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Přivítejte jaro u vás doma 

Praha, 2. 3. 2023 – S příchodem jara se obvykle zlepšuje i naše nálada, protože končí období temných 

zamlžených dnů. Do našich domovů začínají pronikat veselé barvy, květiny i velikonoční motivy. 

Oslavte konec zimy a nechte se inspirovat nabídkou ASKO – NÁBYTEK, v níž najdete tradiční i 

moderní velikonoční dekorace, jež do vašeho domova přinesou svěží jarní závan. 

Co si představíte pojmem Velikonoce? Většina z nás si hned vzpomene na kraslice, jejichž krása spočívá 

také v lokálních odlišnostech. Každý region i město má jiné zvyky a existuje spousta způsobů zdobení 

– od tradičního včelím voskem, vyškrabovaných či slaměných vzorů až po moderní samolepky nebo 

batiku. Dnes už si ale můžete krásně zdobená vajíčka i koupit, a to v mnoha barevných variantách i 

vzorech. 

  

 

 

Se začátkem jara se probouzí nejen rostliny, ale i zvířata. Na svět přichází i spousta mláďat, které se 

staly symbolem velikonočních oslav. Proto se jarní výzdoba neobejde bez zajíčků, kuřátek, slepic i 

beránků. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kraslice 6 ks, 99 Kč 

 

Kraslice 6 ks, 119 Kč 

 

Kraslice 6 ks, 199 Kč 

 

Dekorace beránek, 79 Kč 

 

Dekorace zajíček, 69 Kč 

 

Dekorace husa, 129 Kč 
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Na vstupních dveřích se hezky vyjímají věnce nebo závěsné dekorace. Pokud chcete, aby vám květinové 

věnce dlouho vydržely, můžete zvolit sušené nebo umělé rostliny, které budou stále vypadat jako nové. 

Krásná a přitom snadná dekorace je také osení, které vám hezky ozdobí 

třeba jídelní stůl nebo parapet. 

  

 

 

 

Jarní osvěžení si zaslouží i textilní dekorace. Polštářky s velikonočním zajícem nebo kraslicemi, se budou 

na sedací soupravě obzvlášť vyjímat. Na sváteční tabuli by neměl chybět také jarně laděný ubrus nebo 

běhoun. 

 

 

 

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 

Věděli jste, že…? 

Široký sortiment dekorací a doplňků do domácnosti nakoupíte nejen na prodejnách, ale také on-

line? Využijte možnosti click & collect a vyzvedněte si své vybrané zboží na prodejně, nebo si nechte 

dovést vaše oblíbené dekorace a nábytek až k vám domů. 

Chcete potěšit své příbuzné či přátele dárkem do domácnosti? Trefit se do jejich vkusu bývá občas 

oříšek, a proto je výbornou alternativou poukaz na nákup. V ASKO – NÁBYTEK pro ně nyní můžete 

zakoupit dárkovou kartu, kterou nabijete na požadovanou částku, a vaši blízcí si mohou v 

prodejnách po celé republice vybrat zboží dle svého přání. 

Jarní věnec, 499 Kč 

 

Sušený věnec, 599 Kč 

 

Obal na osení, 159 Kč 

 

Povlak na polštář, 199 Kč 

 

Povlak na polštář, 199 Kč 

 

Běhoun na stůl, 199 Kč 
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„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 14 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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