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Dokonalé pohodlí? To jsou sedací soupravy z ASKO - NÁBYTEK 

Praha, 15. 2. 2021 – Sedací souprava je bezpochyby nejdůležitějším prvkem obývacího pokoje. Pro 

někoho je synonymem odpočinku a pohody, pro jiné je hlavně místem, kde se setkává rodina. To je 

samozřejmě dobré zohlednit už při výběru sedací soupravy. Ať už toužíte po moderním kousku 

v pestrých barvách, nebo preferujete tlumenější odstíny a tradiční tvary, v prodejnách ASKO – 

NÁBYTEK jistě najdete tu pravou sedací soupravu a jsou zde připraveni vyhovět i těm nejnáročnějším 

představám. 

Pokud uvažujete o nové sedačce do obývacího pokoje, je dobré se zamyslet nad tím, co od ní 

očekáváte. Pro rodinu je dobré volit spíše větší sedací soupravy s dispozicí do L nebo do U, které 

poskytnou dostatek prostoru pro všechny členy rodiny. Mladé páry či singles většinou volí menší 

dvoumístné či třímístné sedačky. Mimo designu a barvy, které mají dozajista na atmosféru pokoje velký 

vliv, je důležité myslet především na správnou velikost a tvar sedací soupravy, jež by měli odpovídat 

rozložení místnosti i počtu členů domácnosti. V neposlední řadě se zaměřte také na pohodlí. Sedačka 

je přece jen místem, kde si chcete po dlouhém dni odpočinout, zahodit starosti za hlavu a užívat si 

příjemného odpočinku. Proto si před koupí určitě vyzkoušejte, zda vám vyhovuje tuhost polstrování a 

délka sedu i opěrky. 

Nejen mladší generace jistě využije i různé technologické vychytávky, které dnes najdete v sortimentu 

ASKO – NÁBYTEK, jako jsou například polohovatelné područky, nastavitelné podhlavníky nebo rozklad 

soupravy na lůžko, což oceníte například pro příležitostné přespání návštěv. Starší generace pak mohou 

využít funkce nastavitelné výšky a hloubky sedu a polohování podhlavníků, které se skvěle přizpůsobí 

anatomii těla. Už máte představu, jak bude vypadat vaše nová sedací souprava? Pokud stále ještě 

váháte, můžete si prohlédnout nabídku sedacích souprav na webu www.asko.cz a inspirovat se 

různými styly a tvary sedaček. Poté už jen stačí domluvit si schůzku s odborníkem na jedné z prodejen, 

kteří vám krůček po krůčku pomohou k vaší vysněné sedací soupravě, jež bude dominantou obývacího 

pokoje.   

Sedací souprava Boomer 

Šedá rohová souprava s opěrnými polštáři Boomer je velmi 

variabilní a praktická. Díky svým rozměrům je vhodná i do 

menších prostor. Sedací soupravu můžete rozložit na lůžko 

dvěma způsoby. Při rozložení otomanu vznikne jednolůžko, 

na rozloženém dvousedáku a otomanu se pak pohodlně vyspí 

i dva hosté.  Sedačka má navíc praktickou kapsu pro odkládání 

časopisů. Cena je 14 999 Kč. 

Sedací souprava Loretto 

Moderní měkce polstrovaná sedací souprava Loretto se 

skvěle hodí nejen pro mladé páry či singles. Rozměrem se 

pohodlně vejde i do menších prostor. Polohovatelné 

područky, velké opěrné polštáře a měkké polstrování 

poskytne maximum pohodlí pro váš odpočinek. Nadčasový 

design a moderní šedý odstín pak vytvoří příjemné prostředí, 

kde budete rádi trávit svůj volný čas. Cena soupravy je 14 999 

Kč. 
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Sedací souprava Garland 

Sedací souprava Garland splní všechna vaše očekávání, neboť 

se díky možnosti plánování různých sestav a kvalitnímu potahu 

dokonale přizpůsobí vaší domácnosti. Polohovatelné opěrky 

hlavy a pružné jádro vám zaručí maximální pohodlí. Oceníte 

také možnost rozkladu na lůžko a praktické úložné prostory. 

Útulnou atmosféru vašeho domova podpoří dekorační 

polštářky, jež jsou součástí soupravy.  

Sedací souprava Cosana 

Rohová sedací souprava Cosana na první pohled zaujme 

petrolejovou barvou i moderním designem. Díky variabilnímu 

výběru funkcí, nohou i materiálů ji snadno přizpůsobte 

vlastním potřebám. Elektronická funkce výsuvu vám navíc 

umožní přizpůsobit hloubku sedu, který můžete roztáhnout až 

o 19 cm a vytvořit pohodlné místo na přespání nebo relaxaci. 

Manuálně nastavitelná je také výška opěrek.  

 

Sedací souprava Bilbao 

Elegantní rohová sedací souprava Bilbao je díky kvalitnímu 

vypolstrování a polohování zádových opěrek velmi pohodlná. 

Tmavě šedá látka v optice broušené kůže doplněná proševem 

působí velmi elegantně a nadčasově. U opěrek hlavy lze 

nastavit sklon podle potřeby a vy si tak můžete užívat 

dokonalého pohodlí. Cena sedací soupravy Bilbao je 22 999 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/

