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ASKO – NÁBYTEK: Odborné poradenství a široký sortiment produktů 

Praha, 23. 7. 2020 – Nábytkářská firma ASKO – NÁBYTEK, která působí na českém trhu od roku 1991 

a řadí se mezi největší prodejce nábytku u nás, neustále zlepšuje své služby a jejím cílem je být první 

volbou pro zákazníky při nákupu nábytku. V současnosti pracuje na rozvoji kuchyňských studií, 

rozšiřuje nabídku sortimentu a nabízí odborné poradenství včetně plánování nábytku na míru nebo 

oblíbený e-shop a službu Click & Collect, která umožňuje vyzvednout si objednané zboží na vybraném 

odběrném místě. „Chceme být první volbou našich zákazníků, a to nejen v našich kamenných 

obchodech, ale také v rámci internetového prodeje, služeb a servisu,“ uvádí Andrea Štěpánová, 

marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK s tím, že ze širokého portfolia sortimentu 

napříč všemi kategoriemi – od vybavení ložnic a obývacích pokojů až k drobnému nábytku – si 

vyberou jak příznivci moderního nábytku, tak zastánci tradičních stylů.  

ASKO – NÁBYTEK má v současné době 13 českých a 8 slovenských prodejen, v kterých nabízí rozsáhlý 

sortiment nábytku. Zákazníci mohou využít služeb odborných poradců jak v oblasti designu, tak 

v plánování nábytku na míru. Stálou službou je také Click & Collect, díky které si zákazníci objednají 

zboží pohodlně z domova a vyzvednou si ho na zvolené pobočce. „Tuto službu jsme zavedli minulý rok 

a zákazníci si ji velice rychle oblíbili. Nespornou výhodou je rychlost, jelikož si zboží můžete vyzvednout 

hned v den objednání,“ dodává Andrea Štěpánová.  

 

      Kuchyně Atos         Kuchyně Laser    Kuchyně Sylt 

Během loňského roku pak prošla renovací kuchyňská studia, ve kterých je možné prohlédnout si 

nejoblíbenější modely z každé řady a využít odborného plánování kuchyní do nejmenších detailů. 

„Nově však v rámci kuchyňských studií zavádíme také plánování z pohodlí domova, ke kterému člověku 

stačí maximálně 2 hodinky času a počítač s internetovým připojením,“ upozorňuje na novou službu 

marketingová ředitelka s tím, že služba se právě rozjíždí a spuštěna bude XY.XX. 2020.  

 
Variabilní systém Karbo        Systém Manhattan            Variabilní systém Boom 

Na webu www.asko-nabytek.cz je dostupný široký sortiment, od předsíní, šaten přes sedačky, křesla, 

vybavení obývacích pokojů, až k postelím a kompletním ložnicovým systémům. V rámci internetové 

nabídky jsou k zakoupení také exkluzivní produkty, které na prodejnách nenajdete. Kromě klasického 
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servisu e-shop ASKO – NÁBYTEK nabízí i další služby a garantuje například doručení zboží maximálně 

do 5 pracovních dní od objednání, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak. „Produkty z e-

shopu i kamenných prodejen jsou nabízeny v celé řadě různých dekorů a stylů. Vyberou si tedy jak 

mladí zákazníci, kteří dbají především na design, tak i starší generace, jež dává důraz na kvalitu a 

praktičnost,“ doplňuje Štěpánová.  

 
Ložnice Mosbach        Ložnicový systém Nadja   Systém Studioline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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