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ASKO-NÁBYTEK: Jaro je tu – pravý čas na výběr zahradního nábytku 

Praha, 11. 04. 2019 – S jarním počasím přichází sezóna venkovního posezení. Máte ale na vaší 

zahradě nebo terase vhodné sezení, kam se usadit a užít si hezké počasí? V ASKO-NÁBYTEK si můžete 

vybrat ze širokého sortimentu zahradního nábytku, který bude vyhovovat všem vašim požadavkům 

– od nároků na vzhled a pohodlí až po dlouhodobou životnost i v náročných venkovních podmínkách. 

Chladnému počasí odzvonilo a zahradní sezóna je oficiálně zahájená. Chcete-li přivítat jaro v „plné 

výbavě“, je právě teď vhodný čas pro nákup zahradního nábytku. „Trendem posledních let je nábytek 

z umělého ratanu. Ten je oproti přírodnímu daleko odolnější vůči špatnému počasí a také UV záření,“ 

uvádí Andrea Štěpánová, marketingová specialistka společnosti ASKO-NÁBYTEK. Umělý ratan se i velice 

snadno udržuje – stačí jej jednou za čas otřít vlhkým hadříkem. Takové zahradní sestavy jsou tím pádem 

téměř bezúdržbové a vhodné pro používání během celé sezóny. 

„Nábytek z umělého ratanu se často kombinuje s hliníkem, jenž se díky svým vlastnostem hodí pro 

celoroční užívání. Kovové části jsou dnes díky povrchové úpravě velice odolné a lehké na údržbu,“ 

dodává Andrea Štěpánová. Při manipulaci s takovým nábytkem navíc oceníte jeho nízkou váhu, 

nábytek je stabilní a v kombinaci s umělým ratanem působí velice elegantně. 

Set zahradního nábytku Campinas obsahuje konferenční stolek, 

dvousedák a dvě křesílka, a je tedy skvělou volbou pro větší zahrady 

či terasy. Je vyroben z kovu a imitace ratanu, která je velice odolná 

proti nepříznivému počasí. Zahradní nábytek Campinas vyniká svým 

moderním designem a kvalitním zpracováním. Celou soupravu nyní 

pořídíte za 4 999 Kč. 

Rohový set nábytku Aloha vytvoří útulné zákoutí na jakékoliv 

terase, zahradě či u venkovního krbu. Sada obsahuje jídelní stůl, 

křeslo a rohovou pohovku včetně sedacích a opěrných polštářků. 

Nábytek Aloha je vyroben z kovu a umělého ratanu, a proto se 

skvěle hodí pro venkovní použití. Celá sada zahradního nábytku 

Aloha stojí 14 999 Kč. 

Pohodlná souprava zahradního nábytku Plano se skládá ze dvou 

křesílek a malého stolku, které mohou být umístěny kdekoliv na 

venkovní zahradě nebo i v interiéru. Tento menší set vytvoří 

pohodlné zákoutí kdekoliv si zamanete a díky své menší náročnosti 

na prostor jej můžete využít například i pro kryté terasy či balkony. 

Navíc do sebe jednotlivé díly celého setu zapadají a nezaberou tolik 

místa, což oceníte především v zimních měsících. Set Plano si nyní 

můžete pořídit za 7 999 Kč. 

Pohodlná rohová sedačka se stolkem vytvoří komfortní prostředí na 

terase i na zahradě, kde můžete trávit společný čas s rodinou nebo 

přáteli. Souprava Miramar se skládá z rohové sedačky a 

konferenčního stolu včetně sedacích a opěrných polštářků. 

Kombinace umělého ratanu a hliníku zajišťuje minimální údržbu. 

Set Miramar si můžete koupit za 15 999 Kč.  
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Dalším typem nábytku je dřevěný, který vypadá skvěle a navíc je velmi odolný. Andrea Štěpánová však 

upozorňuje: „Vybírejte vždy nábytek z ošetřeného dřeva, abyste zamezili jeho zničení. O dřevěný 

nábytek je třeba pečovat více než o ten z umělého ratanu. Během zimy by měl být nábytek umístěn 

v suchém prostředí, nejlépe zakrytý.“ Obecně platí zásada, že nábytek z tropického dřeva vydrží 

náročnější podmínky, a je tedy vhodnou volbou na nekrytou zahradu. 

Kvalitní zahradní lehátko Perth je ideální volbou pro relaxaci na sluníčku. Je 

vyrobeno z tropického tvrdého dřeva a je tak velice odolné proti povětrnostním 

vlivům. Díky praktickým kolečkům v zadní části se s ním snadno manipuluje. Má 

polohovatelný opěrák a disponuje i odkládacím stolečkem. Lehátko koupíte nyní 

za cenu 2 599 Kč. 

Zahradní stůl Malaya poskytne skvělý prostor pro rodinné stolování. 

Díky odolnému materiálu tropického dřeva je velmi odolný a má 

krásný přírodní hnědo-červený odstín. Uprostřed stolu je i otvor pro 

umístění slunečníku, a tak si své letní odpočinkové dny můžete užít 

opravdu naplno. Stůl je dostupný za cenu 2 499 Kč. Doporučujeme jej 

kombinovat se zahradní lavicí za 1 599 Kč a křesílkem ze stejné série 

za 1 299 Kč. 

Menší kulatý stolek Montego je vyroben z tropického dřeva, a tak je velice 

odolný. Navíc disponuje skládací funkcí pro lepší uskladnění během zimních 

měsíců. Uprostřed desky je otvor pro umístění slunečníku, a tak si během 

sezóny můžete užívat slunečních dní. Nyní je za příznivou cenu 1 399 Kč. 

Doporučujeme stolek zkombinovat se zahradním křesílkem Nassau za 1 399 Kč. 

 

 

 

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  
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