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Inšpirácie z ASKO – NÁBYTOK: Exotika u vás doma 

Bratislava, 29. 4. 2021 – Dovolenka v exotických krajinách so sebou prináša nielen oddych a veľa 

nových zážitkov, ale aj rad príjemných spomienok a suvenírov, vďaka ktorým si aj počas roka 

spomenieme na krásne okamihy pri mori, na púšti či v iných exotických destináciách. Nechajte 

spomienky na dovolenku preniknúť aj do vášho interiéru a užívajte si tak atmosféru tajomných 

diaľok a vzrušujúcich dobrodružstiev u vás doma. 

Či už radi navštevujete Chorvátsko, Egypt alebo naopak vás lákajú talianske Alpy, iste si radi so svojimi 

blízkymi na krásnu dovolenku zaspomínate aj v pohodlnom náruči domova. Harmonickú atmosféru si 

môžete vytvoriť napríklad pomocou krásnych dekorácií, ako je model plachetnice či dekoračný kakaový 

bôb. Ku spomienkam na dovolenku určite patria aj exotické vône, ktoré si môžete dopriať vďaka aróma 

lampe či vonným sviečkam. 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete sa rovno preniesť do ďalekých krajov vašej dovolenky? Toto môžete docieliť nielen vôňami, 

dekoráciami, ale aj hudbou, ktorá ešte dotvorí exotický dojem. K pocitu pohody veľa prispievajú aj 

zemité farby. Stavte na textilné doplnky, ktoré priestor príjemne zútulnia a v kombinácii s jemným 

osvetlením interiéru vytvoria relaxačnú atmosféru.  

 

 

 

 

Plachetnica s LED 

osvetlením, 7,99 € 

Dekoračné 

kakaové boby od 

2,99 € 

Aróma set vanilka, 

7,99 € 

Kovové svietniky 2 

ks, 7,99 € 

Dekoračné vankúše, 6,99 € 

 

Dekoračné vankúše od 12,99 € Dekoračné vankúše od 12,99 € 
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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.sk. 
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