
  Tisková zpráva 
 

Kontakt pro média 
Romana Francková  Veronika Jíšová 
Tel.: +420 734 231 343  Tel.: +420 605 224 749 
E-mail: franckova@know.cz  E-mail: jisova@know.cz  
www.knowcomm.cz  

Jarní inspirace – tipy na rozkvetlé dekorace 

Praha, 12. 3. 2020 – Začátek jara s sebou přináší nejen příjemné počasí, ale také velkou škálu pestrých 

barev a vůní. Také se už nemůžete dočkat veselých doplňků, které k jaru zkrátka patří? Čerstvé 

květiny, osení, zajíčci či ptáčci – to jsou typické symboly jara, bez kterých si výzdobu dovede 

představit jen málokdo. Po dlouhé zimě jsou příjemným osvěžením, které dodá šťávu vašemu 

domovu a zvedne náladu i vám. 

Dekorace dokáží velmi snadno změnit atmosféru celého pokoje. Jednou z nejjednodušších cest, jak 

dostat barvy do interiéru, jsou květiny – ať už pokojové či řezané květy ve váze. Krásně prozáří a provoní 

váš byt, který bude hned působit útulněji. Alergici mohou sáhnout po umělých květech, které sice 

nevoní, ale vypadají téměř jako ty pravé. Ve skleněných vázách z ASKO – NÁBYTEK navíc krásně 

vyniknou a budou zdobit váš domov. 

 

Mezi tradiční jarní výzdobu jistě patří také různé proutky, které můžete ozdobit například ručně 

malovanými kraslicemi nebo stužkami. Drobné sošky zajíčků či ptáčků zase pěkně ozdobí prostřenou 

tabuli nebo vysokou komodu. Tyto jarní dekorace a ještě mnoho dalších kousků najdete v prodejnách 

ASKO – NÁBYTEK. 

 

Jarní dekorace zakoupíte v prodejnách ASKO – NÁBYTEK od 89 Kč. S výběrem dekorací i dalšího nábytku 

vám rádi pomohou odborníci přímo na prodejnách. 
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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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