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ASKO – NÁBYTOK: Sviatočné posedenie pre celú rodinu  

Bratislava, 18. 11. 2020 – Teší vás predstava pokojného Štedrého večera, ktorý strávite obklopení 

celou svojou rodinou v útulnej obývacej izbe s tradičnými rozprávkami, dobrými sladkosťami a 

stromčekom voňajúcim po celej miestnosti? Potom je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, či sa vaša 

návšteva bude mať kam posadiť bez toho, aby ste ako vždy museli riešiť sťahovanie stoličiek z 

kuchyne a hľadanie provizórneho sedenie pre tetu so strýkom. Rodinné sedacie súpravy do tvaru U 

sú ideálne pre stretávanie sa celej rodiny, ale aj každodenné leňošenie a odpočinok. Ak zvolíte 

sedačku na mieru, môžete si ju navyše prispôsobiť tak, aby splnila všetky vaše požiadavky. S 

dokonalým plánovaním vám pomôžu odborníci z ASKO - NÁBYTOK, ktorí zaistia, že sedacia súprava 

bude presne podľa vašich predstáv. 

Pri výbere sedačky je dobré zamyslieť sa nad tým, čo presne od nej očakávate. Pre rodiny sú vhodné 

veľké sedacie súpravy v tvare písmena L alebo U s pevnou konštrukciou a poťahom. Poslúžia nielen na 

posedenie, ale aj pre každodenné leňošenie, detské hry, šantenie a ponúkajú tiež dostatok úložného 

priestoru. Mladé páry a singles, ktorí uprednostňujú maximálne pohodlie, môžu siahnuť po mäkkom 

polstrovaní s polohovateľnými opierkami, nastaviteľnými opierkami hlavy a s možnosťou rozloženia 

sedačky na mäkké lôžko. Naopak najstaršie generácie ocenia nastaviteľnú výšku aj hĺbku sedu a 

polohovanie opierky hlavy, ktoré sa prispôsobia anatómii ich tela, ale aj tlmené odtiene a príjemné 

materiály. 

Ak viete, že sedacia súprava bude slúžiť predovšetkým na stretávanie s celou rodinou, voľte väčšie 

sedacie súpravy, ktoré poskytnú dostatok miesta i pohodlia. Vysnívanú sedaciu súpravu môžete 

dokonca naplánovať do posledného detailu - od presnej veľkosti a tvaru až po taký materiál, ktorý vám 

bude príjemný, ale zároveň odolný voči vyčíňaniu domáceho maznáčika. Všetko je možné prispôsobiť 

podľa vašich individuálnych požiadaviek a jednotlivé časti môžete doplniť o ďalšie elementy, ako sú 

trojsedák alebo dvojsedák, prípadne ďalšie kresla či taburety, ktoré poskytnú ďalší priestor pre 

pohodlné sedenie. Ak teda túžite po polohovateľných opierkach hlavy, posuvných opierkach rúk či 

ďalších funkciách sedacích súprav na mieru, splňte si svoj sen vďaka plánovaným súpravám. 

 

Sedačka Madeira sa stane nielen miestom pre spoločenské 

stretnutia, ale aj obľúbenou zónou pre oddych. Vyrieši váš 

problém s nedostatkom miesta, ponúka totiž dostatok priestoru 

na relaxáciu pre všetkých členov rodiny. Navyše disponuje tromi 

veľkoobjemový opierkami hlavy, ktoré môžete podľa potreby 

presunúť, a iste oceníte aj možnosť rozloženia na lôžko či dva 

úložné priestory.  
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Sedacia súprava Garland splní všetky vaše očakávania, lebo sa 

vďaka možnosti plánovania rôznych zostáv a kvalitnému poťahu 

dokonale prispôsobí vašej domácnosti. Polohovateľné opierky 

hlavy a pružné jadro vám zaručí maximálne pohodlie. Oceníte tiež 

možnosť rozkladu na lôžko a praktické úložné priestory. Útulnú 

atmosféru vášho domova podporia dekoračné vankúšiky, ktoré sú 

súčasťou súpravy.  

 

Sedacia súprava Panama XL v tvare písmena U poskytne toľko 

priestoru a pohodlia, koľko len potrebujete. Najmä početnejšie 

rodiny ocenia jej veľkorysé rozmery, vďaka ktorým si každý člen 

nájde svoje obľúbené miesto k odpočinku. Polstrovanie a 

polohovateľná opierka hlavy zaistí ešte väčší komfort, zatiaľ čo 

počas voľného dňa sa bude hodiť možnosť rozkladu na lôžko. 

Praktický je aj úložný priestor, ktorý uľahčí upratovanie a 

organizáciu v obývačke.  

 

Sedacia súprava Relaxness sa stane vaším obľúbeným miestom 

pre oddych a pohodové chvíle strávené s rodinou či priateľmi. 

Nadchne vás predovšetkým veľkou variabilitou a užitočnými 

funkciami. Počas večerov s dobrou knihou alebo filmom oceníte 

polohovací relaxačný roh, zatiaľ čo možnosť rozkladu na lôžko a 

veľkorysý úložný priestor vám pomôžu udržať poriadok v 

domácnosti a vyriešiť aj nečakané situácie.  

 

Sedacia súprava Lotus kombinuje prvky moderného dizajnu a 

funkčnosti. Kvalitná konštrukcia je v kombinácii s jadrom z 

polyuretánovej peny zárukou dlhej životnosti a vysokého 

komfortu. Sedačka zaujme praktickými riešeniami v podobe 

úložných priestorov a možnosti rozkladu na lôžko, navyše ju 

vďaka zaujímavému spracovaniu a čalúnenej zadnej časti 

môžete umiestniť na akékoľvek miesto v izbe. 

Ak si nie ste istí s výberom ideálnej sedacej súpravy, nie je nič jednoduchšie ako obrátiť sa na 

odborníkov v predajniach ASKO - NÁBYTOK a splniť si svoj sen ešte dnes. www.asko.sk 
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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.sk . 
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