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Domácí zelená oáza vás nabije energií 

Praha, 23. 2. 2023 – Popularita pokojových rostlin za posledních pár let raketově vzrostla. A není 

divu. Svěží zeleň, ale i samotná zelená barva nám dokáží tzv. dobít baterky a zlepšit náladu. Umí 

v interiéru vytvořit harmonii, ale i pocit neustálého obklopení přírodou. Chcete-li mít doma 

městskou džungli, která bude zároveň centrem relaxace, soustřeďte se při výběru nábytku na odstíny 

zelené a nezapomeňte ani na živé rostliny. Pokud příliš nevěříte svým pěstitelským schopnostem, 

sáhněte po jejich umělé variantě, která dnes vypadá k nerozeznání od skutečné! 

Moderní styl urban jungle je typický svým propojením s přírodou. Najde si v něm místo přírodní kámen, 

bambus či dřevo, ale hlavní slovo mívají rostliny a všudypřítomná zelená. Ta vypadá skvěle i na sedací 

soupravě. „Odstíny mint nebo olivová jsou velmi poptávanou barvou čalounění. Nemusíte se obávat 

ani údržby. Našim zákazníkům nabízíme profesionální impregnaci, která zajistí hloubkovou ochranu 

vláken a povrch pak odpuzuje tekutiny,“ doplňuje Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka 

společnosti ASKO – NÁBYTEK. Aby zelená souprava do interiéru zapadla, měli byste ji doplnit o decentní 

nábytek a dekorace v přírodních tónech. 

 

 

Rostlin, které lze pěstovat v domácím prostředí, existuje celá řada. Mnohdy jsou ale zasazeny 

v nevzhledných plastových květináčích. Stačí je ale dát do dekorativních květníků, které budou ladit s 

konceptem celého interiéru a podtrhnou dojem z všudypřítomné přírody. 

 

 

 

  

 

 

 

Sedací souprava Vespa, 20 999 Kč Sedací souprava Fira, 26 999 Kč 

Obal na květináč, 349 Kč 

Obal na květináč, 759 Kč Obal na květináč, 199 Kč Obal na květináč, 349 Kč 

Dekorační polštář Bruno,399 Kč 
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Pokojové rostliny jsou sice krásné, ale někdy až příliš náročné. Pokud se bojíte se pustit do jejich 

pěstování, sáhněte nejprve po méně náročných druzích, jako jsou například zelence, dracény nebo 

zemiokulkasy, které snesou i málo světla. Ty můžete doplnit o umělé květiny, které už dnes věrně 

napodobují skutečnou rostlinu. 

 

 

 

Místo k odložení kávy, časopisu nebo vázy s květinou. Řeč je o stolku, který je praktickým doplňkem 

každého obývacího pokoje. Mohou být jednoduché, doplněné o mále úložné prostory a v nejrůznějších 

barvách. Barevně je můžete sladit s televizní stěnou nebo knihovnou. Květníky s pokojovými rostlinami 

se na nich budou skvěle vyjímat a váš obývací pokoj se díky nim stane opravdovou zelenou oázou. 

 

O  

 

 

 

 

  

Umělá tráva, 699 Kč Zavlažovač rostlin, 249 Kč Eukalyptový věnec, 349 Kč 

Odkládací stolek Finn, 2 599 Kč Odkládací stolek Liam, 2 399 Kč Odkládací stolek Victus, 1 399 Kč 

Věděli jste, že…? 

Chcete, aby vám nová sedací souprava nebo pohovka sloužila co nejdéle? Dopřejte jí péči v podobě 

profesionální impregnace ve spolupráci s tradiční německou společnosti TOP CARE, která zajistí 

dlouhodobou ochranu. Impregnovaný povrch je odolný vůči hloubkovému znečištění, odpuzuje 

tekutiny a zároveň je stále prodyšný. 

V ASKO – NÁBYTEK můžete využít celou řadu služeb, které se vám budou při nákupu nábytku hodit? 

Vyzkoušejte například oblíbenou službu Click & Collect, díky které si objednané zboží na e-shopu 

můžete vyzvednout přímo na prodejně.  
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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 14 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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