Tlačová správa

Kovový záhradný nábytok: moderný vzhľad a vysoká odolnosť
Bratislava, 05. 05. 2020 – Tiež sa už nemôžete dočkať letných stretnutí na záhrade, kedy vzduch vonia
grilovanými jedlami a slnečné lúče príjemne prehrievajú vaše telo? Na toto obdobie sa môžete
pripraviť už teraz a zaobstarať si nový záhradný nábytok, ktorý vám na záhrade alebo terase zaistia
dostatočný komfort. Jednou z možností je kovový záhradní nábytok, ktorého výhodou je
predovšetkým vysoká odolnosť, stabilita, dlhovekosť a moderný dizajn. S výberom vám radi pomôžu
odborníci v predajniach ASKO – NÁBYTOK, ktorí poznajú všetky úskalia, s ktorými by ste sa pri
nákupe záhradného nábytku mohli stretnúť.
Čas dlhých večerov strávených s rodinou a priateľmi na záhrade či terase už klope na dvere. Správnu
letnú pohodu si asi málokto z nás dokáže predstaviť bez praktického záhradného nábytku, ktorý nám
na záhrade vytvorí útulné zákutie, kam sa môžeme uchýliť nielen pri relaxácii, ale napríklad aj s hosťami
na popoludňajšiu kávu. V ponuke je dnes množstvo rozličných materiálov záhradného nábytku. Každý
z nich má nejaké pozitíva i negatíva. Jedným z dlhodobo populárnych materiálov je kov, najčastejšie
hliník alebo oceľ. Pri ich výbere sa môžete obrátiť na odborníkov v ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám pomôžu
vybrať tú pravú zostavu pre vašu záhradu.
Kovový záhradný nábytok vyniká predovšetkým veľkou odolnosťou proti nepriaznivému počasiu a
nárazom. Tým pádom často vydrží v domácnosti slúžiť dlhé roky. Jeho nespornou výhodou je tiež
stabilita, ktorú oceníte predovšetkým pri silnom vetre. Vďaka týmto aspektom tak môže byť nábytok
vo vonkajších podmienkach od jari do jesene. Pri hliníkovom i oceľovom nábytku sa navyše nemusíte
obávať korózie. Oceľový nábytok je ošetrený lakom, ktorý zabraňuje hrdzi dostať sa do kovu a hliník
ako taký korózii nepodlieha. Iste oceníte aj ľahké skladovanie kovového nábytku. Negatívnymi
vlastnosťami by pre niekoho mohli byť tepelné vlastnosti kovu. Na sedenie býva mnohokrát chladný,
pri dlhom pobyte na slnku naopak príliš teplý. Tomu sa však dá jednoducho zabrániť rôznymi vankúšmi
či podsedákmi, ktoré vám zaistia komfortné sedenie a vy si tak môžete naplno užívať krásne počasie a
chvíľky oddychu.

Záhradní set Camping
Praktický záhradný set dvoch lavíc a stolu sa úžasne hodí
do akejkoľvek záhrady alebo väčšej terasy. Jeho výhodou
sú tiež veľké rozmery stola 180 x 75 cm, takže sa k nemu
pohodlne zmestí väčšia rodina. Ak hľadáte záhradný
nábytok, ktorý sa dá využívať po celý rok, tak je tento set
2+1 vhodnou voľbou. Cena je 159.90 €.
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Záhradný set Fabiola
Zháňate menší stolík so stoličkami, ktorý sa zmestí i na
malý balkón? Hliníkový set dvoch stoličiek a stolíka je pre
tieto účely perfektný. Vďaka použitému materiálu je
ľahučký a vy ho tak môžete ľahko premiestniť tam, kde je
zrovna treba. Cena stoličky je 27.90 € a stola 39.90 €.

Záhradná hojdačka Cordoba
Kovová záhradná hojdačka, ktorá unesie až tri osoby, je
skvelou voľbou pre tých, ktorí si chcú po práci na záhrade na
chvíľku odpočinúť alebo majú v domácnosti deti. Tie sú
z hojdačiek priam nadšené a uvidíte, že keď ju umiestnite do
vašej záhrady, nebudú z nej chcieť zosadnúť. Vďaka strieške
nad samotnou hojdačkou sa nemusíte báť úpalu alebo
drobného dažďa. Užite si chvíle pohody na tejto hojdačke,
ktorá teraz stojí len 179.90 €.

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 €.
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Záhradné ležadlo Livorno
Záhradné ležadlo zo série Livorno priamo láka k pokojnému
dňu strávenému opaľovaním a odpočinkom. Ležadlo sa
vyznačuje moderným minimalistickým vzhľadom, ktorý sa
hodí do akejkoľvek záhrady či terasy. Vďaka praktickým
kolieskam ho možno ľahko premiestniť kamkoľvek je treba.
Použitý hliníkový materiál tak zaisťuje ľahkú, a i tak stabilnú
konštrukciu. Cena kresla je 239.90 €.

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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