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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: I malé sedačky nabízejí velký komfort 

Praha, 7. 4. 2021 – Malé byty mají svá specifika a platí, že čím menší jsou, tím více je potřeba plánovat 

a vše důkladně promyslet. Naštěstí dnes existuje celá řada chytrých řešení, která jsou do malých 

prostor jako dělaná na míru. Patříte i vy mezi obyvatele domácností, kde je potřeba přemýšlet nad 

využitím každého centimetru? Pak vás jistě zaujme sortiment malých sedacích souprav v ASKO – 

NÁBYTEK. Přestože jsou menších rozměrů, nabízí velmi pohodlné místo pro odpočinek a mnohdy 

mají i úložný prostor či rozkládací lůžko. 

Pro zařizování malých bytů existuje řada vychytávek, které vám pomohou prostor opticky zvětšit. 

Prvním krokem je určitě volba vhodných barevných odstínů. Syté výrazné barvy, tmavý nábytek i 

výmalba – to jsou věci, kterých byste se měli v malé domácnosti vyvarovat. Skvělou vychytávkou, která 

celý byt rozjasní, je osvětlení. To můžete doplnit zrcadly na zdech, jenž také perfektně kouzlí s velikostí 

prostoru. Co se týče samotného vybavení, doporučuje se vybírat spíše otevřené vzdušné police a lehké 

materiály, jako je například nábytek z odlehčeného kovu, transparentního plastu nebo ohýbaného 

dřeva. Vhodnou volbou je také variabilní nábytek, který dokáže plnit více funkcí najednou a lze jej 

obměňovat podle aktuálních potřeb. 

Častým problémem, který řeší obyvatelé menších bytů, je výběr sedací soupravy. Mnohdy je do malých 

obývacích pokojů opravdovým oříškem vybrat sedačku, která bude vyhovovat potřebám rodiny, bude 

pohodlná a zároveň se do pokoje vtěsná rozměrově. V nabídce ASKO – NÁBYTEK najdete celou řadu 

designových malých sedacích souprav, které zaujmou nadčasovým designem i svou výbavou, jako jsou 

úložné prvky, polohovatelné podhlavníky a snadné rozkládání. Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, 

jenž vám zaručí stabilitu pohovky a její vysoký komfort. Pokud s výběrem stále váháte, můžete se 

obrátit přímo na vyškolené prodejce z ASKO – NÁYBTEK, kteří vám rádi poradí. 

Sedací souprava Boomer 

Variabilní a praktická rohová sedací souprava Boomer v 

šedém odstínu se vzhledem ke svým rozměrům hodí i do 

menšího prostoru, kterému se snadno přizpůsobí díky 

možnosti univerzálního sestavení s otomanem vpravo i 

vlevo. Měkké opěrné polštáře vám poskytnou neobyčejné 

pohodlí, zatímco dvojí rozkládací funkce nabídne 

dostatečnou plochu pro příležitostné přespání. Sedačka 

disponuje také dvěma úložnými prostory a praktickou 

postranní látkovou kapsou pro odkládání časopisů. 

Sedací souprava Magic 

I v menším prostoru můžete vykouzlit útulné místo pro 

každodenní odpočinek a chvíle pohody. S rohovou sedačkou 

Magic v atraktivním zeleném odstínu to bude snadné, neboť 

se díky svým rozměrům a variabilitě přizpůsobí vašim 

potřebám. Potah s efektem sametu obsahuje hydrofobní 

povlak, který chrání před rychlým průnikem tekutin a 

okamžitou absorpcí vody přes tkaninu. Samozřejmostí je 

možnost rozložení na lůžko a úložný prostor. 
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Sedací souprava Enjoy 

Rohová sedací souprava Enjoy je stylizovaná do jednoduchého 

skandinávského stylu, který je v interiérech stále oblíbenější. 

Zamilujete si její střídmý design, který provzdušní váš obývací 

pokoj, i maximální funkčnost a kvalita použitých materiálů. 

Polstrování je vyrobeno z vlnovcových pružin v kombinaci s 

polyuretanovou pěnou, která je velmi pohodlná a zároveň 

hypoalergenní. Disponuje úložným prostorem a můžete ji velmi 

snadno rozložit na lůžko pro pohodlné přespání. Tato sedačka se 

stane skvostem vaší domácnosti. 

Sedací souprava Perugia 

Rohová sedací souprava Perugia je sice designem laděna do 

minimalismu, ale požadavky na funkčnost splňuje maximální. 

Provzdušní váš obývací pokoj a stane se oblíbeným místem 

odpočinku. Je prostorná, rozkládací, má úložný prostor a krásně 

vypadá. Co víc si přát? Možná ještě kvalitní dřevěnou konstrukci 

a polstrováním z vlnovcových pružin a polyuretanové pěny, 

která je pružná, má výborný odpor proti stlačení, vysokou 

tvarovou stálost a zároveň je hypoalergenní. 

Sedací souprava Danny 

Rohová sedací souprava Danny díky svému tvaru a rozměrům 

skvěle zapadne do jakéhokoliv rohu obývacího pokoje. Dle 

dispozic místnosti a vašich potřeb můžete otoman libovolně 

umístit na pravou nebo levou stranu a pak už si jen nerušeně 

vychutnávat pohodlí. K získání ještě větší plochy pro relaxaci či 

příležitostné přespání můžete využít funkce rozkladu na lůžko a 

praktický úložný prostor použít k ukrytí všech nezbytností. 

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/

