Tlačová správa

ASKO - NÁBYTOK:
Zima je definitívne preč, prichádza grilovacia sezóna
Bratislava, 30. 05. 2019 – Chladnému počasiu odzvonilo a leto už pomaly ale iste klope na dvere.
Slnečné lúče naberajú na sile a prichádza začiatok grilovacej sezóny. Priatelia, zábava a dobré jedlo
k nej neodmysliteľne patria, čo by ste však rozhodne nemali podceniť, je grilovacia výbava.
Prevoňajte svoju záhradu alebo terasu vôňou šťavnatého mäsa, zaplňte domov smiechom a
radosťou a užívajte si letné dni plné slnka.
Grilovanie je čoraz populárnejšou záľubou a nie je sa čomu diviť. Je to ideálna príležitosť pre stretnutia
s priateľmi alebo posedenie s rodinou. Navyše, obsluha grilu je veľmi jednoduchá a pokrmy, ktoré na
ňom pripravíme, vynikajúco chutia. Správne vybavenie je základom dobrého výsledku, preto by sme
pri výbere grilu mali byť starostliví. Môžete si vybrať zo širokého sortimentu, ktorý nájdete v ASKONÁBYTOK. Či už siahnete po klasických griloch na drevené uhlie alebo po elektrických alebo plynových,
to je len a len na vás.

Gril na drevené uhlie, 28,96 EUR

Ohnisko, 24,32 EUR

Záhradný gril Frky, 19,30 EUR

Grilovanie sa nezaobíde ani bez kvalitného riadu a kuchynských pomôcok, ktoré tiež zoženiete v
predajniach ASKO-NÁBYTOK. V lete dobre padne domáca limonáda či osviežujúci miešaný drink, ktorý
si môžete pripraviť do setu Libera. K mäsu sa skvele hodia aj rôzne šaláty. Tie si môžete pripraviť vopred
a uskladniť ich do praktických uzatvárateľných šalátových misiek.

Farebné poháre VIVA Colori,
set 6 ks, 9,63 EUR

Bowle set Libera, 9,63 EUR
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Šalátová misa, 3 ks, 3,83 EUR
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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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