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ASKO – NÁBYTEK nově nabídne kompletní sortiment dekorací  

a bytových doplňků na e-shopu 

Praha, 18. 10. 2021 – Společnost ASKO – NÁBYTEK, oblíbený prodejce nábytku v České republice, 

rozšiřuje svou nabídku sortimentu doplňků a bytových dekorací na svém e-shopu. Od začátku září 

zde zákazníci mohou nově vybírat z více než 4 tisíc nových položek. „Reagujeme na dlouhodobý 

zvýšený zájem o tento druh sortimentu. Zákazníci mohou doplňky nově nakupovat na našem e-

shopu, od října pak na tyto položky mohou využívat oblíbenou službu Click & Collect, která, jak už 

název napovídá, umožňuje zboží objednat na e-shopu a vyzvednout si jej na nejbližší prodejně 

s dostupným zbožím,“ vysvětluje Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka ASKO – NÁBYTEK s tím, 

že tímto krokem reagovala společnost na poptávku samotných zákazníků.  

Široké portfolio společnosti nabízí celou řadu služeb – od plánovaných sedacích souprav, vybavení 

ložnic, předsíní až po kuchyňská studia, v kterých mohou zákazníci využít služeb odborných poradců. 

Ti jim mohou s kompletním plánováním kuchyně od návrhu až po realizaci. Oblíbeným sortimentem 

na prodejnách jsou také bytové doplňky a dekorace. Zákazníci zde najdou rozsáhlou nabídku jak 

sezónních, tak celoročních dekorací, ale i doplňky v duchu aktuálních interiérových trendů. „Jelikož již 

dlouhodobě pozorujeme opravdu velký zájem o bytové dekorace, rozhodli jsme se je zařadit také na 

náš e-shop, kde nyní naleznou zákazníci kompletní nabídku doplňků do domácnosti,“ doplňuje Andrea 

Štěpánová z ASKO – NÁBYTEK. 

Z nabídky zboží si vyberou jak příznivci tradičního designu, tak nejnovějších bytových trendů. Stálou 

nabídku dekorací doplní pravidelné sezónní doplňky – podle ročních období nebo aktuálních svátků. 

„Zaměřujeme se na to, aby měl zákazník vždy na výběr a mohl si svůj domov vybavit přesně podle 

svého vkusu. Nechybí samozřejmě ani zboží dle nejnovějších světových trendů,“ upozorňuje na široký 

výběr marketingová ředitelka ASKO – NÁBYTEK s tím, že v nabídce budou co nevidět také oblíbené 

vánoční dekorace, jejichž výběr bude letos jak na e-shopu, tak na prodejnách, opravdu pestrý. 

 

 

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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