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Hřejivé a měkoučké – zachumlejte se do stylových polštářů a přikrývek 

Praha, 16. 12. 2020 – Zimní zamračené počasí a nízké teploty přímo lákají k tomu, abychom dlouhé 

večery trávili doma ukrytí pod příjemnou přikrývkou a zachumlaní v měkkých polštářích. Bytové 

doplňky v podobě různých dek, plédů a polštářů plní v domácnosti nejen funkci praktickou, ale také 

estetickou. Prostor příjemně zútulní, a navíc je můžete sladit s odstíny použitými v interiéru. 

V sortimentu ASKO – NÁBYTEK najdete celou řadu různých materiálů, barev i rozměrů dek a přikrývek, 

které se skvěle hodí právě pro lenošení na sedačce v obývacím pokoji. Přestože je topná sezóna 

v plném proudu, při večerním sledování pěkného filmu nebo četbě knížky snadno prochladneme, a 

proto je dobré mít po ruce příjemný pléd nebo deku, do které se můžete zachumlat a užívat si chvíle 

odpočinku. 

 

 

Polštářů není nikdy dost! Jsou jednoduchým ale zároveň naprosto funkčním doplňkem v každé 

domácnosti. Dekorační polštářky hrají mezi bytovým textilem naprostý prim a není se čemu divit. 

Prostoru dodají jakýsi punc útulnosti a harmonie, a navíc vám poskytnou komfortní odpočinek po 

dlouhém dni. Vhodně zvolené barvy polštářků dodají pokoji novou energii a budou vás lákat k sezení 

na vaší sedací soupravě. 

 

 

V ASKO – NÁBYTEK najdete širokou škálu doplňků, které doladí jakoukoliv domácnost. S výběrem těch 

nejvhodnějších vám poradí experti na prodejnách, neváhejte se na ně kdykoliv obrátit. 

www.asko.cz  
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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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