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Nový obývací pokoj: Najděte svůj styl s odborníky z ASKO – NÁBYTEK 

Praha, 12. 5. 2020 – Společenským srdcem každé domácnosti je bezesporu obývací pokoj. Je 

výjimečným místem, kde se celá rodina setkává a tráví společný čas, místem, kde se dá relaxovat 

nebo pořádat bujaré večírky pro sebe i své přátelé. Vždyť kam zamíří první kroky návštěvy? Právě do 

obývacího pokoje. Aby byl čas v něm strávený pro vás opravdu příjemný, je důležité, abyste se v něm 

cítili vždy dobře a vytvořili jej přesně podle svých představ. S tím vám rádi pomohou odborníci 

z ASKO – Nábytek, kteří dobře rozpoznají vaše přání a pomohou vybrat nábytek do obývacího pokoje 

tak, aby splnil i nejnáročnější požadavky na kvalitu a moderní vzhled. Hledáte-li inspiraci, zamiřte 

právě sem. ASKO – Nábytek je jedničkou pro váš domov. Vše si navíc můžete pohodlně objednat i 

on-line na e-shopu nebo využijte službu Click & Collect a objednané produkty si vyzvedňěte na 

jakékoliv prodejně ASKO – NÁBYTEK. 

Dominantou obývacího pokoje je jistě sedací souprava. Ať už jsou vaše požadavky na ni jakékoli, 

z široké nabídky v prodejnách ASKO – Nábytek si vyberete tu pravou. Při výběru můžete využít služby 

odborníků, kteří vám pomohou s volbou a plánováním sedací soupravy podle vašeho vkusu. Volit 

můžete z klasických sedacích souprav, sedaček s úložným prostorem či s možností rozkládání, ale i 

z takových souprav, které jsou přímo na míru vám i vaší domácnosti. Kombinací variabilních setů 

můžete soupravu přizpůsobit 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.  

 

Rohová sedací souprava Magic (16 999 Kč) s atraktivním 
proševem a mnoha polštáři působí útulně a zároveň moderně. 
Souprava je čalouněna kvalitní látkou v podobě zeleného sametu 
a díky své barvě bude v místnosti poutat pozornost a působit jako 
její hlavní dominanta. Souprava umožňuje vlastní umístění 
otomanu na pravou nebo levou stranu a praktická rozkládací 
funkce na lůžko je jen pomyslnou třešničkou na této dokonalé 
sedačce.  
 

Trendy rohová sedací souprava Hugo (28 999 Kč) pro ležérní 
domácí pohodu je komfortní a vybavena polohovatelnými 
zádovými opěrkami. Další skvělou předností je elektrická funkce 
sedáku, která umožňuje libovolně nastavovat jeho hloubku až do 
polohy příležitostného lůžka – kdykoliv si tak můžete snadno 
vytvořit libovolně velký prostor pro relaxaci.  
 

 

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

drobnosti, které by jinak mohli kazit dojem útulného a uspořádaného pokoje. V současnosti jsou 

oblíbené variabilní systémy nábytku, které nabízí širokou škálu kousků v jednotném dekoru. Komodu, 

vitrínu, knihovničku nebo třeba televizní stolek tak můžete jednoduše sladit. Pokud naopak dáváte 
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přednost jednotlivým zajímavým kouskům, které rádi kombinujete podle vlastního vkusu, ani tady vás 

nabídka ASKO – Nábytek nezklame. Jednoduše si vyberete, ať už máte jakékoli nároky na prostor, 

vzhled a design.  

Chcete-li kvalitní a zároveň moderní designový nábytek, pak je 
obývací stěna Caracas právě pro vás. Moderní vzhled a funkční 
zpracování dodá vašemu obývacímu pokoji spoustu designového 
úložného prostoru. Silné horní rámy konstrukce obsahují bodová 
LED světla, která hrají na povrchu nábytku hru světla a stínů a 
vytváří tak opravdu exkluzivní efekt. Cena obývací stěny Caracas 
Combi je 19 499 Kč.  
 

Obývací stěna Kalomira je inspirovaná městským industriálním 

stylem a plně odráží moderní duši svého majitele. Zajímavě 

členitá obývací stěna v kombinaci smrkového dřevodekoru, 

imitace tmavě šedého betonu a železa vnese do vašeho bytu 

neotřelou atmosféru. Se zádovým osvětlením vše ještě více 

vynikne. Cena stěny i s osvětlením: 12 999 Kč. 

 

K dokonalosti obývacího pokoje už stačí vybrat jen dekorace a textilní doplňky, které dotvoří 

pohodovou atmosféru a celý pokoj zútulní. Menší koberce dodají obýváku šmrnc, měkké deky pak 

hřejivý nádech domácí pohody. Váš perfektní obývací pokoj z ASKO – Nábytek je tady! 

Navíc si můžete vše objednat pohodlně on-line na e-shopu www.asko-nabytek.cz a nechat si zboží 

přivést. Pokud upřednostňujete osobní vyzvednutí, můžete využít oblíbenou službu Click & Collect a 

objednané produkty si osobně vyzvednout na jakékoliv pobočce ASKO – NÁBYTEK. 

 

 

 

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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