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ASKO – NÁBYTEK: Vytvořte si doma kouzelnou vánoční atmosféru 

Praha, 11. 11. 2020 – To pravé kouzlo Vánoc nespočívá v dárcích a bohaté večeři. Příjemnou sváteční 

pohodu navodí společné chvíle s rodinou či přáteli, ale také vánoční dekorace, voňavý stromeček a 

všudypřítomná světélka a svíčky, které k adventu zkrátka patří. Vánoční doplňky dokáží interiér 

proměnit v magický prostor, který vás zcela pohltí svou atmosférou, a proto vám přinášíme několik 

tipů, jak toho dosáhnout. 

Vánoční stromeček je jedním z nedílných symbolů Vánoc a v mnoha rodinách jej každý rok společně 

zdobí. Způsobů, jakým stromek ozdobit, je dnes opravdu nepřeberné množství. Někteří dávají přednost 

luxusním třpytivým ozdobám, jiní preferují tradiční ozdoby z přírodních materiálů. Ať už sáhnete po 

tradičních červených a zlatých barvách, dřevěných ozdobách nebo třeba moderní stříbrné, volte vždy 

tak, aby se výsledek líbil především vám a abyste si u jeho zdobení užili skvělé chvilky s rodinou. 

  

 

 

 

Velkým vánočním trendem posledních let je dozajista návrat přírodních materiálů. Není divu, že si 

získaly takovou popularitu. Teplé dřevěné odstíny dokáží prostor příjemně zútulnit a v kombinaci 

s jemným osvětlením vdechnou vašemu domovu svátečního ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné tlumené osvětlení působí velmi svátečně a může pomoci pochmurné zimní večery při čekání 

na sváteční dny. Ať už preferujete různé LED řetězy a lucerny nebo tradiční svíčky, z bohatého 

sortimentu ASKO – NÁBYTEK si jistě vyberete ty pravé pro vytvoření vánoční nálady. 

Závěsné ozdoby od 49 Kč 

Dekorační kamínky, 79 Kč Proutěná ozdoba, 149 Kč Dekorační anděl, 259 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. 

 

Svícen, 119 Kč LED lucerna, 189 Kč LED dekorační koule, 369 Kč 

mailto:franckova@know.cz
mailto:jisova@know.cz
http://www.knowcomm.cz/
http://www.asko-nabytek.cz/

