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ASKO-NÁBYTEK: Nechte rozkvést váš interiér 

Praha, 15. 04. 2019 – Jaro je v plném proudu a venku vše pomalu rozkvétá. Pozvěte trochu jara i do 

svého domova, který můžete zaplnit řezanými i živými květinami. Ty interiér krásně zútulní a vytvoří 

pocit harmonie a jarní pohody. Navíc pokud čerstvé květiny dostanete od někoho blízkého, určitě si 

je rádi vystavíte v krásné váze na hezkém místě. 

Ačkoliv jsou květy nejkrásnější ve volné přírodě, vypadají skvěle i v interiéru. Ať už si přinesete pugét 

z květinářství nebo si romanticky natrháte květiny někde na louce, budou skvěle vypadat ve skleněných 

vázách. Ty jsou velice nadčasové a dají vyniknout kráse a jedinečnosti každé květiny. Pokud zrovna 

doma nemáte čerstvé květiny, vypadá váza skvěle i jako bytový doplněk. 

 

 

Nejen živé květiny ozdobí váš byt. Zkuste využít třeba sušené květy, které vám dlouho vydrží. Ty 

vypadají skvěle v dřevěných vázách, jež dodají do vašeho domova přírodní prvek. Nádherným 

doplňkem jsou také svíčky, které dokáží v interiéru navodit příjemnou a pohodovou atmosféru. Abyste 

zamezili riziku požáru, je dobré svíčky umístit do skleněných svícnů. 

 

 

Váza, 69 Kč Vázy, od 399 Kč Váza, 199 Kč 

Váza, od 299 Kč Svícen, 49 Kč 
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O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz  
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