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ASKO – NÁBYTEK: Fanděte národnímu týmu z pohodlí vlastního obýváku 

Praha, 02. 05. 2019 – Obývací pokoj je důležitou místností každé domácnosti. Využíváme ho pro 

odpočinek, ale také se v něm setkáváme s dalšími členy rodiny či příchozími hosty. Proto by měl 

v něm umístěný nábytek vytvářet pocit pohodlí a útulného prostředí. Do obývacího pokoje se však 

může dostat i napětí a vzrušení, a to třeba s blížícím se Mistrovstvím světa v ledním hokeji. Připravte 

svou domácnost na hokejovou sezónu a vylaďte svou fanouškovskou základnu k dokonalosti. 

V ASKO – NÁBYTEK si můžete vybrat ze široké nabídky nábytku do obývacího pokoje a také pestrou 

škálou sedacích souprav a pohovek, díky kterým bude váš obývák vypadat přesně podle vašich 

představ. 

Dominantou obývacích pokojů jsou sedací soupravy. Vychutnáváme si na nich pohodu po náročném 

dni v práci, ale jsou i místem, kde prožíváme dramatické emoce u dojemných filmů nebo při sledování 

sportovního utkání. Občas se stanou i příležitostnou ložnicí pro návštěvy. V prodejnách  

ASKO – NÁBYTEK si mimo běžný sortiment můžete naplánovat sedací soupravu přesně na míru. „Tvar 

variabilních souprav si můžete naplánovat v jedné linii nebo do oblíbeného tvaru písmene U či L,“ říká 

Andrea Štěpánová, marketingová manažerka společnosti ASKO – NÁBYTEK, která upozorňuje, že 

jednotlivé části můžete doplnit o další elementy jako jsou trojsedáky nebo dvojsedáky, případně křeslo 

či taburet tak, aby sedačka přesně vyhovovala vašim požadavkům.  

Co se týče nábytku, existují různé možnosti, jak tyto prostory zařídit. Vybrat si můžete buď kompletní 

sestavu či jednotlivé části z variabilních programů, jako je třeba televizní stolek či komoda, a rozmístit 

je samostatně do prostoru. Máte tak zaručeno, že celek bude ladit, přestože se jedná o solitérní kousky. 

V ASKO – NÁBYTEK si můžete vybrat obývací sestavu přesně podle vašich představ. V nabídce je široká 

škála různých dekorů i barev. „Nově se do některých prosklených nebo otevřených dílů přidávají lišty 

s LED osvětlením, které příjemně dokreslují atmosféru místnosti. Pro příznivce minimalismu nabízíme 

jednoduché díly v různých barevných provedeních, ale i ve variantách vysokého lesku či dřevěných 

dekorech,“ doplňuje Andrea Štěpánová. 

Variabilní sedací souprava Pongau disponuje možností 

plánování různých sestav a užitkových funkcí. Pohodlné 

posezení zajišťuje jádro sedáků ze studené pěny. Souprava 

Pongau je potažena tkanou látkou a odstín si můžete vybrat 

ze široké aktuální nabídky. Sedačka je rozkládací, a tak ji 

můžete využít i jako příležitostné lůžko pro návštěvy. Cena 

od 29 999 Kč. 

 

Stylová sedací souprava Cosana vyniká svým neotřelým 

designem, který učiní z každého obývacího pokoje příjemné 

místo. Soupravu si také můžete upravit podle vašich 

prostorových možností. Pohodlné sezení lze vylepšit i 

výsuvným sedákem, kterým disponuje nastavitelnou 

hloubkou sedu, a také polohovatelnými opěrkami hlavy. 

Cena od XY Kč. 
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Moderní měkce polstrovaná pohovka Loretto se skvěle 

hodí do menších obýváků. Polohovatelné područky a 

velké opěrné polštáře zajišťují maximální pohodlí. 

Pohovka lze snadno rozložit na lůžko. Díky protažení 

zadní části je možné ji umístit i do volného prostoru. 

Pohovka stojí 14 999 Kč. 

 

 

Černo-bílý design obývací stěny Black Eagle v kombinaci 

s použitým sklem a LED podsvícením vytvoří z obývacího 

pokoje ten nejmodernější prostor. Navíc právě LED 

osvětlení vytváří působiví noční efekt. Jednotlivé díly 

sestavy lze libovolně kombinovat mezi sebou nebo je 

rozmístit samostatně. Cena sestavy je 6 299 Kč. 

 

Obývací sestava OLI vyniká zajímavou kombinací bílého 

lesku a dřevěného orámování, které je typické pro 

skandinávský styl. Nábytek působí velice minimalisticky 

a díky tomu se hodí do jakéhokoliv prostoru. Jednotlivé 

díly lze rozmístit do prostoru samostatně či jako sestavu. 

Obývací sestava OLI stojí 4 999 Kč. 
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