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ASKO – NÁBYTEK: Jídelní stůl jako místo setkávání celé rodiny 

Praha, 14. 7. 2020 – Jídelní stůl bývá dějištěm mnoha událostí. Nejen že se u něj schází celá rodina, 

často i v širším kruhu, ale také bývá místem, kde píšete s dětmi domácí úkoly, pracujete, nebo u něj 

zkrátka relaxujete u kávy či časopisu. Je samozřejmé, že stůl by měl dobře vypadat a jeho rozměry 

by měly odpovídat nejen velikosti a vzhledu místnosti, ale také počtu členů domácnosti. Odborníci 

v ASKO – NÁBYTEK vám s výběrem vhodného jídelního stolu rádi pomohou a poradí s volbou 

materiálu, velikosti i dalších parametrů. 

Velikost stolu by měla odpovídat rozměrům místnosti. Pokud tedy nedisponujete prostornou jídelnou 

či kuchyní, je dobré zvolit buď stůl rozkládací nebo například kulatý, který nabídne více zasedacích míst. 

Odborníci v ASKO – NÁBYTEK doporučují vždy velikost stolu naddimenzovat, což oceníte především ve 

chvílích, když dorazí nečekaná návštěva. Nejvíce vyhledávaným materiálem bývá dřevo, které celou 

místnost krásně zútulní a vytvoří domáckou atmosféru. Dnes je velmi populárním trendem kombinace 

dřeva a kovu, která vypadá opravdu stylově a dobře se ladí s dalšími prvky v interiéru.  

Jídelní stůl Darina 

Masivní obdélníkový jídelní stůl z kolekce Darina 

disponuje plochou 180x90 cm. Poskytne tak pohodlné 

posezení pro 4-6 osob. Rustikální styl v dekoru dubu 

artisan skvěle zapadne jak do moderní domácnosti, tak i 

na chalupu či chatu. Díky zesílené konstrukci a širokému 

rámu je stůl velice stabilní. Cena jídelního stolu Darina je 

4 999 Kč. 

 

Jídelní stůl Prime 

Obdélný jídelní stůl Prime v industriálním stylu upoutá 

pozornost na první pohled. Vintage vzhled dřevěných 

prken a broušeného kovu podtrhne osobitost interiéru a 

stane se dominantou místnosti. Přiznané materiály, 

robustní konstrukce a zašlý vzhled vytvoří nevšední 

atmosféru a v kombinaci se střídmou mírou doplňků vás 

doslova nadchne. Cena stolu je 6 499 Kč. 

 

Jídelní stůl Bornholm 

Moderní skandinávský styl jídelního stolu Bornholm působí velice svěže a 

minimalisticky. Tento styl se vyznačuje zejména bílou barvou v kombinaci 

s přírodními materiál a jednoduchými doplňky. Tento kulatý stůl v bílé barvě 

skvěle doplňují masivní nohy v přírodním odstínu dřeva. Plocha desky stolu 

je 90 cm. Výhodou kulatých stolů je navíc úspora místa, takže se skvěle hodí 

do menších prostor. Cena jídelního stolu Bornholm je 2 350 Kč. 
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 Jídelní stůl FS4864 

 Kvalitní jídelní stůl v bílém lesku se díky jednoduchým liniím 

a neutrální bílé barvě hodí opravdu do každé domácnosti. Ať 

už ladíte interiér do skandinávského, venkovského nebo 

bohémského stylu, s tímto jídelním stolem určitě nešlápnete 

vedle. S rozměry 120x80 cm pohodlně vystačí čtyřčlenné 

rodině. Cena stolu je 2 690 Kč. 

 

Jídelní stůl Nestor 

Moderní stůl Nestor v obdélníkovém tvaru oceníte zejména 

pro jeho prostornost. Na první pohled vás zaujme mohutným 

vzezřením a kombinací dubu artisan s grafitovými detaily. 

Díky rozkládací funkci vás žádná neočekávaná návštěva 

nepřekvapí. Šířku jídelní plochy snadno rozšíříte přidáním 

středové desky z původních 160 cm na 220 cm. Cena stolu 

Nestor je 5 999 Kč. 

 

Jídelní stůl Kalliope 

Čistý moderní styl jídelního stolu Kalliope v bílém lesku 

v kombinaci s chromově lesklým kovem vynikne zejména 

v moderních interiérech. Díky rozkládací funkci jej z původní 

délky 120 cm snadno rozšíříte na 160 cm. Hodí se tak i do 

menších kuchyní či jídelen. V případě, že čekáte hosty, jej pak 

jednoduše protáhnete a můžete se těšit z přítomnosti svých 

blízkých. Cena stolu Kalliope je 6 490 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. 
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