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Užijte si slunečné léto na zahradě 

Praha, 28. 4. 2022 – Sluníčko, odpočinek, koupání a vůně grilování – to jsou věci, které si většina z nás 

vybaví při myšlence léta na zahradě. Už na jaře je ale třeba zahájit přípravu, abychom si pak letní 

dny strávené na zahradě či terase mohli naplno užít. Přinášíme vám několik tipů, které z vaší zahrady 

udělají hotovou zenovou oázu. 

Pohodlné sezení 

Chcete-li přivítat první letní paprsky už v plné výbavě, je nejvyšší čas poohlédnout se po zahradním 

sezení. V případě, že jste příznivcem grilování nebo rádi obědváte na čerstvém vzduchu, sáhněte po 

jídelních setech. Pokud na zahradě spíše odpočíváte, bude ideální volbou zahradní sedací souprava. Co 

se týče materiálů, je velmi oblíbený umělý ratan, který je odolný vůči rozmarům počasí a skvěle vypadá. 

V široké nabídce zahradního nábytku ASKO – NÁBYTEK ale najdete sety dřevěné či hliníkové. 

 

 

 

 

 

 

 

Zákoutí ve stínu 

Hřejivé sluneční paprsky jsou po dlouhé zimě určitě příjemnou změnou. Někdy se ale před nimi člověk 

rád schová do stínu. Na každé zahradě i terase bychom měli mít alespoň malé místo, kde se můžeme 

před sluncem skrýt. Asi nejoblíbenější variantou jsou slunečníky, které můžete po zahradě libovolně 

přemisťovat. Pokud máte dostatek prostoru, můžete na zahradu umístit i zahradní altán, který 

disponuje bočními závěsy a ochrání vás také před větrem. 

 

 

 

Zahradní sedací souprava Singapur, 15 899 Kč Jídelní set Tropicana, 18 999 Kč 

Slunečník Jumbo, 2 499 Kč a rohová sedací souprava 

Bangkok, 17 499 Kč 
Zahradní altán Porto, 4 899 Kč 
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Kouzelná atmosféra 

Večerní posezení s přáteli či rodinou vám pomůže prozářit designové osvětlení. Stylové stolní lampy 

či lucerny vykouzlí po setmění na vaší zahradě neopakovatelnou atmosféru. Tu můžete ještě doladit 

dalšími doplňky, jako je moderní zahradní křeslo Rose nebo měkoučké dekorační polštáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že…? 

Široký sortiment dekorací a doplňků do domácnosti nakoupíte nejen na prodejnách, ale také on-line? 

Využijte možnosti click & collect a vyzvedněte si své vybrané zboží na prodejně, nebo si nechte dovést 

vaše oblíbené dekorace a nábytek až k vám domů.  

Pokud si nebudete jisti výběrem, využijte služeb našich odborných poradců, kteří se s vámi podělí o své 

zkušenosti a pomohou vám vybrat to pravé ořechové. Konzultace si můžete sjednat i on-line na 

webových stránkách společnosti www.asko-nabytek.cz. 

 

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. 

 

Stolní lampa Bottle, 699 Kč Stojací lampa Fargo, 2 399 Kč Stolní lampa Bola, 769 Kč Zahradní křeslo Rose, 1 399 Kč 
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