Tlačová správa

Jarné inšpirácie – tipy na rozkvitnuté dekorácie
Bratislava, 18. 3. 2020 – Začiatok jari so sebou prináša nielen príjemné počasie, ale i veľkú škálu
pestrých farieb a vôní. Tiež sa už nemôžete dočkať veselých doplnkov, ktoré k jari skrátka patria?
Čerstvé kvetiny, siatiny, zajačiky či vtáčiky – to sú typické symboly jari, bez ktorých si výzdobu dokáže
predstaviť len málokto. Po dlhej zime sú príjemným osviežením, ktoré dodá šťavu vášmu domovu a
pozdvihne náladu určite aj vám.
Dekorácie dokážu veľmi ľahko zmeniť atmosféru celej izby. Jednou z najjednoduchších ciest, ako dostať
farby do interiéru, sú kvetiny – či už izbové alebo rezané kvety vo váze. Krásne prežiaria a prevoňajú
váš byt, ktorý bude hneď pôsobiť útulnejšie. Alergici môžu siahnuť po umelých kvetoch, ktoré síce
nevoňajú, ale vyzerajú takmer ako tie živé. V sklenených vázach z ASKO – NÁBYTOK navyše krásne
vyniknú a budú zdobiť váš domov.

Medzi obľúbené komponenty tradičnej jarnej výzdoby celkom určite patria rôzne prútiky, ktoré môžete
ozdobiť napríklad ručne maľovanými kraslicami alebo mašličkami. Drobné sošky zajačikov či vtáčikov
zase pekne ozdobia prestretý stôl alebo vysokú komodu. Tieto jarné dekorácie a ešte mnoho ďalších
kúskov nájdete v predajniach ASKO – NÁBYTOK.

Jarné dekorácie zakúpite v predajniach ASKO – NÁBYTOK od 3,49 €. S výberom dekorácií i ďalšieho
nábytku vám radi pomôžu odborníci priamo na predajniach.
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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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