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ASKO – NÁBYTEK:  Pusťte podzimní náladu do vašeho interiéru 

Praha, 14. 10. 2020 – S prodlužujícími se večery a chladným počasím přichází doba, kdy trávíme stále 

více času doma. Útulný domov oděný do podzimních barev vám chladné dny zpříjemní a snadno si 

jej vytvoříte pomocí několika drobných dekorací. Podzim hraje všemi barvami, ale v popředí jsou 

příjemné teplé a zemité odstíny, které vdechnou vašemu domovu tu správnou atmosféru. Přijďte se 

inspirovat do prodejen ASKO – NÁBYTEK, kde najdete množství krásných dekorací, díky kterým 

proměníte svůj domov v kouzelné místo. 

Podzimní pochmurné počasí přímo láká k tomu uvařit si horký čaj nebo kávu a strávit příjemné chvíle 

sledováním filmů nebo četbou knihy. Tu správnou podzimní atmosféru si však vytvoříte také různými 

dekoracemi. Dýně, šípky, sušené přírodniny – to vše k tomuto období jistě patří. Krásné vázy, úložné 

bedýnky či dekorační talíře tyto přírodní materiály ještě podtrhnou.  

 

 

 

 

Útulnou atmosféru interiéru doplní také různé svíčky a svícny, jejichž měkké světlo vytvoří příjemné 

prostředí pro relaxaci. K uvolnění pomohou také různé vonné směsi či oblíbené potpouri, které pěkně 

voní a plní také dekorační funkci.  

  

  

 

 

  

Váza, 249 Kč Váza, 249 Kč Váza, 99 Kč Dřevěná bedýnka, 89 Kč 

Svícny od 99 Kč Svícen, 349 Kč Potpouri v misce, 229 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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