
  Tisková zpráva 
 

Kontakt pro média 
Romana Francková  Veronika Jíšová 
Tel.: +420 734 231 343  Tel.: +420 605 224 749 
E-mail: franckova@know.cz  E-mail: jisova@know.cz  
www.knowcomm.cz  

ASKO – NÁBYTEK: Moderní obývací stěny. 

Trendem je jednoduchost a praktičnost 

Praha, 21. 5. 2020 – Útulnost a příjemná atmosféra hraje v obývacím pokoji velkou roli. Kde jinde 

můžete tak skvěle relaxovat, strávit klidný večer nebo se třeba potkávat s přáteli? Dodejte proto 

svému obývacímu pokoji nový šmrnc a pořiďte si novou obývací stěnu, která pokoj zútulní, oživí a 

také schová všechny potřebné nezbytnosti. Moderní sestavy dokáží prostor udělat vzdušnější, 

elegantnější ale hlavně praktický. S výběrem vám rádi poradí odborníci v ASKO – NÁBYTEK, kteří vám 

pomohou vybrat tu pravou obývací stěnu. 

Obývací sestavy je možné koupit jako celý komplet, nebo si můžete pořídit jednotlivé kusy z různých 

nábytkových systémů a rozestavit je v pokoji přesně podle vašich představ. Standardní součástí 

obývacích stěn bývá televizní stolek s úložným prostorem, případně vitrína či jiné skříňky a další 

policové systémy. Výběr je opravdu široký a rozmanitý sortiment prodejen ASKO – NÁBYTEK dokáže 

vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům. Oproti dobám dávno minulým jsou dnes moderní 

jednoduché čisté linie a důraz se klade na praktické uspořádání, sjednocený dekor a vzdušný dojem.  

BALIN 

Elegantní obývací stěna Balin s dekorativním osvětlením 

působí masivním dojmem díky designu širokých robustních 

rámů. Přirozený vzhled bahenního a černého dubu propůjčují 

nábytku nezaměnitelný vzhled. Cena celé stěny včetně 

úložných skříněk je 16 499 Kč. 

 

DAKAR 

Moderní obývací stěna Dakar disponuje velkým množstvím 

úložného prostoru. Světlé tóny běleného sibiřského modřínu 

vytváří elegantní a příjemně svěží atmosféru a celý prostor 

krásně provzdušní. Tmavě hnědé horní plochy představují 

skvělý kontrastní prvek a v kombinaci s jemným osvětlením 

stěna vypadá velice moderně. Cena sestavy je 9 999 Kč. 

 

AIDA 

Program nábytku Aida je dokonalým spojením trendu, 

elegance a kvality. Odstín přírodního dubového dekoru vytváří 

útulný dojem a díky širokým rámům působí jednotlivé kousky 

masivním vzhledem. Jednotlivé části programu Aida lze 

libovolně kombinovat podle potřeb interiéru. Jednotlivé prvky 

od 459 Kč do 5 999 Kč. 
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JAM 

Obývací sestava Jam okouzlí obloukovými tvary dveří 

v exkluzivní kombinaci dubového dřevodekoru a bílých 

strukturovaných ploch. Zásuvky jsou vybaveny praktickým 

mechanismem, který tlumí doraz zásuvky. Dekorační 

osvětlení působí moderně a díky hra světel vytvoří v pokojí 

útulnou atmosféru. Cena sestavy je 19 499 Kč. 

 

KOLIBRI 

Sestava nábytku Kolibri vytváří díky nadčasové šedo-bílé 

kombinaci barev zajímavý elegantní vzhled, který efektivně 

podtrhuje tlumené osvětlení. Vodorovné frézování lesklých 

ploch tvoří zajímavý detail, který působí velmi moderně a 

neotřele. Celá sestava stojí 12 999 Kč. 

 

KASHMIR 

Romantická kolekce nábytku Kashmir upoutá na první 

pohled. Tvarované římsy, široké rámy, světlé krémové tóny 

dekoru bělené borovice – to vše společně zajistí působivou 

atmosféru. Nábytek je ideální do tradičnějších romantických 

interiérů v provensálském nebo rustikálním stylu. Cena se 

pohybuje, podle jednotlivých kusů, od 1 399 Kč do 7 999 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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