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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: Exotika u vás doma 

Praha, 29. 4. 2021 – Dovolená v exotických krajinách s sebou nese nejen odpočinek a spoustu nových 

zážitků, ale také řadu příjemných vzpomínek a suvenýrů, díky kterým si i během roku vzpomeneme 

na krásné okamžiky u moře, na poušti či v jiných exotických destinacích. Nechte vzpomínky na 

dovolenou proniknout i do interiéru a užívejte si tak atmosféru tajemných dálek a vzrušujících 

dobrodružství u vás doma. 

Ať už rádi navštěvujete Chorvatsko, Egypt nebo naopak vás lákají italské Alpy, jistě si rádi se svými 

blízkými na krásnou dovolenou zavzpomínáte i v pohodlné náruči domova. Harmonickou atmosféru si 

můžete vytvořit například pomocí krásných dekorací, jako je model plachetnice či dekorační kakaový 

bob. Ke vzpomínkám na dovolenou jistě patří i exotické vůně, které si můžete dopřát díky aroma lampě 

či vonným svíčkám.  

 

 

 

 

 

 

Chcete se rovnou přenést do dalekých krajů vaší dovolené? Toho můžete docílit nejen vůněmi, 

dekoracemi, ale také hudbou, která ještě dotvoří exotický dojem. K pocitu pohody hodně přispívají i 

zemité barvy. Vsaďte na textilní doplňky, které prostor příjemně zútulní a v kombinaci s jemným 

osvětlením interiéru vytvoří relaxační atmosféru.  

 

 

 

  

Plachetnice s LED 

osvětlením, 199 Kč 

Dekorační kakaové 

boby od 69 Kč 

Aroma set vanilka, 

199 Kč 

Kovové svícny 2 

ks, 199 Kč 

Dekorační polštáře, 199 Kč 

Lucerna, 399 Kč 

Maják s LED osvětlením, 249 Kč 

Dekorační polštáře od 349 Kč Dekorační polštáře od 349 Kč 

Kakaový bob od 69 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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