Tlačová správa

Nová obývačka: Nájdite svoj štýl s odborníkmi z ASKO – NÁBYTOK
Bratislava, 12. 05. 2020 – Spoločenským srdcom každej domácnosti je bez pochýb obývacia izba. Je
výnimočným miestom, kde sa celá rodina stretáva a trávi spoločný čas, miestom, kde sa dá relaxovať
alebo usporadúvať bujaré večierky pre seba i svojich priateľov. Veď kam predsa povedú prvé kroky
návštevy? Práve do obývacej izby. Aby bol čas v nej strávený pre vás naozaj príjemný, je dôležité,
aby ste sa v nej cítili vždy dobre a vytvorili si ju presne podľa svojich predstáv. S tým vám radi
pomôžu odborníci z ASKO – Nábytok, ktorí dobre prečítajú vaše priania a pomôžu vybrať nábytok do
obývačky tak, aby splnili i najnáročnejšie požiadavky na kvalitu a moderný vzhľad. Ak hľadáte
inšpiráciu, zamierte práve sem. ASKO – Nábytok je jednotkou pre váš domov. Všetko si navyše
môžete pohodlne objednať i online na e-shope alebo môžete využiť službu Click & Collect a
objednané produkty si vyzdvihnúť na akejkoľvek predajni ASKO – NÁBYTOK.
Dominantou obývacej izby sú predovšetkým sedacie súpravy. Nech už sú vaše požiadavky akékoľvek,
zo širokej ponuky v predajniach ASKO – Nábytok si vyberiete tú pravú. Pri výbere môžete využiť služby
odborníkov, ktorí vám pomôžu s voľbou a plánovaním sedačiek podľa vášho vkusu. Voliť môžete
z klasických sedacích súprav, sedačiek s úložným priestorom či s možnosťou rozkladania, ale i z takých
súprav, ktoré sú priamo na mieru vám a vašej domácnosti. Kombináciou variabilných setov môžete
súpravu prispôsobiť svojím požiadavkám na funkčnosť a vzhľad. Jednotlivé časti je možné doplniť o
dvojsedáky či trojsedáky, prípadne kreslá a taburetky. Široký sortiment farieb čalúnení či praktickej
ekokože potom splní i tie najnáročnejšie požiadavky.

Rohová sedacia súprava Magic (699.90 €) s atraktívnym
prešívaním a mnohými vankúšmi pôsobí útulne a zároveň
moderne. Súprava je čalúnená kvalitnou látkou v podobe
zeleného zamatu a vďaka svojej farbe bude v miestnosti pútať
pozornosť a pôsobiť ako jej hlavná dominanta. Súprava
umožňuje vlastné umiestnenie otomanu na pravú alebo ľavú
stranu a praktická rozkladacia funkcia na lôžko je len pomyselnou
čerešničkou na tejto dokonalej sedačke.
Trendy rohová sedacia súprava Hugo (1099.90 €) pre ležérnu
domácu pohodu je komfortná a vybavená polohovateľnými
chrbticovými opierkami. Ďalšou skvelou prednosťou je elektrická
funkcia sedáku, ktorá umožňuje ľubovoľne nastavovať jeho hĺbku
až do polohy príležitostného lôžka – kedykoľvek si tak môžete
ľahko vytvoriť ľubovoľne veľký priestor pre relaxáciu.

K pocitu pohody v obývacej izbe prispeje tiež dostatok úložného priestoru, kam možno uložiť rozličné
drobnosti, ktoré by inak mohli kaziť dojem útulnej a usporiadanej izby. V súčasnosti sú obľúbené
variabilné systémy nábytku, ktoré ponúkajú širokú škálu kúskov v jednotnom dekore. Komodu, vitrínu,
knihovničku alebo napríklad televízny stolík tak môžete jednoducho zladiť. Ak naopak dávate prednosť
jednotlivým zaujímavým kúskom, ktoré radi kombinujete podľa vlastného vkusu, ani tu vás ponuka
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ASKO – Nábytok nesklame. Jednoducho si vyberiete, nech už máte akékoľvek nároky na priestor, vzhľad
a dizajn.
Ak chcete kvalitný a zároveň moderný dizajnový nábytok, potom
je obývacia stena Caracas práve pre vás. Moderný vzhľad a
funkčné spracovanie dodá vašej obývačke množstvo dizajnového
úložného priestoru. Silné horné rámy konštrukcie obsahujú
bodové LED svetla, ktoré hrajú na povrchu nábytku hru svetla a
tieňa a vytvárajú tak naozaj exkluzívny efekt. Cena obývacej steny
Caracas Combi je 729.90 €.
Obývacia stena Kalomira je inšpirovaná mestským industriálnym
štýlom a úplne odzrkadľuje modernú dušu svojho majiteľa.
Zaujímavo členitá obývacia stena v kombinácii smrekového
drevodekoru spolu s imitáciou tmavošedého betónu a železa
vnesie do vášho bytu neopozeranú atmosféru. S osvetlením
v pozadí všetko ešte viac vynikne. Cena steny i s osvetlením:
499.90 €.

K dokonalosti obývacej izby už stačí vybrať len dekorácie a textilné doplnky, ktoré dotvoria pohodovú
atmosféru a celú izbu zútulnia. Menšie koberce dodajú obývačke šmrnc, mäkké deky zas hrejivý nádych
domácej pohody. Vaša perfektná obývacia izba z ASKO – Nábytok je tu!
Navyše si môžete všetky produkty objednať pohodlne online na e-shope www.asko-nabytek.sk a
nechať si tovar priviezť domov. Ak uprednostňujete osobné vyzdvihnutie, môžete využiť obľúbenú
službu Click & Collect a objednané produkty si osobne vyzdvihnúť na akejkoľvek pobočke ASKO –
NÁBYTOK.
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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