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Hrejivé a mäkučké – zababušte sa do štýlových vankúšov a prikrývok 

Bratislava, 16. 12. 2020 – Zimné zamračené počasie a nízke teploty priamo lákajú k tomu, aby sme 

dlhé večery trávili doma ukrytí pod príjemnou prikrývkou a zababušený v mäkkých vankúšoch. 

Bytové doplnky v podobe rôznych diek, plédov a vankúšov plnia v domácnosti nielen funkciu 

praktickú, ale aj estetickú. Priestor príjemne zútulnia, a navyše ich môžete zladiť s odtieňmi 

použitými v interiéri. 

V sortimente ASKO - NÁBYTOK nájdete celý rad rôznych materiálov, farieb i rozmerov diek a prikrývok, 

ktoré sa skvele hodia práve na leňošenie na sedačke v obývacej izbe. Hoci je vykurovacia sezóna v 

plnom prúde, pri večernom sledovaní pekného filmu alebo čítaní knižky ľahko prechladnete, a preto je 

dobré mať po ruke príjemný pléd alebo deku, do ktorej sa môžete zababušiť a užívať si chvíle oddychu. 

 

 

Vankúšov nie je nikdy dosť! Sú jednoduchým, ale zároveň úplne funkčným doplnkom v každej 

domácnosti. Dekoračné vankúšiky hrajú medzi bytovým textilom podstatnú úlohu a nie je sa čomu 

diviť. Priestoru dodajú akýsi punc útulnosti a harmónie, a navyše vám poskytnú komfortný oddych po 

dlhom dni. Vhodne zvolené farby vankúšikov dodajú izbe novú energiu a budú vás lákať k relaxu na 

vašej sedacej súprave. 

 

 

V ASKO - NÁBYTOK nájdete širokú škálu doplnkov, ktoré doladia akúkoľvek domácnosť. S výberom tých 

najvhodnejších vám poradia experti na predajni, neváhajte sa na nich kedykoľvek obrátiť.  

www.asko.sk  
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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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