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ASKO-NÁBYTEK:  

Moderní obývací pokoj jako společenské i relaxační centrum  

Praha, 17. 02. 2020 – Zimní pochmurné počasí přímo vybízí k příjemnému večeru strávenému 

s blízkými u dobrého filmu nebo třeba deskové hry. Právě obývací pokoj je společenským centrem 

celé domácnosti. Místem, kde se setkáváte s rodinou či přáteli, ale také prostorem pro odpočinek a 

uvolnění po dlouhém dni. Pohoda, příjemná atmosféra a řád – to jsou aspekty, díky kterým se budete 

ve svém obývacím pokoji cítit dobře. Pokud hledáte obývací pokoj podle vašich představ, vybírejte 

z široké nabídky ASKO – Nábytek, jedničky pro váš domov. Najdete zde obývací stěny v aktuálních 

trendy barvách s dekorem dřeva, ale i moderní pohovky v designových variantách. A pokud si 

nebudete vědět rady, můžete se kdykoli obrátit na místní experty, kteří vždy ochotně poradí tak, 

abyste našli ten pravý kousek nábytku právě pro vás.  

Dominantou obývacího pokoje jsou především sedací soupravy. Ať už je vaše domácnost jakákoli, 

s excentrickou sedací soupravou nikdy nešlápnete vedle. Upoutá pozornost každé návštěvy a nikdy se 

neokouká. Při výběru té pravé dominanty vašeho obýváku můžete využít služby v prodejnách ASKO-

Nábytek. Odborníci vám pomohou s výběrem a plánováním sedací soupravy na míru. Kombinací 

variabilních setů můžete soupravu přizpůsobit svým požadavkům na funkčnost a vzhled. Jednotlivé 

části lze doplnit o dvojsedáky či trojsedáky, případně křesla a taburety. Široký sortiment barev 

čalounění či praktické ekokůže pak splní i ty nejnáročnější požadavky. 

K pocitu pohody v obývacím pokoji přispěje také dostatek úložného prostoru, kam lze uložit rozličné 

drobnosti, jenž by nám jinak kazili dojem útulného a uspořádaného pokoje. „Obecně platí, že úložného 

prostoru není nikdy dost, je dobré na to myslet již při výběru obývací stěny a dalšího doplňkového 

nábytku, jako jsou komody, vitríny nebo knihovny. Velice oblíbené a vyhledávané jsou dnes variabilní 

systémy nábytku, které nabízí širokou škálu nábytku v jednom dekoru,“ říká Andrea Štěpánová, 

marketingová ředitelka společnosti ASKO-Nábytek, která dodává, že v prodejnách ASKO-Nábytek 

odborníci pomohou vybrat kompletní sestavu či jednotlivé solitérní kousky tak, aby dokonale 

vyhovovaly vašim nárokům na prostor a zároveň k sobě perfektně ladily. 

Obývací stěna Cartago  

Moderní obývací stěna Cartago vyniká zajímavou 

kombinací bílého dekoru s dřevěným rámováním, která 

skvěle zapadá do skandinávského stylu. Díky svému 

minimalistickému designu se hodí do jakékoliv 

domácnosti. Jednotlivé díly můžete do obývacího pokoje 

umístit samostatně či jako sestavu. Variabilní sestava 

Cartago nabízí široké možnosti využití, a to nejen do 

obývacích pokojů ale třeba i do ložnice.  
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Obývací stěna Fulda 

Masivní stěna do obývacího pokoje Fulda je díky 

neotřelé kombinaci různých barev dřeva a efektu 

broušeného kovu zajímavou ozdobou rustikálně 

laděných domácností. Se svou přírodní kresbou vytvoří 

útulnou atmosféru i v malém bytě a dodá mu skvělou 

vintage atmosféru počátku 20. století. Celý program 

Fulda obsahuje TV skříň, závěsný panel, úložnou a 

vitrínovou skříň za 8 499 Kč. 

 

 

Obývací stěna Fun plus 

Moderní bílá obývací stěna v kombinaci s dřevěným 

dubovým dekorem bude ozdobou každého bytu, který 

je inspirován přírodou a přírodními materiály. Stylové 

aplikace rozpraskaného dřeva zaujmou na první 

pohled a jemné LED podsvícení vitrínových skříněk 

podtrhne útulnou atmosféru celého pokoje. Jistě 

oceníte i kvalitní zpracování s tlumeným dovíráním 

dveří i zásuvek.  

 

Sedací souprava Cosana 

Stylová sedací souprava Cosana vyniká svým neotřelým 

designem, který učiní z každého obývacího pokoje 

příjemné místo. Soupravu si můžete s našimi odborníky 

v ASKO-Nábytek navrhnout přesně dle vašich možností. 

Pohodlné sezení lze vylepšit výsuvným sedákem, který 

disponuje nastavitelnou hloubkou sedu, nebo třeba 

polohovatelnými opěrkami hlavy. 

 

Sedací souprava Loretto 

Moderní měkce polstrovaná sedačka Loretto je ideální 

volbou pro menší obývací pokoje. Soupravu lze rozložit 

na lůžko. Díky polohovatelným područkám a velkým 

opěrným polštářům vám sedačka poskytne maximální 

pohodlí. Velkým benefitem je také úložný prostor, který 

je umístěn pod sedákem. Příjemná žinylková látka v šedé 

barvě se skvěle hodí do moderních i klasických interiérů. 

Cena sedací soupravy je 14 999 Kč.  
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Pohovka Firenze 

Trendy pohovka Firenze se skvěle hodí do menších 

obývacích pokojů. Nejen, že ji lze rozložit na lůžko, na 

kterém pohodlně přespí dvě osoby, ale také disponuje 

úložným prostorem ve spodní části.  Zaoblené tvary, 

pohodlné polstrování a kombinace hladké ekokůže s 

tmavým čalounění pak pomáhají vytvářet dojem 

útulnosti. Pohovku Firenze můžete umístit nejen u zdi, 

ale také volně v prostoru. Cena je 9 999 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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