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Velikonoční výzdoba rozzáří váš domov  

Praha, 10. 3. 2022 – Vyžeňte z domova tmavou a dlouhou zimu a prozařte jej krásnými jarními 

dekoracemi. Velikonoce jsou oslavou jara a probouzející se přírody, a tak se mění i paleta barev, 

kterými si zdobíme své domy. Zelená, žlutá, růžová, červená i růžová – tyto veselé barvy k oslavám 

Velikonoc zkrátka patří. Zkrášlete si svůj byt jarními dekoracemi z ASKO – NÁBYTEK a uvidíte, jak se 

naprosto změní atmosféra celého domova. 

Velikonoce se zkrátka neobejdou bez vajíček. Kraslice symbolizují plodnost a znovuzrození a tradičně 

jsou zdobeny různými výtvarnými technikami. Ženy a dívky je darují koledníkům jako poděkování za 

omlazení pomlázkou, ale okrasné kraslice perfektně vyzdobí váš domov během jarních dnů. 

  

 

 

 

 

 

Na jaře se probouzejí nejen rostliny, které nám ukazují své krásné pestré barvy, ale také řada zvířat 

přivádí na svět své potomky. Symbolem Velikonoc tak jsou mimo kraslic a veselých barev i různá 

zvířátka, jako je zajíc, ovce nebo kuřátka. Pozvěte je do svého domova a vykouzlete atmosféru 

očekávání krásných slunečných dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Velikonoční kraslice z pravých vajec, 99 Kč 

Dekorační zajíc 18 cm, 219 Kč 
Dekorační zajíček, 79 Kč Dekorační kuřátko, 129 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 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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