Tlačová správa

ASKO-NÁBYTOK: Vytvorte si romantickú atmosféru pomocou rozkvitnutých
doplnkov
Bratislava, 21. 03. 2019 – Kvety vždy dodajú interiéru prvok nežnej ženskosti, nehovoriac o tom, že
dokonale rozžiaria každú miestnosť. Rovnako je to aj s kvetinovými vzormi, ktoré už dávno nie sú
výsadou len vo svete módy. Nezastupiteľné miesto majú aj v moderných domácnostiach, kde sa
objavujú nielen ako textilný vzor, ale aj na svietidlách, tapetách a ďalších bytových doplnkoch.
Kvety určite patria k pocitu útulného domova. Či už uprednostňujete izbové rastliny v kvetináči alebo
skôr rezané kvety vo váze, každý jeden z nich krásne doplní atmosféru izby, ktorá tak nadobudne
nádych pôvabu. Navyše, ktorú ženu by nepotešila kytica obľúbených kvetov? Ich krásu môžete nechať
vyniknúť v štýlových romantických vázach, ktorých v ASKO-NÁBYTOK nájdete hneď niekoľko.

Váza, 7,99 EUR

Váza, 8,99 EUR

Váza, 9,99 EUR

Vázy, 1,99 EUR

Neopakovateľne romantickú atmosféru môžete vytvoriť aj pomocou vhodne zvoleného osvetlenia.
Jemné kvetinové lustre či stropné lampy dokážu očariť už na prvý pohľad. Ich krása a jedinečnosť však
vynikne ešte výraznejšie v momente, keď ich rozsvietite.

Luster, 149 EUR

Luster, 69,99 EUR

Stolná lampa, 49,99 EUR

Kvety sú tento rok veľkým trendom aj v oblasti posteľnej bielizne. Ich motív v izbe navodí príjemnú
letnú atmosféru a celej spálni dodá poriadny šmrnc. Jemné kvietky pôsobia nežnejšie a romanticky, no
báť sa nemusíte ani výraznejších farieb a väčších vzorov.
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Set posteľného oblečenia 9,99 EUR

Set posteľného oblečenia 9,99 EUR

Set posteľného oblečenia 9,99 EUR

O spoločnosti
Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi
tuzemských predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre.
S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný
sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného
sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.
Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a
rozširuje. Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú
v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s
ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek na
mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby,
až po dopravu a montáž kuchyne.
Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk.
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