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Grilovacia sezóna 2022: 5 tipov na nezabudnuteľné leto v záhrade 

Bratislava, 7. 6. 2022 – Slnečné počasie priamo „nahráva“ grilovaniu a pokojným chvíľam v záhrade 

či na terase. Pri takýchto príležitostiach sa často stretne celá rodina aj s priateľmi. Dozaista sa tak 

nezaobídete bez záhradného posedenia a grilu. Pokiaľ sa chystáte stráviť vonku celý deň, určite 

nezabúdajte ani na zatienenie, ktoré vás uchráni pred slnečnými lúčmi. 

Základom je záhradné posedenie 

Na záhradný nábytok máme trochu rozdielne požiadavky ako na vybavenie interiéru. Záhradné 

vybavenie väčšinou nechávame vonku celú sezónu, a tak by na to malo byť prispôsobené. „Veľmi 

obľúbeným materiálom je teraz umelý ratan, ktorý zákazníci oceňujú predovšetkým pre vysokú 

odolnosť voči počasiu a širokou ponukou rôznych dekorov,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová 

riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK. Podobne odolný je aj kovový nábytok, ktorý je väčšinou 

vyrobený z hliníka. Je preto veľmi ľahký, stohovateľný a ľahko premiestniteľný. Pre priaznivcov 

prírodných materiálov je vhodným variantom drevo. Hoci treba drevený nábytok pravidelne ošetrovať, 

má svoje osobité kúzlo a je veľmi príjemný na dotyk. 

 

 

 

Pohodlné kresielka pre chvíle s kávou 

Keď je krásne počasie, nie je nič lepšie ako si dať kávu vonku na vašej záhradke či terase. Slnečné lúče 

nám dodajú vitamín D a pozitívne pôsobia aj na našu náladu. Na takéto príležitosti sa skvele hodí 

pohodlné kresielko, v ktorom si chvíľku odpočinieme od každodenných starostí a načerpáme sily na 

zvyšok dňa. Veľmi trendy sú napríklad prepletané kreslá v rôznych farbách, alebo závesné kresielka s 

mäkučkými vankúšmi. 

 

 

 

 

 

 

Záhradná pohovka Pasade, 299,90 € Rohová záhradná sedacia súprava so 

stolíkom Singapur, 599,90 € 

Záhradná rohová pohovka so stolíkom 

Phuket, 539,90 € 

Záhradné kresielko Rose, 39,90 € Závesné kreslo Srí-Lanka, 319,90 € Záhradná sedacia súprava Tahiti, 

599,90€ 
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Úkryt pred slnkom 

Z príliš dlhého pobytu na slniečku si môžeme privodiť nielen nepríjemné začervenanie a spálenie kože, 

ale aj úpal. Aby sme týmto nepríjemnostiam predišli, mali by sme piť dostatočné množstvo tekutín a 

pred slnečnými lúčmi sa občas schovať do tieňa. Najbežnejšou voľbou sú slnečníky, ale pokiaľ máte 

dostatok priestoru, môžete mať v záhrade celé leto záhradný altánok, pri ktorom je možné dokonca 

zatiahnuť aj bočné strany a spoľahlivo vás tak ochránia aj pred dažďom. Majitelia terás či balkónov zase 

možno ocenia paraván, vďaka ktorému sa skryjú pred zrakmi susedov. 

 

 

Osvetlenie dodá atmosféru 

Osvetlenie vonkajšieho priestoru je ako prvkom praktickým, tak aj veľmi efektným. Keď sa po zotmení 

rozsvietia solárne lampy, vykúzli to z vašej záhrady doslova rozprávkový raj. Rôzne lucerny a svietniky 

príjemnú atmosféru večerného posedenia ešte podčiarknu.  

 

 

 

 

 

 

 

Vôňa, ktorá sa tiahne z grilu 

Grilovanie k letu bezpochyby patrí. Každým rokom vymýšľame čoraz viac zaujímavejších receptov, 

skúšame nevšedné aj exotické chute a vône. Vynikajúce jedlá si vyžadujú nielen kvalitné suroviny, no 

kľúčovým je v tomto prípade aj gril, na ktorom ich pripravujeme. Hoci sú elektrické a plynové grily tiež 

veľmi obľúbené, asi najviac priaznivcov majú grily na drevené uhlie, ktoré dodajú surovinám vôňu 

naozajstného ohňa. Lahodné grilované pochúťky si môžete vychutnať napríklad pri štýlovom 

jedálenskom sete. 

 

 

Slunečník Jumbo, 89,90 € Záhradný altánok Porto, 149,90 € Záhradný paraván, 84,90 € 

Solárna lucerna Gela, 19,99 € Solárne osvetlenie Napoli, 32,99 € Solárna lucerna Michelino, 8,99 € 
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Vedeli ste, že...? 

Široký sortiment dekorácií a doplnkov do domácnosti nakúpite nielen v predajniach, ale aj on-

line? Využite možnosti Click & Collect a vyzdvihnite si svoj vybraný tovar v predajni, alebo si 

nechajte doviesť vaše obľúbené dekorácie a nábytok až k vám domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O spoločnosti  

Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi tuzemských predajcov nábytku 

s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre. S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 

predajniach po celej Slovenskej republike kompletný sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S  cieľom 

umožniť nákup ponúkaného sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.  

Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a rozširuje. Nasledovanie najnovších 

trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení 

predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka 

uspokojí realizácia zákaziek na mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby, 

až po dopravu a montáž kuchyne.  

Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko.sk. 

 

Gril na drevené uhlie, 16,05 € Jedálenský set Tropicana, 699,90 € 
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