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ASKO – NÁBYTOK: Štedrovečerná tabuľa v tradičnom duchu   

Bratislava, 30. 11. 2020 – K vianočnej tabuli sa viaže mnoho vianočných zvykov - schované rybie 

šupiny sľubujú bohatstvo a omotanie nôh stola reťazou by malo zabezpečiť súdržnosť rodiny. 

Nesmieme však zabudnúť ani na tradičné sviatočné pokrmy a samotné ozdobenie sviatočnej tabule, 

ktoré navodí príjemnú atmosféru. Základom úspechu je hlavne jedálenský stôl, ktorý musí spĺňať rad 

kritérií. Inšpirujte sa jedálenskými stolmi z ASKO - NÁBYTOK, ktoré vám pomôžu dotvoriť dokonalú 

sviatočnú večeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedálenský stôl je neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti, a keďže sa na Vianoce často zíde aj širšia 

rodina, je dobré myslieť na jeho dostatočnú veľkosť. Toto skvele spĺňajú stoly s možnosťou rozkladu, 

ktoré pomocou ďalšej dosky rozšírite, pokiaľ práve očakávate viac stravníkov. Správne zvolený stôl by 

nemal zaberať zbytočne veľa miesta, ale musí poskytnúť dostatok priestoru pre všetkých obyvateľov 

domácnosti. Dnes už môžete vyberať medzi stolmi s nastaviteľnou výškou i dĺžkou, ktoré si prispôsobíte 

podľa aktuálnych potrieb. Pri výbere stola dbajte aj na to, aby mal každý dostatok priestoru, čo je 

približne 40 x 60 cm. 

Čo sa týka dizajnu, nestarnúcou klasikou sú jedálenské stoly v drevenom dekore, ktoré sa stále tešia 

veľkej obľube. V posledných rokoch sú tiež veľmi populárne jedálenské stoly v bielej farbe, ktoré ľahko 

zapadnú do akéhokoľvek štýlu interiéru a jednoducho ich zladíte s akýmkoľvek druhom stoličiek. Rad 

jedálenských stolov, ale aj mnoho vianočných dekorácií, kvalitného porcelánového riadu a ďalších 

dôležitých drobností nájdete v sortimente ASKO - NÁBYTOK. 

Jedálenský stôl Adam 

Tento stôl bol vyrobený presne podľa priania zákazníkov. Jeho 

plocha o veľkosti 120 x 80 cm je ideálna pre štvorčlennú rodinu. 

Vďaka funkcii rozkladu ho môžete zväčšiť o 40 cm, vďaka čomu k 

nemu môže zasadnúť až šesť stravníkov. Moderný biely dekor a 

minimalistický dizajn stola zaistí, že sa hodí do akéhokoľvek štýlu 

interiéru. Cena stola je 115,90 €.   
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Jedálenský stôl Darina 

Obdĺžnikový stôl Darina v masívnom dekore je vďaka 

prírodnému rustikálnemu vzhľadu ideálnou voľbou pre 

milovníkov dreva, ale hodí sa aj do moderných 

škandinávskych interiérov, kde skvele vynikne. Jeho 

plocha o veľkosti 180 x 90 cm poskytne priestor až pre 

šesť členov rodiny. Dub artisan navyše pôsobí veľmi 

príjemne a priestor izby príjemne zútulní. Cena stola 

Darina je 189,90 €.  

 Jedálenský stôl Prime 

Obdĺžnikový jedálenský stôl z kolekcie Prime upúta 

pozornosť svojím výrazným industriálnym vzhľadom, kde 

vyniká vintage úprava drevených lát a brúseného kovu. 

Nábytok je výrazný a dokonale podčiarkne osobitosť 

interiéru. S minimalistickými dekoráciami a jemnými 

doplnkami bude pre sviatočnú večeru skvelou voľbou. 

Stojí 249,90 €. 

 

 Jedálenský stôl Nestor 

Moderný jedálenský stôl Nestor v obdĺžnikovom tvare 

oceníte najmä pre jeho priestrannosť. Jedálenská plocha 

meria 160 cm a vďaka rozkladacej funkcii ju môžete rozšíriť 

až na 220 cm, čo oceníte predovšetkým na sviatky, kedy sa 

často schádza aj širšia rodina. Stôl zaujme aj masívnym 

dizajnom duba artisan v kombinácii s grafitovým matným 

detailom. Cena stola Nestor 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.sk. 
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