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Elegantné tmavé sedačky pôsobia nadčasovo a priestor zútulnia 

Bratislava, 3. 2. 2021 – Sedačky v tmavých odtieňoch sú obľúbené nielen pre svoj sofistikovaný 

vzhľad, ale aj pre ich praktickosť. Pokiaľ máte doma domácich miláčikov alebo deti, nemusíte sa 

obávať, že na súprave bude vidieť každý fliačik. Tmavé farby pôsobia v priestore dramaticky 

a elegantne. V kombinácii so svetlým okolím vytvorí v izbe naozaj útulnú atmosféru. Nemusíte sa 

obmedzovať len čiernou a tmavo šedou farbou, perfektne vyzerajú tiež tmavé tóny modrej či zelenej. 

Sedacia súprava je sama o sebe kráľovnou obývacej izby a tmavé farby priťahujú ešte väčšiu pozornosť. 

Ideálne je také sedačky kombinovať so svetlými doplnkami, neutrálnym nábytkom, podlahou a 

výmaľbou, ktoré dajú vyniknúť dominante izby, ale zároveň ju neprebijú. Pri voľbe farby tiež berte do 

úvahy, aké množstvo prirodzeného svetla v izbe máte. Keď ho budete mať dostatok, môžete siahnuť 

po tmavej súprave, aj keď nie je izba príliš veľká. Do malých priestorov s minimom prirodzeného svetla 

je lepšou voľbou svetlá sedačka. Mimo designu a farby, ktoré majú na atmosféru izby veľký vplyv, je 

dôležité myslieť aj na správnu veľkosť a tvar sedacej súpravy. Mali by zodpovedať rozloženiu miestnosti 

a počtu členov domácnosti. V neposlednom rade sa zamerajte na pohodlie. Sedačka je predsa len 

miestom, kde si chcete po dlhom dni oddýchnuť, zahodiť starosti za hlavu a užívať si príjemný oddych. 

Čierna súprava bude ladiť s akoukoľvek farbou a je veľmi univerzálna. Vyvarujte sa však prílišnému 

množstvu odtieňov na doplnkoch. Podľa dizajnérov je k dominantnej farbe v miestnosti vhodné zvoliť 

2-3 doplnkové odtiene, ktoré sa v rôznych tónoch môžu v miestnosti objaviť. Majte na pamäti, že 

tlmené a tmavé farby sú pre oddych vhodné, ale keď v miestnosti prevažujú, môže priestor pôsobiť 

stiesnene. V sortimente ASKO - NÁBYTOK nájdete pestrejšiu paletu tmavých odtieňov, ako je čierna - 

od hnedej a tmavo šedej až po zelenú či modrú. Ak stále váhate, aký odtieň je ten pravý a ako ho 

skombinovať s ďalšími kusmi nábytku, neváhajte osloviť odborníkov z ASKO - NÁBYTOK, ktorí vám radi 

s výberom poradia 

Sedacia súprava Stick 

Sedacia súprava Stick vyhovie aj tým najvyšším nárokom na 

pohodlie. Sedačka v tvare písmena U má kvalitnú 

konštrukciu z tvrdého dreva, ktorú dopĺňa polstrovanie zo 

studenej peny na vlnitých pružinách, ktoré zaručuje 

komfortné sedenie. Jej hlavnou prednosťou je elektronická 

relaxačná funkcia pohovky, ktorú oceníte napríklad po 

ťažkom dni v práci. Pocit maximálneho komfortu umocní 

možnosť rozkladu na lôžko, na ktorom môžete relaxovať 

spoločne so svojimi blízkymi, alebo ho využiť na pohodlné 

prespanie. 
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Sedacia súprava Beate 

Pri rohovej sedacej súprave Beate dizajnéri vsadili na klasický 

štýl, ktorý lichotí väčšine interiérov. Vďaka svojim malým 

rozmerom sa hodí do garsónky alebo napríklad študentských 

izieb. Ak ste pri výbere sedačky limitovaní priestorom, je 

jasné, že okrem vzhľadu musíte vyberať aj podľa funkčnosti. 

Beate sa ľahko rozloží na lôžko, disponuje úložným 

priestorom a je vyrobená z polyuretánovej peny, ktorá zaručí 

komfort a pohodlie. Ľahko sa tak stane praktickým aj obľúbeným prvkom v mnohých obývacích izbách. 

Sedacia súprava Alvaro 

Vychutnajte si spoločné chvíle so svojimi blízkymi v pohodlí. 

Sedacia súprava Alvaro v tvare U ponúka dostatok miesta pre 

všetkých. Maximálny komfort zaistí polohovateľné opierky 

rúk i hlavy, oceníte tiež veľké úložné priestory či možnosť 

rozloženia na lôžko. Vďaka veľkej variabilite, možnosti výberu 

výšky nôh a plánovaniu rôznych zostáv i funkcií sa sedacia 

súprava Alvaro stane nielen krásnou, ale aj praktickou 

dominantou vašej obývačky. 

Sedacia súprava Madeira 

Sedačka je nielen miestom pre spoločenské stretnutia. Je tiež 

obľúbenou zónou pre oddych. Niekedy však môže byť ťažké 

nájsť si pre seba dostatok miesta, najmä vo väčších rodinách. 

Tento problém ľahko vyrieši sedacia súprava Madeira, ktorá 

ponúka dostatok priestoru na relaxáciu pre všetkých. Navyše 

disponuje tromi veľkoobjemovými opierkami hlavy, ktoré 

môžete podľa potreby presunúť. Iste oceníte aj možnosť 

rozloženia na lôžko a dva úložné priestory. 

Sedacia súprava Aldon 

Rohová sedacia súprava Aldona je multifunkčne využiteľná, 

a to vďaka piatim nastaviteľným podopierkam hlavy, 

polohovacej opierke, úložnému priestoru a možnosti 

rozloženia na lôžko. Kvalitné posedenie aj prespanie 

zaručuje polstrovanie z vlnovcových pružín a 

polyuretánovej peny, ktorá je pružná, má výborný odpor 

proti stlačeniu a vysokú tvarovú stálosť. Srdcom celej 

pohovky je jadro tvorené kvalitným drevom, drevotrieskou 

a kovom. Ak hľadáte sedačku s ideálnym pomerom ceny a 

kvality, model Aldona bude správna voľba. 
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Sedacia súprava Costa 

Rohová sedacia súprava Costa ponúka všetko, čo od novej 

sedačky očakávate. Moderný nadčasový dizajn umocňuje 

látkový poťah s efektom brúsenej kože. O vaše pohodlie sa 

postará kvalitné polstrovanie zo studenej peny a komfortne 

nastavené podopierky hlavy, vďaka ktorým môžete 

relaxovať v akejkoľvek polohe. Praktická úložná zásuvka 

vám pomôže s organizáciou a udržaním poriadku. Počas dní 

voľna oceníte možnosť rozkladu na priestranné lôžko, na 

ktorom môžete leňošiť s celou rodinou, alebo ho ponúknuť 

na prespanie návštevám. 

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.sk. 
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