Tlačová správa

ASKO – NÁBYTOK: Jedálenský stôl - srdce domova, kde sa stretáva celá
rodina
Bratislava, 14. 7. 2020 – Jedálenský stôl býva dejiskom mnohých udalostí. Schádza sa pri ňom celá
rodina, často aj v širšom kruhu. Je miestom, kde píšete s deťmi domáce úlohy, pracujete, alebo pri
ňom skrátka relaxujete s kávou či časopisom v ruke. Stôl by mal spĺňať viacero kritérií, od dizajnu až
po veľkosť, ktoré budú zodpovedať rozmerom miestnosti a počtu členov rodiny. Odborníci v ASKO NÁBYTOK vám s výberom a všetkými detailmi radi pomôžu.
Veľkosť stola by mala zodpovedať rozmerom miestnosti. Ak nedisponujete priestrannou jedálňou či
kuchyňou, je dobré zvoliť buď rozkladací alebo guľatý stôl, ktorý ponúkne viac miest na sedenie.
Odborníci v ASKO - NÁBYTOK pri výbere stola odporúčajú vždy počítať s pár centimetrami navyše, čo
oceníte predovšetkým vo chvíľach, keď dorazí nečakaná návšteva. Obľúbeným materiálom je prírodné
drevo, ktoré celú miestnosť krásne zútulní a vytvorí atmosféru domova. Dnes je veľmi populárnym
trendom kombinácia dreva a kovu, ktorá vyzerá naozaj štýlovo a ľahko ju zladíte s ďalšími prvkami v
interiéri.
Jedálensky stôl Darina
Masívny obdĺžnikový jedálenský stôl z kolekcie Darina
disponuje plochou 180 x 90 cm. Poskytne tak pohodlné
posedenie pre 4-6 osôb. Rustikálny štýl v dekore dub
artisan skvelo zapadne do modernej domácnosti, na
chalupu alebo rodinnú chatu. Vďaka zosilnenej konštrukcii
a širokému rámu je stôl veľmi stabilný. Cena jedálenského
stola Darina je 189,90 €.

Jedálensky stôl Prime
Obdĺžnikový jedálenský stôl Prime v industriálnom štýle
upúta pozornosť na prvý pohľad. Starožitný vzhľad
drevených dosiek a brúseného kovu podčiarkne osobitosť
interiéru a stane sa dominantou miestnosti. Priznané
materiály, robustná konštrukcia a vintage vzhľad vytvorí
nevšednú atmosféru a v kombinácii s jednoduchými
doplnkami vás doslova nadchne. Cena stola je 249,90 €.
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Jedálensky stôl Bornholm
Moderný škandinávsky štýl jedálenského stola Bornholm pôsobí veľmi
sviežo a minimalisticky. Tento štýl sa vyznačuje najmä bielou farbou v
kombinácii s prírodnými materiálmi a jednoduchými doplnkami. Okrúhly
stôl v bielej farbe skvele dopĺňajú masívne nohy v svetlom odtieni dreva.
Plocha vrchnej dosky je 90 cm. Výhodou okrúhlych stolov je úspora miesta,
takže sa skvele hodí do menších priestorov. Cena jedálenského stola
Bornholm je 85,90 €.

Jedálensky stôl FS4864
Kvalitný jedálenský stôl v bielom lesku sa vďaka
jednoduchým líniám a neutrálnej bielej farbe hodí naozaj do
každej domácnosti. Či už ladíte interiér do škandinávskeho,
vidieckeho alebo bohémskeho štýlu, s týmto jedálenským
stolom určite neurobíte krok vedľa. S rozmermi 120 x 80 cm
pohodlne vystačí štvorčlennej rodine. Cena stola je 135 €.

Jedálensky stôl Nestor
Moderný stôl Nestor v obdĺžnikovom tvare oceníte najmä
pre jeho priestrannosť. Na prvý pohľad vás zaujme
mohutným výzorom a kombináciou vzoru dub artisan s
grafitovými detailmi. Vďaka rozkladacej funkcii vás
neprekvapí žiadna neočakávaná návšteva. Šírku jedálenskej
plochy ľahko zväčšíte pridaním stredovej dosky z pôvodných
160 cm na 220 cm. Cena stola Nestor je 239,90 €.

Jedálensky stôl Kalliope
Čistý moderný štýl jedálenského stola Kalliope v bielom lesku
v kombinácii s chrómovo lesklým kovom vynikne najmä v
moderných interiéroch. Vďaka rozkladacej funkcii ho z
pôvodnej dĺžky 120 cm ľahko rozšírite na 160 cm. Hodí sa tak
aj do menších kuchýň či jedální. V prípade, že čakáte hostí,
ho jednoducho roztiahnete a môžete sa tešiť z prítomnosti
svojich blízkych. Cena stola Kalliope je 245 €.
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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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