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ASKO – NÁBYTEK: Přivítejte jaro s novým zahradním nábytkem 

Praha, 09. 03. 2020 – Jaro se nezadržitelně blíží a všichni už jistě vyhlížíme příjemné slunečné počasí. 

Zahradu nebo terasu si většina z nás asi jen stěží dokáže představit bez zahradního nábytku. Pokud 

hledáte ten pravý právě pro vaši zahradu, balkón nebo pergolu a nechcete šlápnout vedle, poraďte 

se s odborníky z ASKO – NÁBYTEK. Ti vám doporučí nejen nejvhodnější kousky a materiál přímo pro 

vaše potřeby, ale poradí i s montáží a údržbou.  

Výběr zahradního nábytku bychom neměli nechávat na poslední chvíli. Při volbě myslete na to, že 

venkovní nábytek musí čelit nejen dešti a větru, ale mnohdy také celodennímu slunci. Nejdůležitějším 

aspektem při výběru je proto místo, kde bude nábytek umístěn. I s tím vám rádi poradí v prodejnách 

ASKO – NÁBYTEK, kde najdete různé verze venkovního nábytku pro všechny možné příležitosti.  

 

Nábytek z umělého ratanu: varianta pro každou příležitost 

Nejodolnější variantou, kterou můžete umístit jak na zahradu, tak pod stříšku, je nábytek z umělého 

ratanu. V prodejnách ASKO – NÁBYTEK jistě oceníte široký sortiment stolů, židlí, křesílek a lavic, které 

jsou pro venkovní stolování nejvhodnější. Můžete vybírat z menších sestav, které se vejdou i na malé 

terasy či balkony, až po stoly, k nimž se pohodlně usadí velká rodina. Pokud pořádáte velká letní 

setkání, jistě vás zaujme nabídka venkovních sedacích souprav s konferenčním stolkem. Sedací 

soupravy z ratanu v sobě spojují moderní design, pohodlí i praktičnost. Sezení na nich je díky měkkému 

polstrování doslova potěšením. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Exotické dřevo: nábytek, který udělá parádu 

Pokud bude stát nábytek pod pergolou nebo zastřešenou terasou, je možné zvolit choulostivější 

přírodní materiály. I ty při správné péči vydrží sloužit dlouhé roky a navíc skvěle vypadají. Dřevěný 

nábytek je třeba pravidelně ošetřovat impregnací, případně mořidlem. Navíc by měl být takový 

nábytek během zimy umístěný v suchém prostředí. Se všemi informacemi ohledně údržby pak poradí 

vyškolení odborníci přímo na prodejnách ASKO – NÁBYTEK.  

Zahradní stůl se židlemi Malaya 

 

Zahradní stůl poskytne skvělý prostor pro rodinné 

stolování. Díky odolnému materiálu tropického dřeva je 

velmi odolný a má krásný přírodní hnědo-červený odstín. 

Uprostřed stolu je i otvor pro umístění slunečníku, a tak 

si své letní odpočinkové dny můžete užít opravdu naplno. 

Stůl je dostupný za cenu 2 599 Kč. Doporučujeme jej 

kombinovat se zahradní lavičkou za 1 799 Kč a křesílkem 

ze stejné série za 1 299 Kč. 

 

Rozkládací stůl Oval z tropického dřeva 

 

Grilování pro velkou společnost nebude problémem se 

stolem z tropického dřeva. Jeho velikost se dá o třetinu 

zvětšit díky důmyslnému rozkládacímu systému. Stůl je 

navíc možné doplnit skládacími židlemi, které v případě 

nutnosti uložení nezaberou téměř žádné místo. Stůl 

pořídíte za 6 499 Kč, každou z židlí pak za 2 199 Kč a je jen 

na vás, jaké množství zvolíte, podle toho, kolik hostů 

očekáváte.  
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Polohovatelné zahradní lehátko Perth 

 

Pro chvíle odpočinku a pohody skvěle poslouží polohovatelné 

dřevěné lehátko. Doplňte ho o měkký polštář a můžete si 

užívat příjemného počasí na vaší zahradě dlouhé hodiny. 

Lehátko je vybavené praktickým odkládacím stolkem pro 

letní drink nebo oblíbenou knihu. Šikovná kolečka pak zajistí 

jednoduché přemístění. Dřevěné lehátko stojí 2 999 Kč. 

 

Kov hraje prim: designové kousky pro vaši zahradu 

Designovou variantou je i kovový nábytek, který kromě výborného vzhledu vyniká i skvělou funkčností. 

Vybírat můžete z jednoduchých variant, k dostání jsou ale i produkty s atraktivním mozaikovým 

vzorem. Péče o zakoupený nábytek je v tomto případě jednoduchá. Jednotlivé kousky stačí otřít 

navlhčeným hadříkem a můžete si užívat krásného posezení! 

Zahradní kovový set Mosaic 

Černý kov v kombinaci s červenou nebo zelenou mozaikou okouzlí 

každého milovníka tradičních vzorů a přímo vybízí k posezení nad dobrou 

kávou. Židle jsou dodávány i s podsedáky, o vaše pohodlí je tak 

postaráno. Ve stejném designu můžete pořídit i rohové stojany na 

květiny nebo stojánky s policemi. Cena zahradního setu: 3 499 Kč, police 

od 1399 Kč.  

 

Polohovatelné zahradní lehátko Montevideo 

  

Hliníková konstrukce je velice lehká a jednoduchá na údržbu. Navíc skvěle 

vypadá! Pokud toužíte po lehátku, které je skladné, lehké a praktické, ale 

nechcete slevovat ze svých nároků na kvalitu, volte právě hliník. Lehátko je 

navíc polohovatelné. Hliníkové lehátko zakoupíte za 1 599 Kč.   

 

Houpačka Cordoba pro tři osoby 

K zahradnímu nábytku neodmyslitelně patří i houpačky. Milují je jak děti, 

tak dospělí. Houpačka pro tři osoby s kovovou konstrukcí a černou 

síťovinou je neutrálním kouskem, který se bude hodit na jakoukoli zahradu 

a snadno jej zkombinujete s dalším zahradním nábytkem. Houpačku 

koupíte za 4 499 Kč.  
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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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