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ASKO – NÁBYTEK: Sváteční posezení pro celou rodinu  

Praha, 18. 11. 2020 – Těší vás představa klidného Štědrého večera, který strávíte obklopeni celou 

svou rodinou v útulném obývacím pokoji s tradičními pohádkami, dobrým cukrovím a stromečkem 

vonícím po celé místnosti? Pak je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, zda se vaše návštěva bude mít 

kam posadit, aniž byste jako vždy museli řešit stěhování židlí z kuchyně a hledání provizorního sezení 

pro tetičku se strýčkem. Rodinné sedací soupravy do tvaru U jsou ideální pro setkávání celé rodiny, 

ale i každodenní lenošení a odpočinek. Pokud zvolíte sedačku na míru, můžete si ji navíc přizpůsobit 

tak, aby splnila veškeré vaše požadavky. S dokonalým plánováním vám pomohou odborníci z  

ASKO – NÁBYTEK, kteří zajistí, že sedací souprava bude přesně podle vašich představ. 

Při výběru sedačky je dobré zamyslet se nad tím, co přesně od ní očekáváte. Pro rodiny jsou vhodné 

velké sedací soupravy ve tvaru písmene L nebo U s bytelnou konstrukcí a pevným potahem, které 

poslouží nejen k posezení, ale i pro každodenní lenošení, dětské hry a dovádění a nabízejí také dostatek 

úložného prostoru. Mladé páry a singles, kteří upřednostňují maximální pohodlí, mohou sáhnout po 

měkkém polstrování s polohovatelnými područkami, nastavitelnými podhlavníky a s možností 

rozložení sedačky na měkké lůžko. Naopak nejstarší generace ocení nastavitelnou výšku i hloubku sedu 

a polohování podhlavníků, které se přizpůsobí anatomii jejich těla, ale i tlumené odstíny a příjemné 

materiály. 

Pokud víte, že sedací souprava bude sloužit především k setkávání s celou rodinou, volte větší sedací 

soupravy, které poskytnou dostatek místa i pohodlí. Vysněnou sedací soupravu můžete dokonce 

naplánovat do posledního detailu – od přesné velikosti a tvaru až po takový materiál, který vám bude 

příjemný, ale zároveň odolá i řádění domácího mazlíčka. Vše lze přizpůsobit podle vašich individuálních 

požadavků a jednotlivé části můžete také doplnit o další elementy, jako jsou trojsedáky nebo 

dvojsedáky, případně další křesla či taburety, které poskytnou další prostor pro pohodlné posezení. 

Pokud tedy toužíte po polohovatelných opěrkách hlavy, posuvných područkách či dalších funkcích 

sedacích souprav na míru, splňte si svůj sen díky plánovaným soupravám. 

 

Sedačka Madeira se stane nejen místem pro společenská setkání, 

ale i oblíbenou zónou pro odpočinek. Vyřeší váš problém 

s nedostatkem místa, nabízí totiž dostatek prostoru k relaxaci pro 

všechny členy rodiny. 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 Garland splní všechna vaše očekávání, neboť se 

díky možnosti plánování různých sestav a kvalitnímu potahu 

dokonale přizpůsobí vaší domácnosti. Polohovatelné opěrky 

hlavy a pružné jádro vám zaručí maximální pohodlí. Oceníte také 

možnost rozkladu na lůžko a praktické úložné prostory. Útulnou 

atmosféru vašeho domova podpoří dekorační polštářky, jež jsou 

součástí soupravy.  
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Sedací souprava Panama XL ve tvaru písmene U poskytne tolik 

prostoru a pohodlí, kolik jen potřebujete. Zejména početnější 

rodina ocení její velkorysé rozměry, díky nimž si každý člen najde 

své oblíbené místo k odpočinku. Polstrování a polohovatelná 

opěrka hlavy zajistí ještě větší komfort, zatímco během volného 

dne se bude hodit možnost rozkladu na lůžko. Praktický je i 

úložný prostor, který usnadní úklid a organizaci v obýváku. 

 

Sedací souprava Relaxness se stane vaším oblíbeným místem pro 

odpočinek a pohodové chvíle strávené s rodinou či přáteli. 

Nadchne vás především velkou variabilitou a užitečnými 

funkcemi. Během večerů s dobrou knihou či filmem oceníte 

polohovací relaxační roh, zatímco možnost rozkladu na lůžko a 

velkorysý úložný prostor vám pomohou udržet pořádek v 

domácnosti a vyřešit i nečekané situace. 

 

Sedací souprava Lotus kombinuje prvky moderního designu a 

funkčnosti. Kvalitní konstrukce je v kombinaci s jádrem z 

polyuretanové pěny zárukou dlouhé životnosti a vysokého 

komfortu. Sedačka zaujme praktickými řešeními v podobě 

úložných prostor a možnosti rozkladu na lůžko, navíc ji díky 

zajímavému zpracování a potažení zadní části lze umístit na 

jakékoliv místo v pokoji.  

Pokud si nejste jisti s výběrem ideální sedací soupravy, není nic jednoduššího než obrátit se na 

odborníky v prodejnách ASKO – NÁBYTEK a splnit si svůj sen ještě dnes.   

www.asko.cz  

 

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.cz. 
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