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ASKO – NÁBYTOK: Pusťte jesennú náladu do vášho interiéru 

Bratislava, 14. 10. 2020 – S predlžujúcimi sa večermi a chladným počasím prichádza doba, kedy 

trávime čoraz viac času doma. Útulný domov odetý do jesenných farieb si vytvoríte naozaj 

jednoducho. Stačí vám pár drobných dekorácií, ktoré vám tieto dni spríjemnia. Jeseň hrá všetkými 

farbami, ale v popredí sú teplé a zemité odtiene, ktoré vdýchnu vášmu interiéru tú správnu 

atmosféru. Príďte sa inšpirovať do predajní ASKO - NÁBYTOK, kde nájdete množstvo krásnych 

dekorácií, vďaka ktorým premeníte svoj domov na kúzelné miesto. 

Jesenné pochmúrne počasie nás priamo vyzýva uvariť si horúci čaj alebo kávu a stráviť príjemné chvíle 

sledovaním filmov alebo čítaním kníh. Tú správnu jesennú atmosféru si však vytvoríte rôznymi 

dekoráciami. Tekvica, šípky, sušená výzdoba z prírody - to všetko k tomuto obdobiu určite patrí. Krásne 

vázy, úložné debničky či dekoračné taniere tieto prírodné materiály ešte podčiarknu. 

 

 

 

Útulnú atmosféru interiéru doplnia tiež rôzne sviečky a svietniky, ktorých jemné svetlo vytvorí príjemné 

prostredie pre relax. K uvoľneniu pomôžu tiež rôzne vonné zmesi či obľúbené potpourri – zmes 

sušených rastlinných materiálov, ktoré pekne voňajú a plnia tiež dekoračnú funkciu.  

  

  

 

  

 

Váza, 9,20 € Váza, 9,20 € Váza, 3,60 €  Drevená bednička, 3,30 € 

Svietniky od 3,60 € Svietnik, 12,80 € Potpourri v miske, 8,40 € 
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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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