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Letná sezóna v znamení grilovania 

Bratislava, 19. 7. 2021 - K letu grilovanie skrátka patrí a býva často príležitosťou na stretnutie celej 

rodiny alebo priateľov. Vonkajší pokoj s grilovanými pochúťkami si ale len málokto dokáže 

predstaviť bez pohodlného záhradného posedenia. To poslúži nielen pri podobných stretnutiach, ale 

môže byť aj letnou alternatívou jedálne či miestom, kde si vypijete šálku svojej obľúbenej kávy, 

prečítate pár stránok z knihy, alebo budete len v pokoji odpočívať. Potom už stačí len vybrať ten 

správny gril, pozvať dobrú partiu priateľov či rodinu a letná pohoda môže začať. 

Vytvorte si priestor pre odpočinok i stretnutie s blízkymi 

Pri výbere nábytku na záhradu či terasu by sme sa najprv mali zamyslieť nad tým, ako sa vonkajší 

priestor chystáme využívať. Chcete, aby sa pri stole pohodlne najedla celá rodina? Potom voľte skôr 

záhradné sety s výškou stola okolo 70 cm a k tomu stoličky, lavice či pohodlnejší variant záhradných 

kresiel. Ak viete, že budete exteriérový nábytok používať aj na relax, môžete zvoliť variant záhradných 

sedacích súprav s konferenčným stolíkom. 

Pri výbere záhradného nábytku je dôležitý aj materiál, z ktorého je vyrobený. Jedným z 

najobľúbenejších je pre ľahkú údržbu umelý ratan. V rovnakom stave vydrží mnoho rokov a ľahko 

odoláva aj nepriaznivému počasiu. Stačí schovať čalúnené časti a nábytok môže ostať vonku bez ohľadu 

na ročné obdobie. Podobne odolný je aj kovový nábytok. Väčšinou je vyrobený z hliníka, ktorý je 

ľahučký a nepodlieha korózii, alebo z ocele. Kovový nábytok je stabilný, ale pre niekoho môžu byť 

nevýhodou jeho tepelné vlastnosti. Pri dlhom pobyte na slnku sa dokáže vyhriať na vysokú teplotu a 

po chladnej noci je naopak veľmi studený na dotyk. Drevený nábytok má v sebe určité čaro, ktoré 

zútulní každú terasu či záhradu. Je príjemný na dotyk a ľahko sa premiestňuje. Jeho nevýhodou je, že 

ho treba každý rok odkladať do vnútorných priestorov a tiež potreba pravidelného ošetrovania dreva. 

 

Kvalitné vybavenie pre najlepšiu chuť 

Poriadny gril je pre dokonalú chuť pripravovaných pochúťok úplnou nevyhnutnosťou. Dnes je na trhu 

celý rad rôznych druhov - plynové, elektrické, na uhlie či ohnisko na drevo, ktoré môžete využívať 

nielen na opekanie špekáčikov, ale aj ako bezpečnejší variant klasického táboráku. Nespornou výhodou 

plynových grilov je možnosť ich regulácie a kontroly teploty. Grilovať tak môžete prakticky ihneď a 

nemusíte čakať na rozpálenie. Elektrický gril je zase vhodný pre tých, ktorí nedisponujú veľkým 

priestorom, alebo by si radi zaobstarali gril na cesty, ktorý je ľahko po ruke. Grily na drevené uhlie sú 

úplná klasika. 

 

Sedacia súprava Singapur, 549,90 € Jedálenský set Tropicana, 629,90 € Záhradný set Madison, 959,90 € 
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Pre tých, ktorí si nevedia predstaviť grilovanie bez poriadneho ohňa a dymu, je drevené uhlie tou 

správnou voľbou. Nahradiť ho tiež môžete lisovanými briketami, ktoré majú dlhšiu výhrevnosť. 

Ak si vyberiete akýkoľvek variant, určite sa vám budú hodiť aj praktické kliešte na grilovanie, vidličky, 

obracačky či rôzne mriežky, ktoré vám uľahčia prípravu vašich obľúbených grilovaných pochúťok. 

 

 

 

 

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. 

 

Záhradné ohnisko liatinové, 29,99 € Kotlíkový gril, 16,99 € Grilovací rošt na rybu, 2,99 € 
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