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Veľkonočná výzdoba rozžiari váš domov 

Bratislava, 10. 3. 2022 – Vyžeňte z domova tmavú a dlhú zimu a prežiarte ho krásnymi jarnými 

dekoráciami. Veľká noc je oslavou jari a prebúdzajúcej sa prírody, a tak sa mení aj paleta farieb, 

ktorými si zdobíme svoje domy. Zelená, žltá, ružová, červená aj ružová – tieto veselé farby k oslavám 

Veľkej noci skrátka patria. Skrášlite si svoj byt jarnými dekoráciami z ASKO - NÁBYTOK a uvidíte, ako 

sa úplne zmení atmosféra celého domova. 

Veľká noc sa skrátka nezaobíde bez vajíčok. Kraslice symbolizujú plodnosť a znovuzrodenie a tradične 

sú zdobené rôznymi výtvarnými technikami. Ženy a dievčatá ich darujú chlapcom ako poďakovanie za 

omladenie korbáčom, ale okrasné kraslice aj perfektne vyzdobia váš domov počas jarných dní. 

 

 

 

 

 

 

Na jar sa prebúdzajú nielen rastliny, ktoré nám ukazujú svoje krásne pestré farby, ale aj množstvo 

zvierat privádza na svet svojich potomkov. Symbolom Veľkej noci tak sú okrem kraslíc a veselých farieb 

aj rôzne zvieratká, ako je zajac, ovce alebo kuriatka. Pozvite ich do svojho domova a vykúzlite atmosféru 

očakávania krásnych slnečných dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že...? 

Široký sortiment dekorácií a doplnkov do domácnosti nakúpite nielen na predajniach, ale aj on-line? 

Využite možnosti click & collect a vyzdvihnite si svoj vybraný tovar na predajni, alebo si nechajte 

doviesť vaše obľúbené dekorácie a nábytok až k vám domov. 

Veľkonočné kraslice z pravých vajec, 3,99 € 

Dekoračný zajac, 18 cm, 8,29 € Dekoračné kuriatko, 16 cm, 4,99 € Dekoračný zajačik 2,99 € 
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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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