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ASKO – NÁBYTEK: Světlé sedací soupravy provzdušní a rozzáří prostor 

Praha, 12. 1. 2021 – Největší výhodou světlých sedacích souprav je jejich univerzální použití. Díky 

jemným tónům zapadnou do jakéhokoliv interiéru, a navíc se jen tak neokoukají. „U takových 

sedaček je nejčastější obavou zákazníků jejich údržba. Moderní materiály vás toho ušetří. Péče o 

soupravy je díky nim velice snadná a nemusíte se jí obávat,“ uvádí Andrea Štěpánová, marketingová 

ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK. 

Sedací souprava bývá dominantou každého obývacího pokoje. Nejprve většinou řešíme její tvar, 

velikost, pohodlí a v neposlední řadě i barvu a materiál potahu. Obecně jsou světlé barvy do interiéru 

dobrou volbou, jelikož celý prostor krásně provzdušní a dají se velmi dobře kombinovat s výraznějšími 

prvky. Světlé nebo rovnou bílé sedací soupravy působí v obývacím pokoji opravdu luxusním dojmem. 

Pochopitelnou obavou je údržba takové sedačky, a to obzvláště v domácnostech s dětmi či domácími 

mazlíčky. Díky moderním, ale i tradičním materiálům, jako je kůže, se toho už nemusíte bát. Kožený 

povrch je vodoodpudivý sám o sobě a v případě znečištění jej běžně dostupnými prostředky očistíte. 

V případě textilního potahu volte co nejhustěji tkané látky, ta se případně dá ošetřit ještě impregnací, 

což zajistí ještě větší odolnost soupravy. 

Ať už jsou vaše požadavky na sedačku jakékoli, z široké nabídky v prodejnách ASKO – NÁBYTEK si 

vyberete tu pravou. Při výběru můžete využít služby odborníků, kteří vám pomohou s volbou a 

plánováním sedací soupravy podle vašeho vkusu. Volit můžete z klasických sedacích souprav, sedaček 

s úložným prostorem či s možností rozkládání, ale i z takových souprav, které jsou přímo na míru vám 

i vaší domácnosti. Kombinací variabilních setů můžete soupravu přizpůsobit požadavkům na funkčnost 

a vzhled. Jednotlivé části lze doplnit o dvojsedáky či trojsedáky, případně křesla a taburety. Široký 

sortiment barev čalounění či praktické ekokůže pak splní i ty nejnáročnější požadavky. 

Klenot obývacího pokoje – sedací souprava Joker 

Pokud patříte k těm, pro které je vzhled sedačky stejně důležitý jako její pohodlí, pak je pro vás sedací 

souprava Joker ideální volbou. Praktická řešení v podobě rozkladu na lůžko, variabilní výběr sezení či 

výběr noh zajistí její multifunkční využití. Je vybavena opěrkami hlavy, polohovacími područkami a 

relaxačním rohem, jež zajistí komfortní posezení v jakékoliv poloze. Navíc její moderní design se stane 

doslova klenotem každého obývacího pokoje. 

Se sedačkou Victoria získá odpočinek nový rozměr 

Prostorná kožená sedací souprava Victoria vás osloví především svou variabilitou a moderním 

designem. Pohodlné sezení i relaxaci v jakékoliv poloze zaručuje kvalitní konstrukce ze dřeva, 

dřevotřísky, překližky a kovu v kombinaci s jádrem z polyuretanové pěny a vlnovcových pružin. Sedačka 

v elegantním světlém odstínu navíc disponuje funkcí rozkladu na prostorné lůžko a úložným prostorem, 

takže se snadno stane nejen krásnou, ale i praktickou dominantou vašeho obývacího pokoje. 

Užijte si domácí pohodu se sedací soupravou Evan 

Neslevujte ze svých nároků na pohodlí a užijte si všech výhod sedací soupravy Evan, která kromě 

neotřelého moderního designu nabízí dostatek úložných prostor i komfortní rozkládací lůžko vhodné 

pro příležitostné přespání. Příjemné posezení u dobré knihy či filmu zajistí pohodlné opěrky zad, hlavy 

i polstrované područky. Nadčasový vzhled podtrhuje potah z hnědé látky s efektem broušené kůže. 

Moderní elegance – to je souprava Lotos 
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S rohovou sedací soupravou Lotos nešlápnou vedle milovníci luxusu ani ti, kteří vyhledávají praktická 

řešení. Sedačka patří k moderním kouskům nábytku, které na pohled působí elegantně a zútulní každý 

prostor, a zároveň jsou praktické. Jistě oceníte úložný prostor, možnost rozložení na lůžko i 

polohovatelné podhlavníky. Konstrukce sedací soupravy je vyrobena z masivního dřeva a polstrování z 

polyuretanové pěny a vlnovcových pružin. Použité materiály zaručují nejen vysokou kvalitu, ale také 

maximální komfort. 

Sedací souprava Brico – moderna s nádechem klasického stylu 

Rohovou sedací soupravu Brico s kompaktními rozměry jistě ocení ten, kdo doma potřebuje ušetřit 

každý centimetr. Hodit se bude také úložný prostor a možnost rozkládání, čímž vytvoříte místo pro 

pohodlné přespání. Maximální komfort zaručují i polohovatelné podhlavníky a polstrování z 

polyuretanové pěny v kombinaci s vlnovcovými pružinami. Díky použití těchto materiálů se sedačka 

vyznačuje vyšší měkkostí a vy se do ní můžete pohodlně zabořit a užívat si chvíle pohody. 

 

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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