
  Tlačová správa 

Kontakt pre médiá 
Natália Dobrotová 

Tel.: +421 915 763 309 
E-mail: natalia@blackapple.sk  

 

Užite si slnečné leto na záhrade 

Bratislava, 28. 4. 2022 – Slniečko, odpočinok, kúpanie a vôňa grilovania – to sú veci, ktoré si väčšina 

z nás predstaví pri myšlienke leta na záhrade. Už na jar je však potrebné zahájiť prípravu, aby sme si 

potom letné dni strávené na záhrade či terase mohli naplno užiť. Prinášame vám niekoľko tipov, 

ktoré z vašej záhrady urobia dokonalú zenovú oázu. 

Pohodlné sedenie 

Ak chcete privítať prvé letné lúče už v plnej výbave, je najvyšší čas poobzerať sa po záhradnom sedení. 

V prípade, že ste priaznivcom grilovania alebo radi obedujete na čerstvom vzduchu, siahnite po 

jedálenských setoch. Pokiaľ na záhrade skôr odpočívate, bude ideálnou voľbou záhradná sedacia 

súprava. Čo sa týka materiálov, veľmi obľúbený je umelý ratan, ktorý je odolný voči rozmarom počasia 

a vyzerá vkusne. V širokej ponuke záhradného nábytku ASKO – NÁBYTOK však nájdete aj drevené či 

hliníkové sety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákutia v tieni 

Hrejivé slnečné lúče sú po dlhej zime určite príjemnou zmenou. Niekedy sa ale pred nimi človek rád 

skryje do tieňa. Na každej záhrade aj terase by sme mali mať aspoň malé miesto, kde sa môžeme pred 

slnkom skryť. Asi najobľúbenejším variantom sú slnečníky, ktoré môžete po záhrade ľubovoľne 

premiestňovať. Pokiaľ máte dostatok priestoru, môžete na záhradu umiestniť aj záhradný altánok, 

ktorý disponuje bočnými závesmi a ochráni vás aj pred vetrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhradná sedacia súprava Singapur, 589,90 € 
Jedálenský set Tropicana, 699,90 € 

Slnečník Jumbo, 89,90 € a rohová sedacia súprava 

Bangkok, 689,90 € Záhradný altánok Porto, 199,90 € 
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Kúzelná atmosféra 

Večerné posedenie s priateľmi či rodinou vám pomôže rozžiariť dizajnové osvetlenie. Štýlové stolné 

lampy či lucerny vykúzlia po zotmení na vašej záhrade neopakovateľnú atmosféru. Tú môžete ešte 

doladiť ďalšími doplnkami, ako je moderné záhradné kreslo Rose alebo mäkučké dekoračné vankúše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že...? 

Široký sortiment dekorácií a doplnkov do domácnosti nakúpite nielen na predajniach, ale aj on-line? 

Využite možnosti click & collect a vyzdvihnite si svoj vybraný tovar na predajni, alebo si nechajte 

doviesť vaše obľúbené dekorácie a nábytok až k vám domov. 

Pokiaľ si nebudete istí výberom, využite služby našich odborných poradcov, ktorí sa s vami podelia o 

svoje skúsenosti a pomôžu vám vybrať to pravé orechové. Konzultácie si môžete dojednať aj on-line 

na webových stránkach spoločnosti www.asko-nabytok.sk.  

 

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. 

 

Stolná lampa Bottle, 26,99 € Stojaca lampa Fargo, 92,99 € Stolná lampa Bola, 29,99 € Záhradné kreslo, Rose, 55,90 € 
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