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ASKO - NÁBYTOK po novom ponúkne kompletný sortiment dekorácií 

a bytových doplnkov na e-shope 

Bratislava, 18. 10. 2021 - Spoločnosť ASKO - NÁBYTOK, obľúbený predajca nábytku v Českej 

a Slovenskej republike, rozširuje svoju ponuku sortimentu doplnkov a bytových dekorácií na 

svojom e-shope. Od začiatku septembra si zákazníci môžu vybrať z viac ako 4 tisíc nových položiek.  

„Reagujeme na dlhodobý zvýšený záujem o tento druh sortimentu. Zákazníci môžu doplnky po novom 

nakupovať na našom e-shope, od októbra potom na tieto položky môžu využívať obľúbenú službu 

Click & Collect, ktorá, ako už názov napovedá, umožňuje tovar objednať na e-shope a vyzdvihnúť si ho 

v najbližšej predajni s dostupným tovarom,“ vysvetľuje Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka 

ASKO-NÁBYTOK s tým, že týmto krokom reagovala spoločnosť na dopyt samotných zákazníkov. 

Široké portfólio spoločnosti ponúka celý rad služieb - od plánovaných sedacích súprav, vybavení 

spální, predsiení až po kuchynské štúdiá, v ktorých môžu zákazníci využiť služby odborných poradcov. 

Tí im môžu pomôcť s kompletným plánovaním kuchyne od návrhu až po realizáciu. Obľúbeným 

sortimentom na predajniach sú aj bytové doplnky a dekorácie. Zákazníci tu nájdu rozsiahlu ponuku 

ako sezónnych, tak celoročných dekorácií, ale aj doplnky v duchu aktuálnych interiérových trendov. 

„Keďže už dlhodobo pozorujeme naozaj veľký záujem o bytové dekorácie, rozhodli sme sa ich zaradiť 

tiež na náš e-shop, kde teraz nájdu zákazníci kompletnú ponuku doplnkov do domácnosti,“ dopĺňa 

Andrea Štěpánová z ASKO - NÁBYTOK. 

Z ponuky tovaru si vyberú priaznivci tradičného dizajnu, ale aj priaznivci najnovších bytových trendov. 

Stálu ponuku dekorácií doplnia pravidelné sezónne doplnky - podľa ročných období alebo aktuálnych 

sviatkov. „Zameriavame sa na to, aby mal zákazník vždy na výber a mohol si svoj domov zariadiť 

presne podľa svojho vkusu. Nechýba samozrejme ani tovar podľa najnovších svetových trendov,“ 

upresňuje marketingová riaditeľka ASKO - NÁBYTOK s tým, že v ponuke budú čo nevidieť tiež 

obľúbené vianočné dekorácie, ktorých výber bude tento rok na e-shope či v predajniach naozaj 

pestrý. 

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.sk. 
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