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ASKO – NÁBYTOK: Odborné poradenstvo a široký sortiment produktov 

Bratislava, 23. 7. 2020 – Nábytkárska firma ASKO – NÁBYTOK, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od 

roku 2006, sa u nás zaraďuje medzi najväčších predajcov nábytku. Spoločnosť neustále zlepšuje svoje 

služby. V súčasnosti pracuje na rozvoji kuchynských štúdií, rozširuje portfólio sortimentu a poskytuje 

odborné poradenstvo vrátane plánovania nábytku na mieru. Ponúka nákup cez e-shop a obľúbenú 

službu Click & Collect, ktorá umožňuje vyzdvihnúť si objednaný tovar na vybranom odbernom 

mieste. Ponuka sortimentu naprieč všetkými kategóriami je skutočne široká – od vybavenia spální, 

obývacích izieb až po drobný nábytok alebo bytové doplnky. Zaujme priaznivcov moderného 

zariadenia, aj zástancov tradičného štýlu.  

ASKO – NÁBYTOK má v súčasnosti na Slovensku 8 a v Čechách 13 predajní, v ktorých ponúka rozsiahly 

sortiment nábytku. ,,Chceme byť prvou voľbou našich zákazníkov, a to nielen v našich kamenných 

obchodoch, ale tiež v rámci internetového predaja, služieb a servisu,“ uvádza Andrea Štěpánová, 

marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK. Zákazníci môžu využiť odporúčania odborných 

poradcov v oblasti dizajnu, plánovania nábytku na mieru alebo obľúbenú službu Click & Collect. 

„Zaviedli sme ju minulý rok a zákazníci si ju veľmi rýchlo obľúbili. Zaručenou výhodou je rýchlosť, pretože 

si tovar môžete vyzdvihnúť hneď v deň objednania,“ dodáva Andrea Štěpánová.  

 

       

 

     Kuchyňa Atos         Kuchyňa Laser    Kuchyňa Sylt 

Počas minulého roka prešli renováciou kuchynské štúdiá, v ktorých je možné prezrieť si 

najobľúbenejšie modely z každej rady a využiť odborné plánovanie kuchyne do najmenších detailov. 

„Aktuálne zavádzame nové plánovanie kuchynských štúdií z pohodlia domova, ku ktorému zákazníkovi 

stačia maximálne 2 hodinky času a počítač s internetovým pripojením,“ opisuje novinku marketingová 

riaditeľka. Služba je ešte v prípravnej fáze a bude spustená XY.XX. 2020.  

 
Variabilný systém Karbo        Systém Manhattan            Variabilný systém Boom 
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Na webe www.asko-nabytok.sk je dostupný široký sortiment - od predsiení, šatníkov cez sedačky, 

kreslá, vybavenie obývacích izieb, až k posteliam a kompletným spálňovým systémom. V rámci 

internetovej ponuky sú dostupné exkluzívne produkty, ktoré v predajniach nenájdete. Okrem 

klasického servisu e-shopu, ASKO – NÁBYTOK garantuje doručenie tovaru maximálne do 5 pracovných 

dní od objednania, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je  uvedené inak. „Produkty z e-shopu a 

kamenných predajní sú ponúkané v celom množstve rôznych dekorov a štýlov. Vyberú si teda mladí 

zákazníci, ktorí dbajú predovšetkým na dizajn, ale aj staršia generácia, ktorá dáva dôraz na kvalitu a 

praktickosť,“ uzatvára Štěpánová.  

 
Spálne Mosbach        Spálňový systém Nadja   Systém Studioline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-nabytok.sk. 
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