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Letní sezóna ve jménu grilování 

Praha, 19. 7. 2021 – K létu grilování zkrátka patří a bývá často příležitostí k setkání celé rodiny nebo 

party přátel. Venkovní pohodu s grilovanými pochoutkami si ale jen málokdo dovede představit bez 

pohodlného zahradního posezení. To poslouží nejen při podobných setkáních, ale může být také letní 

alternativou jídelny či místem, kde si vypijete šálek své oblíbené kávy, přečtete pár stránek z knížky, 

nebo budete jen v klidu odpočívat. Pak už stačí jen vybrat ten správný gril, pozvat dobrou partu 

přátel a rodiny a letní pohoda může začít! 

 

Vytvořte prostor pro odpočinek i setkání s blízkými 

Při výběru nábytku na zahradu či terasu bychom se nejprve měli zamyslet nad tím, jak se venkovní 

prostor chystáme využívat. Chcete, aby se u stolu pohodlně najedla celá rodina? Pak volte spíše 

zahradní sety s výškou stolu okolo 70 cm a k tomu buď židle, lavice či pohodlnější variantu zahradních 

křesílek. Pokud víte, že budete venkovní nábytek používat i pro relaxaci, můžete zvolit variantu 

zahradních sedacích souprav s konferenčním stolkem. 

Při výběru zahradního nábytku je důležitý také materiál, ze kterého je vyrobený. Jedním z 

nejoblíbenějších je pro svou snadnou údržbu umělý ratan. Ve stejném stavu vydrží mnoho sezón a 

snadno odolávají i nepříznivému počasí. Stačí schovat polstrované části a nábytek může zůstat venku 

bez ohledu na roční období. Podobně odolný je i kovový nábytek. Většinou je vyroben z hliníku, který 

je lehounký a nepodléhá korozi, nebo z oceli. Kovový nábytek je stabilní, ale pro někoho mohou být 

nevýhodou jeho tepelné vlastnosti. Při dlouhém pobytu na slunci se dokáže vyhřát na vysokou teplotu 

a po chladné noci je naopak velmi studený na dotyk. Dřevěný nábytek v sobě má určité kouzlo, které 

zútulní každou terasu či zahradu. Je příjemný na dotyk a snadno se přemisťuje. Jeho nevýhodou je 

nutnost uklízet jej po sezóně do vnitřních prostor a také potřeba pravidelného ošetřování dřeva. 

 

Kvalitní vybavení pro nejlepší chuť 

Pořádný gril je pro dokonalou chuť připravovaných pochouek naprostou nezbytností. Dnes je na trhu 

celá řada různých druhů – plynové, elektrické, na uhlí či ohniště na dřevo, které můžete využívat nejen 

na opékání buřtů, ale také jako bezpečnější variantu klasického táboráku. Nespornou výhodou 

plynových grilů je možnost jejich regulace a kontroly teploty. Grilovat tak můžete prakticky ihned a 

nemusíte čekat na rozpálení. Elektrický gril je zase vhodný pro ty, kteří nedisponují velkým prostorem, 

nebo by si rádi pořídili gril na cesty, který je snadno po ruce. Grily na dřevěné uhlí jsou naprostá klasika. 

Sedací souprava Singapur, 14 999 Kč Jídelní set Tropicana, 15 999 Kč Zahradní set Madison, 24 999 Kč 

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


  Tisková zpráva 
 

Kontakt pro média 
Romana Francková  Veronika Jíšová 
Tel.: +420 734 231 343  Tel.: +420 605 224 749 
E-mail: franckova@know.cz  E-mail: jisova@know.cz  
www.knowcomm.cz  

Pro ty, kteří si nedovedou předtavit grilování bez pořádného ohně a kouře, je dřevěné uhlí tou 

správnou volbou. Nahradit je také můžete lisovanými briketami, které mají delší výhřevnost.  

Ať už si vyberete jakoukoliv variantu, určitě se vám budou hodit i praktické grilovací kleště, vidličky, 

obracečky či různé mřížky, které vám usnadní přípravu vašich oblíbených grilovaných pochoutek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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