
  Tlačová správa 
 

Kontakt pre médiá 
Romana Dorotovičová 
Tel.: +421 908 181 930 

E-mail: romana@blackapple.sk  
 

ASKO – NÁBYTOK: Privítajte jar s novým záhradným nábytkom 

Bratislava, 09. 03. 2020 – Jar sa nezadržateľne blíži a všetci už iste čakáme na príjemné slnečné 

počasie. Záhradu alebo terasu si väčšina z nás asi len ťažko dokáže predstaviť bez záhradného 

nábytku. Ak hľadáte ten pravý práve pre vašu záhradu, balkón alebo pergolu a nechcete šliapnuť 

vedľa, poraďte sa s odborníkmi z ASKO – NÁBYTOK. Tí vám odporučia nielen najvhodnejšie kúsky a 

materiál priamo pre vaše potreby, ale poradia i s montážou a údržbou.  

Výber záhradného nábytku by sme nemali nechávať na poslednú chvíľu. Pri voľbe myslite na to, že 

vonkajší nábytok musí čeliť nielen dažďu a vetru, ale mnohokrát tiež celodennému slnku. 

Najdôležitejším aspektom pri výbere je preto miesto, kde bude nábytok umiestnený. Aj s tým vám radi 

poradia v predajniach ASKO – NÁBYTOK, kde nájdete rôzne verzie vonkajšieho nábytku pre všetky 

možné príležitosti.  

 

Nábytok z umelého ratanu: variant pre každú príležitosť 

Najodolnejším variantom, ktorý môžete umiestniť ako na záhradu, tak pod striešku, je nábytok 

z umelého ratanu. V predajniach ASKO – NÁBYTOK určite oceníte široký sortiment stolov, stoličiek, 

kresielok a lavíc, ktoré sú pre vonkajšie stolovanie najvhodnejšie. Môžete vyberať z menších zostáv, 

ktoré sa zmestia i na malé terasy či balkóny, až po stoly, ku ktorým sa pohodlne usadí veľká rodina. Ak 

sa chystáte usporiadať veľké letné stretnutie, iste vás zaujme ponuka vonkajších sedacích súprav 

s konferenčným stolíkom. Sedacie súpravy z ratanu v sebe spájajú moderný dizajn, pohodlie i 

praktickosť. Sedenie na nich je vďaka mäkkému polstrovaniu doslova potešením. 

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 €. 

 

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 €. 
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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 €.  

 

Exotické drevo: nábytok, ktorý urobí parádu 

Pokiaľ bude stáť nábytok pod pergolou alebo zastrešenou terasou, je možné zvoliť chúlostivejšie 

prírodné materiály. Aj tie pri správnej starostlivosti vydržia slúžiť dlhé roky a navyše skvelo vyzerajú. 

Drevený nábytok je potrebné pravidelne ošetrovať impregnáciou, prípadne moridlom. Naviac by mal 

byť takýto nábytok v priebehu zimy umiestnený v suchom prostredí. So všetkými informáciami ohľadne 

údržby potom poradia vyškolení odborníci priamo na predajniach ASKO – NÁBYTOK.  

Záhradný stôl so stoličkami Malaya 

 

Záhradný stôl poskytne skvelý priestor pre rodinné 

stolovanie. Vďaka odolnému materiálu tropického dreva 

je veľmi odolný a má krásny prírodný hnedo-červený 

odtieň. Uprostred stola je aj otvor pre umiestenie 

slnečníkov, a tak si svoje letné odpočinkové dni môžete 

užiť naozaj naplno. Stôl je dostupný za cenu 75.90 €. 

Odporúčame ho kombinovať so záhradnou lavičkou za 

69.90 € a kresielkom z rovnakej série za  42.90 €. 

 

Rozkladací stôl z tropického dreva 

 

Grilovanie pre veľkú spoločnosť nebude problémom so 

stolom z tropického dreva. Jeho veľkosť sa dá o tretinu 

zväčšiť vďaka dômyselnému rozkladaciemu systému. Stôl je 

naviac možné doplniť skladacími stoličkami, ktoré v prípade 

nutnosti uloženia nezaberú takmer žiadne miesto. Stôl 

možno zakúpiť za 249.90 €, každú zo stoličiek za 84.90 € a je 

len na vás, aké množstvo zvolíte, podľa toho, koľko hostí 

očakávate.  
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Polohovateľné záhradné ležadlo 

 

Pre chvíle odpočinku a pohody skvelo poslúži polohovateľné 

drevené ležadlo. Doplňte ho o mäkký vankúš a môžete si 

užívať príjemné počasie na vašej záhrade dlhé hodiny. 

Ležadlo je vybavené praktickým odkladacím stolíkom pre 

letný drink alebo obľúbenú knihu. Šikovné kolieska zaistia 

jednoduché premiestnenie. Drevené ležadlo stojí 119.90 €. 

 

 

Kov hrá prím: dizajnové kúsky pre vašu záhradu 

Dizajnovým variantom je i kovový nábytok, ktorý okrem výborného vzhľadu vyniká i skvelou 

funkčnosťou. Vyberať môžete z jednoduchých variantov, k dostaniu sú ale i produkty s atraktívnym 

mozaikovým vzorom. Starostlivosť o zakúpený nábytok je v tomto prípade jednoduchá. Jednotlivé 

kúsky stačí utrieť navlhčenou handričkou a môžete si užívať krásne posedenie! 

Záhradný kovový set 

Čierny kov v kombinácii s červenou alebo zelenou mozaikou 

okúzli každého milovníka tradičných vzorov a priam volá 

k posedeniu nad dobrou kávou. Stoličky sú dodávané i 

s podsedákmi, o vaše pohodlie je tak postarané. V rovnakom 

dizajne si môžete zadovážiť aj rohové stojany na kvetiny alebo 

stojany s policami. Cena záhradného setu: 139.90 €, police od 

49.90 €.  

 

 

 

Polohovateľné záhradné ležadlo 

 

 

Hliníková konštrukcia je veľmi ľahká a jednoduchá na údržbu. Navyše vyzerá 

výborne! Ak túžite po ležadle, ktoré je skladné, ľahké a praktické, no nechcete 

poľavovať zo svojich nárokov na kvalitu, voľte práve hliník. Ležadlo je navyše 

polohovateľné. Hliníkové ležadlo zakúpite za 64.90 €.    
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Hojdačka pre tri osoby 

K záhradnému nábytku neodmysliteľne patria i hojdačky. Milujú ich ako 

deti, tak i dospelí. Hojdačka pre tri osoby s kovovou konštrukciou a čiernou 

sieťovinou je neutrálnym kúskom, ktorý sa bude hodiť na akúkoľvek 

záhradu a ľahko ho skombinujete s ďalším záhradným nábytkom. 

Hojdačku kúpite za 179.90 €.  

 

 

 

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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