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Vykouzlete si domácí pohodu 

 

Praha, 03. 10. 2019 – Sychravé podzimní počasí přímo láká k tomu najít si doma koutek jen pro sebe, 

kde můžete v klidu relaxovat u dobré knihy či příjemné hudby. Rozhodně kvůli tomu nepotřebujete 

přestavovat dům či byt, stačí pouze vybrat klidné místo a k němu to správné křeslo. Takové, ve 

kterém se pohodlně uvelebíte a budete si nerušeně užívat domácí harmonickou pohodu. Z nabídky 

společnosti ASKO-NÁBYTEK si vyberete, ať už máte v oblibě jakýkoliv styl. 

 

Není křeslo jako křeslo 

Při výběru křesla se zaměřte nejen na tvar a barevné provedení, které lze dokonale sladit s ostatním 

nábytkem, či naopak zvolit kontrastní styl a dodat místnosti zajímavý akcent. Populární jsou 

momentálně transparentní přírodní a zemité odstíny. 

 

 

 

 

 

 

 

Připadá vám váš domov příliš fádní a říkáte si, že s podzimem je třeba nudu trochu rozbít a dodat 

interiéru prvek designu a třeba i barevného kontrastu? Nebojte se moderních křesel. Hodí se skvěle do 

tradičních i moderních příbytků a strhnou pozornost každého příchozího. Bonusem je pak maximální 

pohodlí, které oceníte ve chvílích odpočinku. 

 

 

 

 

U křesla Moda oceníte 

praktickou rozkládací 

funkci a úložný prostor, 

třeba na knížky. 4 499Kč. 

. 

Pohodlné křeslo Nela se 

díky provedení v 

přírodních tónech hodí do 

každé domácnosti, cena  

3 999 Kč. 

Křeslo Prestige oceníte 

k příjemnému lenošení 

s dobrým šálkem čaje po 

dlouhém pracovním dni. 

Cena 3 999 Kč.  

. 
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Pokud je pro vás na prvním místě pohodlí, oceníte například polohovatelné křeslo s měkce 

vypolstrovaným sedákem a možností vyklopení podnožky i sklopení polohy opěradla, což zajistí 

maximální komfort. Velmi pohodlné a zároveň elegantní řešení poskytne také křeslo typu ušák, které 

se může stát krásným doplňkem jakékoliv místnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snu o harmonickém zákoutí pro každodenní odpočinek se nemusíte vzdávat ani v případě, že máte 

malý byt. Pro tyto případy se skvěle hodí menší křesla, která i přes své rozměry poskytnou dostatečné 

pohodlí. Naopak do větších prostorů si můžete pořídit relaxační lehátko, které dodá slovu odpočinek 

nový rozměr. Do mladistvě zařízeného interiéru se hodí zase designové kousky, jež využívají kombinaci 

různých materiálů a tvarů. 

Zvolte si tu nejpohodlnější 

pozici pro relaxaci s 

polohovatelným TV 

křeslem Efem 324, cena 

4 999 Kč. 

Relaxační křeslo 

z ekokůže nabízí několik 

manuálně relaxačních 

funkcí, které oceníte 

večer u televize. Cena 

5 499 Kč. 

. 

Polohovatelné relaxační  

křeslo obsahuje i 

podnožku. Užijte si 

maximální relax u vás 

doma. Cena 4 999 Kč. 

. 

Křeslo Olivia s výraznými 

područkami je potaženo 

bílou  ekokůží a tkaninou. 

Křeslo má navíc ukládací 

prostor. 4 499 Kč. 

 

 

. 

Praktické křesílko Marino 

Bonne Journee dokážete 

během chvilky přeměnit 

na pohodlnou matraci. 

1 599 Kč. 

 

 

. 

Pohodlné křeslo Tena 

můžete umístit 

samostatně nebo ke 

konferenčnímu stolku. 

Cena: 2 999 Kč 

 

 

. 
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O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz. 

Červená barva může 

příjemně oživit váš 

interiér. Křeslo Stefano, 

cena 1 999 Kč. 

 

Pohodlné zakulacené 

křesílko je vhodné i do 

menších prostor. Cena 

1 999Kč. 

 

Křeslo Banny zaujme 

praktickými menšími 

rozměry i výrazným 

kontrastním lemováním. 

1 999 Kč. 
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