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ASKO – NÁBYTOK: Svetlé sedacie súpravy prevzdušnia a rozžiaria priestor 

Bratislava, 12. 1. 2021 – Najväčšou výhodou svetlých sedacích súprav je ich univerzálne použitie. 

Vďaka jemným tónom zapadnú do akéhokoľvek interiéru, nemusíte sa báť výraznejších doplnkov a 

navyše sa len tak neokúkajú.  

 

Sedacia súprava býva dominantou každej obývacej izby. Najprv väčšinou riešime jej tvar, veľkosť, 

pohodlie a v neposlednom rade i farbu a materiál poťahu. Všeobecne sú svetlé farby do interiéru 

dobrou voľbou, pretože celý priestor krásne prevzdušnia a dajú sa veľmi dobre kombinovať s 

výraznejšími prvkami. Svetlé alebo rovno biele sedacie súpravy pôsobia v obývacej izbe naozaj 

luxusným dojmom. ,,Pri takýchto sedačkách je najčastejšou obavou zákazníkov ich údržba, a to obzvlášť 

v domácnostiach s deťmi či domácimi miláčikmi. Vďaka moderným, ale i tradičným materiálom, ako je 

koža, sa toho už nemusíte báť. Kožený povrch je vode odolný sám o sebe a v prípade znečistenia ho 

bežne dostupnými prostriedkami očistíte. V prípade textilného poťahu voľte čo najhustejšie tkanú látku, 

tá sa prípadne dá ošetriť aj impregnáciou, čo zaistí ešte väčšiu odolnosť súpravy," uvádza Andrea 

Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK.  

Či už sú vaše požiadavky na sedačku 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 sedacej súpravy podľa vášho vkusu. Voliť môžete z klasických sedacích súprav, sedačiek s 

úložným priestorom alebo s možnosťou rozkladania, ale aj z takých súprav, ktoré sú priamo na mieru 

vám i vašej domácnosti. Kombináciou variabilných setov môžete súpravu prispôsobiť požiadavkám na 

funkčnosť a vzhľad. Jednotlivé časti možno doplniť o dvojsedák či trojsedák, prípadne kreslá a taburety. 

Široký sortiment farieb čalúnenia či praktickej ekokože splnia aj tie najnáročnejšie požiadavky. 

Klenot obývačky - sedacia súprava Joker 

Ak patríte k tým, pre ktorých je vzhľad sedačky rovnako dôležitý ako jej pohodlie, potom je pre vás 

sedacia súprava Joker ideálnou voľbou. Praktické riešenia v podobe rozkladu na lôžko, variabilný výber 

sedenia či výber nôh zaistí jej multifunkčné využitie. Je vybavená opierkami hlavy, polohovacími 

opierkami rúk a relaxačným rohom, ktoré zabezpečia komfortné posedenie v akejkoľvek polohe. 

Navyše jej moderný dizajn sa stane doslova klenotom každej obývačky. 

So sedačkou Victoria získa oddych nový rozmer 

Priestranná kožená sedacia súprava Victoria vás osloví predovšetkým svojou variabilitou a moderným 

dizajnom. Pohodlné sedenie i relaxáciu v akejkoľvek polohe zaručuje kvalitná konštrukcia z dreva, 

drevotriesky, preglejky a kovu v kombinácii s jadrom z polyuretánovej peny a vlnovcových pružín. 

Sedačka v elegantnom svetlom odtieni navyše disponuje funkciou rozkladu na priestranné lôžko a 

úložným priestorom, takže sa ľahko stane nielen krásnou, ale aj praktickou dominantou vašej 

obývačky. 
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Užite si domácu pohodu so sedacou súpravou Evan 

Nepoľavujte zo svojich nárokov na pohodlie a užite si všetky výhody sedacej súpravy Evan, ktorá okrem 

nevšedného moderného dizajnu ponúka dostatok úložných priestorov aj komfortné rozkladacie lôžko 

vhodné pre príležitostné prespanie. Príjemné posedenie pri dobrej knihe či filme zaistia pohodlné 

opierky chrbta, hlavy i polstrované opierky rúk. Nadčasový vzhľad podčiarkuje poťah z hnedej látky s 

efektom brúsenej kože. 

Moderná elegancia - to je súprava Lotos 

S rohovou sedacou súpravou Lotos nešliapnu vedľa milovníci luxusu ani tí, ktorí vyhľadávajú praktické 

riešenia. Sedačka patrí k moderným kúskom nábytku, ktoré na pohľad pôsobia elegantne, zútulnia 

každý priestor a zároveň sú praktické. Iste oceníte úložný priestor, možnosť rozloženia na lôžko i 

polohovateľné opierky hlavy. Konštrukcia sedacej súpravy je vyrobená z masívneho dreva,  

polstrovania z polyuretánovej peny a vlnovcových pružín. Použité materiály zaručujú nielen vysokú 

kvalitu, ale aj maximálny komfort. 

Sedacia súprava Brico - moderná s nádychom klasického štýlu 

Rohovú sedaciu súpravu Brico s kompaktnými rozmermi iste ocení ten, kto doma potrebuje ušetriť 

každý centimeter. Hodiť sa bude tiež úložný priestor a možnosť rozkladania, čím vytvoríte miesto pre 

pohodlné prespanie. Maximálny komfort zaručujú aj polohovateľné opierky hlavy a polstrovanie z 

polyuretánovej peny v kombinácii s vlnovcovými pružinami. Vďaka použitiu týchto materiálov sa 

sedačka vyznačuje vyššou mäkkosťou a vy sa do nej môžete pohodlne zaboriť a užívať si chvíle pohody. 

 

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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