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Kovový zahradní nábytek: moderní vzhled a vysoká odolnost 

Praha, 05. 05. 2020 – Také se nemůžete dočkat letních setkání na zahradě, kdy vzduch voní 

grilovanými pokrmy a sluneční paprsky příjemně prohřívají vaše tělo? Na toto období se můžete 

připravit už nyní a pořídit si nový zahradní nábytek, který vám na zahradě nebo terase zajistí 

dostatečný komfort. Jednou z možností je kovový zahradní nábytek, jehož výhodou je především 

vysoká odolnost, stabilita, dlouhověkost a moderní design. S výběrem vám rádi pomohou odborníci 

v prodejnách ASKO – NÁBYTEK, kteří znají veškerá úskalí, jež by vás mohla při nákupu zahradního 

nábytku potkat. 

Čas dlouhých večerů strávených s rodinou a přáteli na zahradě či terase již klepe na dveře. Správnou 

letní pohodu si asi málokdo z nás dovede představit bez praktického zahradního nábytku, který nám 

na zahradě vytvoří útulné zákoutí, kam se můžeme uchýlit nejen při relaxaci, ale právě i třeba s hosty 

na odpolední kávu. V nabídce je dnes řada rozličných materiálů zahradního nábytku. Každý z nich má 

nějaká pozitiva i negativa. Jedním z dlouhodobě populárních materiálů je kov, nejčastěji hliník nebo 

ocel. Při jejich výběru se můžete obrátit na odborníky v ASKO – NÁBYTEK, kteří vám pomohou vybrat 

tu pravou sestavu pro vaši zahradu. 

Kovový zahradní nábytek vyniká především velkou odolností proti nepříznivému počasí a nárazům. Tím 

pádem často vydrží v domácnosti sloužit dlouhá léta. Jeho nespornou výhodou je také stabilita, kterou 

oceníte především při silném větru. Díky těmto aspektům tak může být nábytek ve venkovních 

podmínkách od jara do podzimu. U hliníkového i ocelového nábytku se navíc nemusíte obávat koroze. 

Ocelový nábytek je ošetřen lakem, který zabraňuje rzi dostat se do kovu a hliník jako takový korozi 

nepodléhá. Jistě oceníte i snadnou stohovatelnost kovového nábytku. Negativní vlastností by pro 

někoho mohly být tepelné vlastnosti kovu. Na sezení bývá mnohdy chladný, při dlouhém pobytu na 

slunci naopak velice horký. Tomu se však dá snadno zamezit různými polštáři či podsedáky, které vám 

zajistí komfortní sezení a vy si tak můžete naplno užívat krásného počasí a chvilek oddychu. 

Zahradní set Camping 

Praktický zahradní set dvou lavic a stolu se skvěle hodí do 

jakékoliv zahrady nebo větší terasy. Jeho výhodou jsou 

také velké rozměry stolu 180 x 75 cm, takže se k němu 

pohodlně vejde větší rodina. Pokud hledáte zahradní 

nábytek, který lze využívat po celý rok, pak je tento set 2+1 

vhodnou volbou. Cena je 3 999 Kč. 

 

Zahradní set Fabiola 

Sháníte menší stolek s židlemi, který se vejde i na malý 

balkon? Hliníkový set svou židliček a stolku je pro tyto účely 

perfektní. Díky použitému materiálu je lehounký a vy jej 

tak můžete snadno přemístit tam, kde je zrovna potřeba. 

Cena židle je 699 Kč a stolu 999 Kč. 
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Zahradní houpačka Cordoba 

Kovová zahradní houpačka, jež pojme až tři osoby, je skvělou 

volbou pro ty, kteří si chtějí po práci na zahradě na chvilku 

odpočinout nebo mají v domácnosti děti. Ty jsou z houpaček 

přímo nadšené a uvidíte, že až ji umístíte do vaší zahrady, 

nebudou z ní chtít slézt. Díky stříšce nad samotnou 

houpačkou se nemusíte bát úpalu nebo drobného deště. 

Užijte si chvíle pohody na této houpačce, který nyní stojí 

pouze 4 499 Kč.  

 

 

 

Zahraný kovový set 

Černý kov v kombinaci s červenou nebo zelenou mozaikou 

okouzlí každého milovníka tradičních vzorů a přímo vybízí 

k posezení nad dobrou kávou. Židle jsou dodávány i 

s podsedáky, o vaše pohodlí je tak postaráno. Ve stejném 

designu můžete pořídit i rohové stojany na květiny nebo 

stojánky s policemi. Cena zahradního setu: 3 499 Kč, police 

od 1399 Kč.  

 

 

Zahradní lehátko Livorno 

Zahradní lehátko ze série Livorno přímo láká k poklidnému 

dni strávenému opalováním a odpočinkem. Lehátko se 

vyznačuje moderním minimalistickým vzhledem, který se 

hodí do jakékoliv zahrady či terasy. Díky praktickým 

kolečkům jej lze snadno přemístit kamkoliv je třeba. Použitý 

hliníkový materiál pak zajišťuje lehkou, a přesto stabilní 

konstrukci. Cena lehátka je 5 999 Kč. 
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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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