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Nábytek z umělého ratanu vydrží všechny rozmary počasí 

Praha, 02. 04. 2020 – Zahradní pohodu si jen málokdo představí bez zahradního nábytku. Ten vám 

může poskytnout nejen místo pro relaxaci, ale také slouží jako místo pro setkávání s přáteli či 

rodinou. Při výběru zahradního nábytku je dobré zohlednit především materiál, z kterého je 

vyrobený. Pokud hledáte odolný materiál, který vydrží veškeré rozmary počasí a nevyžaduje 

přílišnou péči, sáhněte po nábytku z umělého ratanu.  Při svém výběru se můžete poradit s odborníky 

v ASKO – NÁBYTEK, kteří vám doporučí ty nejlepší kousky.  

Umělý ratan je nejvhodnější variantou pro všechny, kteří hledají moderní pohodlné posezení, o které 

není potřeba dlouze pečovat a které vydrží ve stejném stavu po mnoho sezón. Umělý ratan navíc nabízí 

velké množství variant – v prodejnách ASKO – NÁBYTEK najdete kompletní sortiment od židlí, lehátek 

a křesílek přes větší lavice a pohovky až po celé sedací soupravy, na které se pohodlně usadí celá rodina 

při oblíbené venkovní grilovačce.  

A jak o umělý ratan pečovat? Velice jednoduše. V případě potřeby stačí venkovní nábytek otřít 

navlhčeným hadříkem a přeprat podsedáky, které bývají velice odolné, a navíc se při nepříznivém 

počasí dají jednoduše sundat. Výhodou nábytku z umělého ratanu je, že jej nemusíte nikam uklízet 

podle sezóny. Tento odolný materiál vydrží podzimní plískanice, zimní sněhovou nadílku i ostré 

sluneční paprsky. Pokud si stále nejste jistí, neváhejte se zeptat vyškolených odborníků v ASKO – 

NÁBYTEK. Poradí s výběrem i s následnou péčí o zvolené kousky.  

Zahradní set Madison 

Elegantní rohová lavice s jídelním stolem Madison vám 

poskytne příjemné posezení na venkovní zahradě nebo 

terase. Zajímavá kombinace hnědého a šedého ratanu 

vytvoří moderní zákoutí, které přímo vybízí k posezení. Set 

obsahuje rohovou lavici a jídelní stůl. Součástí celé sestavy 

jsou také pohodlné polštáře, jejichž potah je snímatelný a 

lze ho prát v pračce. Cena je 26 999 Kč. 

 

 

Zahradní lehátko Jakarta 

Moderní zahradní lehátko s polohovatelným opěradlem, 

které můžete nastavit dle libosti, nabízí díky měkkému 

podsedáku pohodlný odpočinek. Stabilní kovová 

konstrukce zajistí dlouhou životnost lehátka a umělý ratan 

zase skvěle odolává venkovním vlivům počasí. Lehátko i 

s polštářem zakoupíte za 5 899 Kč.  
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Zahradní set Plano 

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. Set Plano si nyní 

můžete pořídit za 9 999 Kč. 

 

Úložný box Denpasar 

Do šikovného boxu můžete uložit cokoli – jednoduše zde 

uskladníte venkovní polštáře, ale třeba i zahradní nářadí. 

Box je totiž vyrobený ze stabilní hliníkové konstrukce a 

umělého pleteného ratanu, uvnitř je pak umístěna 

polyesterová látka, která brání proniknutí mokra a vlhkosti 

k uloženým věcem. Neutrální úložný box se navíc skvěle 

kombinuje s dalším nábytkem z ratanu. Cena: 4 299 Kč.  

 

 

Zahradní set Caracas 

Se zahradním setem Caracas si jednoduše vytvoříte 

kouzelné prostředí nejen na zahradě, ale i na dvorku, 

terase či větším balkoně. Nechte se hýčkat slunečními 

paprsky během pití dobré kávy. Set zahradního nábytku 

Caracas obsahuje konferenční stolek, dvousedák a dvě 

křesílka. Je vyroben z kovu a imitace ratanu, která je velice 

odolná proti nepříznivému počasí. Zahradní nábytek 

Caracas vyniká svým moderním designem a kvalitním 

zpracováním. Celou soupravu nyní pořídíte za 7 499 Kč 

 

Zahradní židle Jakarta 

Pohodlné posezení nabídnou zahradní židle z umělého 

ratanu, které jsou doplněné měkkým polštářem a vybavené 

zaoblenými područkami. Židle jsou navíc stohovatelné a 

můžete tak jednoduše ušetřit prostor při skladování. 

Praktický plastový kluzák na spodní straně nohou navíc 

brání poškrábání podlahy, pokud budete židle umísťovat na 

verandu či balkón. Židle Jakarta zakoupíte v prodejnách 

ASKO – NÁBYTEK za 1 199 Kč.   
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Zahradní set Miramar 

Parádní 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 vysokou odolnost nábytku proti 

špatnému počasí. Set Miramar si můžete koupit za 16 999 

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. 

 

mailto:franckova@know.cz
mailto:jisova@know.cz
http://www.knowcomm.cz/
http://www.asko-nabytek.cz/

