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Elegantní tmavé sedačky působí nadčasově a prostor zútulní 

Praha, 3. 2. 2021 – Sedačky v tmavých odstínech jsou oblíbené nejen pro svůj sofistikovaný vzhled, 

ale také pro jejich praktičnost. Pokud máte doma domácí mazlíčky nebo děti, nemusíte se obávat, 

že na soupravě bude vidět každý flíček. Tmavé barvy působí v prostoru dramaticky a elegantně a v 

kombinaci se světlým okolím vytvoří v pokoji opravdu útulnou atmosféru. Nemusíte se omezovat 

jen černou a tmavě šedou barvou, perfektně vypadají také tmavé tóny modré či zelené. 

Sedací souprava je sama o sobě královnou obývacího pokoje a tmavé barvy přitahují ještě větší 

pozornost. Ideální je proto kombinovat takové sedačky se světlými doplňky, neutrálním nábytkem, 

podlahou a výmalbou, které dají vyniknout dominantě pokoje, ale zároveň ji nepřebijí. Při volbě barvy 

také berte v potaz, jaké množství přirozeného světla v pokoji je. Když ho budete mít dostatek, můžete 

sáhnout po tmavé soupravě, i přestože není pokoj příliš velký. Do malých prostor s minimem 

přirozeného světla je lepší volbou světlá sedačka. Mimo designu a barvy, které mají dozajista na 

atmosféru pokoje velký vliv, je důležité myslet také na správnou velikost a tvar sedací soupravy, který 

by měl odpovídat rozložení místnosti i počtu členů domácnosti. V neposlední řadě se zaměřte na 

pohodlí. Sedačka je přece jen místem, kde si chcete po dlouhém dni odpočinout, zahodit starosti za 

hlavu a užívat si příjemného odpočinku. 

Černá souprava bude ladit s jakoukoliv barvou a je velmi univerzální. Vyvarujte se však přílišnému 

množství odstínů na doplňcích. Podle designerů je k dominantní barvě v místnosti vhodné zvolit 2-3 

doplňkové odstíny, které se v různých tónech mohou v místnosti objevit. Mějte na paměti, že tlumené 

a tmavé barvy jsou pro odpočinek vhodné, ale když v místnosti převažují, může prostor působit 

stísněně. V sortimentu ASKO – NÁBYTEK ale najdete daleko pestřejší paletu tmavých odstínů, než je 

černá – od hnědé a tmavě šedé až po zelenou či modrou. Pokud stále váháte, jaký odstín je ten pravý 

a jak jej zkombinovat s dalšími kusy nábytku, neváhejte oslovit odborníky z ASKO – NÁBYTEK, kteří vám 

rádi s výběrem poradí. 

Sedací souprava Stick 

Sedací souprava Stick vyhoví i těm nejvyšším nárokům na 

pohodlí. Sedačka ve tvaru písmene U má kvalitní konstrukci 

z tvrdého dřeva, kterou doplňuje polstrování ze studené 

pěny na vlnitých pružinách, jež zaručuje komfortní sezení. 

Její hlavní předností je elektronická relaxační funkce kanape, 

kterou oceníte například po těžkém dni v práci. Pocit 

maximálního komfortu umocní možnost rozkladu na lůžko, 

na němž můžete relaxovat společně se svými blízkými, nebo 

ho využít k pohodlnému přespání. 

Sedací souprava Beate 

U rohové sedací soupravy Beate designéři vsadili na klasický 

styl, který lichotí většině interiérů. Díky svým malým 

rozměrům se hodí do garsonek nebo třeba studentských 

pokojů. Pokud jste při výběru sedačky limitováni prostorem, 

je jasné, že kromě vzhledu musíte vybírat také podle 

funkčnosti. Beate se snadno rozloží na lůžko, disponuje 

úložným prostorem a je vyrobena z polyuretanové pěny, 

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


  Tisková zpráva 
 

Kontakt pro média 
Romana Francková  Veronika Jíšová 
Tel.: +420 734 231 343  Tel.: +420 605 224 749 
E-mail: franckova@know.cz  E-mail: jisova@know.cz  
www.knowcomm.cz  

která zaručí komfort a pohodlí. Snadno se tak stane praktickým i líbivým prvkem v mnoha obývacích 

pokojích. 

Sedací souprava Alvaro 

Vychutnejte si společné chvíle se svými blízkými v pohodlí. 

Sedací souprava Alvaro ve tvaru U nabízí dostatek místa pro 

všechny. Maximální komfort zajistí polohovatelné opěrky 

rukou i hlavy, oceníte také velké úložné prostory či možnost 

rozložení na lůžko. Díky velké variabilitě, možnosti výběru 

výšky noh a plánování různých sestav i funkcí se sedací 

souprava Alvaro stane nejen krásnou, ale také praktickou 

dominantou vašeho obývacího pokoje 

Sedací souprava Madeira 

Sedačka je nejen místem pro společenská setkání. Je také 

oblíbenou zónou pro odpočinek. Někdy však může být těžké 

najít si pro sebe dostatek místa, zejména ve větších rodinách. 

Tento problém snadno vyřeší sedací souprava Madeira, která 

nabízí dostatek prostoru k relaxaci pro všechny. Navíc 

disponuje třemi volně loženými opěrkami hlavy, které 

můžete dle potřeby přesunout, a jistě oceníte také možnost 

rozložení na lůžko i dva úložné prostory. 

Sedací souprava Aldon 

Rohová sedací souprava Aldon je multifunkčně využitelná, a 

to díky pěti nastavitelným podhlavníkům, polohovací 

opěrce, úložnému prostoru a možnosti rozložení na lůžko. 

Kvalitní posezení i přespání zaručuje polstrování z 

vlnovcových pružin a polyuretanové pěny, která je pružná, 

má výborný odpor proti stlačení a vysokou tvarovou stálost. 

Srdcem celé pohovky je jádro tvořené kvalitním dřevem, 

dřevotřískou a kovem. Pokud hledáte sedačku s ideálním 

poměrem ceny a kvality, model Aldon bude správná volba. 

Sedací souprava Costa 

Rohová sedací souprava Costa nabízí vše, co od nové 

sedačky očekáváte. Moderní nadčasový design umocňuje 

látkový potah s efektem broušené kůže. O vaše pohodlí se 

postará kvalitní polstrování ze studené pěny a komfortně 

nastavené podhlavníky, díky nimž můžete relaxovat v 

jakékoliv poloze. Praktická úložná zásuvka vám pomůže s 

organizací a udržením pořádku. Během dnů volna navíc 

oceníte možnost rozkladu na prostorné lůžko, na kterém 

můžete lenošit s celou rodinou, nebo ho nabídnout k 

přespání návštěvám. 
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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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