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Jesenné inšpirácie pre váš domov 

Bratislav, 02. 10. 2019 – Jesenné obdobie sa nesie v znamení príjemných, teplých farieb a zemitých 

odtieňov. Tie dokážu v interiéri hotové divy - priestor viditeľne zútulnia a prinesú doň pohodovú 

atmosféru s chuťou odpočinku. Inšpirujte sa prírodou a stavte na doplnky, ktorými zmeníte váš dom 

či byt na nepoznanie. 

S príchodom jesene sa stretávame s pestrou paletou farieb, veľakrát nám však toto obdobie prináša aj 

nie veľmi príjemné, daždivé a chladné počasie. Po slnečnom lete tak trávime oveľa viac času v interiéri. 

Kúsok jesennej prírody si však môžeme priniesť aj do svojho domova. Stačí nám pár konárikov 

červenkastej jarabiny či šípok, ktoré vložíme do peknej vázy, a môžu nám zdobiť byt celú jeseň. 

 

 

Útulný domov môžeme doplniť aj rôznymi sviečkami a svietnikmi, ktorých svetlo vytvára relaxačnú 

a pohodovú atmosféru. V interiéri však veľmi dobre vynikne aj textil ladený v jesenných tónoch, ktoré 

z našej izby vytvoria doslova rozprávkový priestor. Potom stačí už len naliať si horúci čaj, chytiť do ruky 

rozčítanú knihu a môžeme si dosýta vychutnávať zaslúžený odpočinok. 

 

Vázy od 9,69 EUR Váza, 12,79 EUR Vázy od 11,59 EUR 

Vankúš, XY EUR Svietnik, XY EUR Svietnik od XY 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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