantických 

interiérov v provensálskom alebo rustikálnom štýle. Cena sa 

pohybuje podľa jednotlivých kusov, a to  od 57.90 € do 

369.90 €. 

 

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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