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Nábytok z umelého ratanu vydrží všetky rozmary počasia 

Bratislava, 02. 04. 2020 – Záhradnú pohodu si len málokto predstaví bez záhradného nábytku. Ten 

vám môže poskytnúť nielen miesto pre relaxáciu, ale tiež slúži ako miesto pre stretávanie sa s 

priateľmi či rodinou. Pri výbere záhradného nábytku je dobré zohľadniť predovšetkým materiál, 

z ktorého je vyrobený. Ak hľadáte odolný materiál, ktorý vydrží všetky rozmary počasia a nevyžaduje 

prehnanú starostlivosť, siahnite po nábytku z umelého ratanu.  Pri svojom výbere sa môžete poradiť 

s odborníkmi v ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám odporučia tie najlepšie kúsky.  

Umelý ratan je najvhodnejším variantom pre všetkých, ktorí hľadajú moderné pohodlné posedenie, o 

ktoré nie je potrebné dlho sa starať, a ktoré vydrží v rovnakom stave po mnoho sezón. Umelý ratan 

naviac ponúka veľké množstvo variantov – v predajniach ASKO – NÁBYTOK nájdete kompletný 

sortiment od stoličiek, ležadiel a kresielok cez väčšie lavice a pohovky až po celé sedacie súpravy, na 

ktoré sa pohodlne usadí celá rodina pri obľúbenej vonkajšej grilovačke.  

A ako sa o umelý ratan starať? Veľmi jednoducho. V prípade potreby stačí vonkajší nábytok utrieť 

navlhčenou handričkou a preprať podsedáky, ktoré bývajú veľmi odolné, a navyše sa pri nepriaznivom 

počasí dajú jednoducho dať dole. Výhodou nábytku z umelého ratanu je, že ho nemusíte nikam 

upratovať podľa sezóny. Tento odolný materiál vydrží jesenné nepriaznivé počasie, zimnú snehovú 

nádielku i ostré slnečné lúče. Pokiaľ si stále nie ste istí, neváhajte sa opýtať vyškolených odborníkov 

v ASKO – NÁBYTOK. Poradia s výberom i s následnou starostlivosťou o vybrané kúsky.  

Záhradný set Madison 

Elegantná rohová lavica s jedálenským stolom Madison 

vám poskytne príjemné posedenie na vonkajšej záhrade 

alebo terase. Zaujímavá kombinácia hnedého a šedého 

ratanu vytvorí moderné zátišie, ktoré priamo vyzýva 

k posedeniu. Set obsahuje rohovú lavicu a jedálenský stôl. 

Súčasťou celej zostavy sú tiež pohodlné vankúše, ktorých 

poťah je snímateľný a je možné ho prať v práčke. Cena je 

1099.90 €. 

 

 

Záhradné ležadlo Jakarta 

Moderné záhradné ležadlo s polohovateľným operadlom, 

ktoré môžete nastaviť podľa vašej vôle, ponúka vďaka 

mäkkému podsedáku pohodlný odpočinok. Stabilná 

kovová konštrukcia zaistí dlhú životnosť ležadla a umelý 

ratan zase skvelo odoláva vonkajším vplyvom počasia. 

Ležadlo i s vankúšom zakúpite za 239.90 €.  
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Záhradný set Plano 

Pohodlná súprava záhradného nábytku Plano sa skladá 

z dvoch kresielok a malého stolíka, ktoré môžu byť 

umiestnené kdekoľvek na záhrade alebo i v interiéri. Tento 

menší set vytvorí pohodlné zákutie kdekoľvek si 

zaumienite a vďaka svojej menšej náročnosti na priestor 

ho môžete využiť napríklad i pre kryté terasy či balkóny. Set 

Plano si teraz môžete zaobstarať za 399.90 €. 

 

Úložný box Denpasar 

Do šikovného boxu môžete uložiť čokoľvek – jednoducho 

tu uskladníte vonkajšie vankúše, alebo napríklad i 

záhradné náradie. Box je totiž vyrobený zo stabilnej 

hliníkovej konštrukcie a umelého pleteného ratanu, vo 

vnútri je umiestnená polyesterová látka, ktorá bráni 

preniknutiu mokra a vlhkosti k uloženým veciam. 

Neutrálny úložný box sa navyše skvelo kombinuje s ďalším 

nábytkom z ratanu. Cena: 169.90 €.  

 

 

Záhradný set Caracas 

So záhradným setom Caracas si jednoducho vytvoríte 

kúzelné prostredie nielen na záhrade, ale i na dvore, terase 

či väčšom balkóne. Nechajte sa rozmaznávať slnečnými 

lúčmi popri pití dobrej kávy. Set záhradného nábytku 

Caracas obsahuje konferenčný stolík, dvojsedačku a dve 

kresielka. Je vyrobený z kovu a imitácie ratanu, ktorý je 

veľmi odolný proti nepriaznivému počasiu. Záhradný 

nábytok Caracas vyniká svojím moderným dizajnom a 

kvalitným spracovaním. Celú súpravu teraz zakúpite za 

299.90 € 
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Záhradná stolička Jakarta 

Pohodlné posedenie ponúknu záhradné stoličky z umelého 

ratanu, ktoré sú doplnené mäkkým vankúšom a vybavené 

zaoblenými podrúčkami. Stoličky sú navyše spratné a 

môžete tak jednoducho ušetriť priestor pri skladovaní. 

Praktický plastový klzák na spodnej strane nôh navyše bráni 

poškrabaniu podlahy, ak budete stoličky umiestňovať na 

verandu či balkón. Stoličky Jakarta zakúpite v predajniach 

ASKO – NÁBYTOK za 49.90 €.  

 

Záhradný set Miramar 

Parádna rohová sedačka so stolíkom vytvoria komfortné 

prostredie na terase i na záhrade, kde môžete tráviť 

spoločný čas s rodinou alebo priateľmi. Súprava Miramar 

sa skladá z rohovej sedačky a konferenčného stolu 

vrátane sedacích a operných vankúšov. Kombinácia 

umelého ratanu a hliníka zaisťuje vysokú odolnosť 

nábytku proti zlému počasiu. Set Miramar si môžete 

zakúpiť za 679.90 €.   

 

 

 

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. 

mailto:alzbeta@blackapple.sk
http://www.asko-nabytok.sk/

