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Kuchyňská řada A-LINE

NEJVYŠŠÍ KVALITA – NEJMODERNĚJŠÍ VÝBAVA
Řada kuchyní Asko line bude sedět každému z vás. Díky širokému výběru kuchyní, cenové dostupnosti a vysoké 
kvalitě patří tato řada k jedněm z nejprodávanějších a nejúspěšnějších v prodejnách ASKO - NÁBYTEK. Dalo by se
říci, že se jedná o naši tradiční řadu kuchyní, která vykouzlila úsměv na tváři již tisícům zákazníků a je dobrým 
společníkem při jejich každodenním vaření. 

Kuchyně z řady Asko line jsou především vysoce kvalitní a jsou vyrobeny z odolného materiálu. Klíčové je zde 
kování, které je u této řady na vysoké úrovni. S kováním BLUM se otvírání a zavírání nábytku stává zážitkem  
a zvyšuje se komfort pohybu ve všech oblastech bydlení, především ale v kuchyni. Zároveň je řada cenově  
dostupná, a tak lze říci, že poměr kvalita vs. cena je více než uspokojující. V řadě Asko line si navíc vybere snad každý,
a to díky jejímu velkému výběru a různým variacím barev od červené přes zelenou až po černou. Ať už hledáte 
spíše elegantní jemný design, či moderní ostré hrany, ani zde vás řada A-LINE nezklame! Pro eleganci a variabi-
litu hledejte modely ENIF či ATOS, které vynikají svým jemným a útulným vzhledem. Naopak čistší modernější 
vzhled najdete u kuchyní MATY nebo VIKI.

Díky variabilitě řady Asko line jsou kuchyně z této řady ideální pro všechna prostorová řešení. Ať už tedy  
zařizujete byt, dům či chatu, vždy bude Asko line správnou volbou. U kuchyně z této řady si navíc můžete vybrat
z různých dekorů pracovních desek či korpusů, stejně tak i dekor skříněk. Barvy a styly povrchů můžete kom-
binovat, jak se vám líbí, a vytvořit si tak kuchyni svých snů. Navíc se nemusíte bát složitých návodů a krabic 
plných „prkýnek“. Skříňky vám dodáme již smontované. Dodací lhůta řady Asko line je pouhých 6 týdnů.

Kuchynská rada A-LINE

NAJVYŠŠIA KVALITA - NAJMODERNEJŠIA VÝBAVA
Rada kuchýň Asko line bude sedieť každému z vás. Vďaka širokému výberu kuchýň, cenovej dostupnosti a vyso-
kej kvalite patrí táto rada k jedným z najpredávanejších a najúspešnejších v predajniach ASKO - NÁBYTOK. Dalo 
by sa povedať, že sa jedná o našu tradičnú radu kuchyne, ktorá vyčarila úsmev na tvári už tisícom zákazníkov 
a je dobrým spoločníkom pri ich každodennom varení.

Kuchyne z rady Asko line sú predovšetkým vysoko kvalitné a sú vyrobené z odolného materiálu. Kľúčové je tu 
kovanie, ktoré je u tejto rady na vysokej úrovni. S kovaniami BLUM sa otváranie a zatváranie nábytku stává 
zážitkom a zvyšuje sa komfort pohybu vo všetkých oblastiach bývania, predovšetkým ale v kuchyni. Zároveň 
je rada cenovo uspokojujúca, a tak možno povedať, že pomer kvalita vs. cena je viac ako uspokojujúca. V rade 
Asko line si navyše vyberie snáď každý, a to vďaka jej veľkému výberu a rôznym variáciám farieb od červenej 
cez zelenú až po čiernu. Či už hľadáte skôr elegantný jemný dizajn, či moderné ostré hrany, ani tu vás rada 
A-LINE nesklame! Pre eleganciu a variabilitu hľadajte modely ENIF či ATOS, ktoré vynikajú svojím jemným  
a útulným vzhľadom. Naopak čistejší modernejší vzhľad nájdete u kuchýň MATY alebo VIKI.

Vďaka variabilite radu Asko line sú kuchyne z tejto rady ideálne pre všetky priestorové riešenia. Či už teda  
zariaďujete byt, dom či chatu, vždy bude Asko line správnou voľbou. U kuchyne z tejto rady si navyše môžete 
vybrať z rôznych dekorov pracovných dosiek či korpusov, rovnako tak i dekorov skriniek. Farby a štýly povrchov 
môžete kombinovať, ako sa vám páči a vytvoriť si tak kuchyňu svojich snov. Naviac sa nemusíte báť zložitých
návodov a krabíc plných „dosiek“. Skrinky vám dodáme už zmontované. Dodacia lehota radu Asko line je iba  
6 týždňov.



ONE
Nová kuchyně rychle a snadno

Kuchyně ONE se pyšní variabilitou a rychlostí dodání. Rozmístění jednotli-
vých segmentů se přizpůsobí každému prostoru.  
 
KUCHYNĚ NA MÍRU: KOMFORT PŘI VAŘENÍ 
Kuchyně ONE je funkční, vyrobená z prvotřídních materiálů a skříňky mají 
kvalitní tlumené kování. Díky variabilitě systému ONE docílíte optimálního ma-
nipulačního prostoru. Rádi vám naplánujeme typ kuchyně na míru. Kuchyni též 
dovezeme a smontujeme. Dodání kuchyně je do 1 až 3 týdnů a skříňky obdržíte 
smontované.

KOUZLENÍ S ODSTÍNY
Kuchyně ONE nabízí hladké linie dubu bardolino a vysokého lesku.
Skříňky a pracovní deska v dekoru dub bardolino kontrastují s bílými
plochami, které se navíc snadno udržují. Libovolnou kombinací získáte
elegantní kuchyni.

ONE
Nová kuchyňa rýchlo a ľahko

Kuchyňa ONE sa pýši variabilitou a rýchlosťou dodania. Rozmiestnenie
jednotlivých segmentov sa prispôsobí každému priestoru.  
 
KUCHYNE NA MIERU: KOMFORT PRI VARENÍ 
Kuchyne ONE sú funkčné, vyrobené z prvotriednych materiálov a skrinky
majú kvalitné tlmené kovania. Vďaka variabilite systému ONE docielite
optimálneho manipulačného priestoru. Radi vám naplánujeme typ kuchy-
ne na mieru. Kuchyňu tiež dovezieme a zmontujeme. Dodanie kuchyne
je do 1 až 3 týždňov a skrinky obdržíte zmontované.

ČAROVANIE S ODTIEŇMI
Kuchyne ONE ponúkajú hladké línie duba bardolino a vysokého lesku.
Skrinky a pracovná doska v dekore dub bardolino kontrastujú s bielymi
plochami, ktoré sa navyše ľahko udržujú. Ľubovoľnou kombináciou získa-
te elegantnú kuchyňu.



KEID 3



KEID
Elegance a styl v kuchyni na prvním místě

Kuchyně KEID rozzáří celý interiér. Díky nevšedním kombinacím vzniká jedinečný kontrast  
a jednobarevné lesklé plochy zaručí nadčasový moderní design. 
 
ZÁŘIVÁ A LESKLÁ 
Kuchyně KEID se vyznačuje především trendy lesklými plochami a širokou barevnou škálou. 
Vybírat můžete z odstínů od bílé artic přes cappuccino po marigold v lesklém i matném  
provedení. Kombinovat je můžete se skleněnými dvířky.

KVALITNÍ PRACOVNÍ DESKY 
Vybírat můžete z 35 dekorů. Tyto dekory odpovídají nejnovějším trendům v bytovém designu, 
taktéž se vyznačují velkou odolností vůči poškrábání, oděrkům a skvrnám. Do nabídky jsme 
zařadili 10 pracovních desek s antibakteriální povrchovou úpravou.

KEID
Elegancia a štýl v kuchyni na prvom 
mieste

Kuchyňa KEID rozžiari celý interiér. Vďaka nevšedným kombináciám
vzniká jedinečný kontrast a jednofarebné lesklé plochy zaručia 
nadčasový moderný dizajn. 
 
ŽIARIVÁ A LESKLÁ 
Kuchyňa KEID sa vyznačuje predovšetkým trendy lesklými plochami
a širokou farebnou škálou. Vyberať môžete z odtieňov od bielej artic
cez cappuccino po marigold v lesklom i matnom prevedení. Kombi-
novať ich môžete so sklenenými dvierkami.

KVALITNÉ PRACOVNÉ DOSKY 
Vyberať môžete z 35 dekorov. Tieto dekory zodpovedajú najnovším
trendom v bytovom dizajne, taktiež sa vyznačujú veľkou odolnos-
ťou voči poškriabaniu, oderu a škvnám. Do ponuky sme zaradili  
10 pracovných dosiek s antibakteriálnou povrchovou úpravou.



KEID 2
Prirodzená a ľahko  
kombinovateľná kuchyňa

Čo tak kuchyňa, kde sa budete cítiť príjemne  
a kreatívne ne? Presne tak na vás bude pôsobiť 
kuchyňa KEID 2. Jemné plochy a príjemný materiál 
vo vás prebudí nežnosť. Jej riešenie je nanajvýš 
praktické a intuitívne pre každého.
 
KOMBINUJTE FARBY A POVRCHY 
Pre svoje najväčšie pohodlie si môžete vybrať  
z niekoľkých farieb. Skvelou kombináciou je kašmí-
rový vysoký lesk a dub craft tabac. Vybrať si však 
môžete z týchto farieb: kašmír vysoký lesk, šedý 
kameň vysoký lesk, buk sand, dub craft tabac.

KEID 2
Přirozená a snadno  
kombinovatelná kuchyně

Co takhle kuchyně, kde se budete cítit příjemně  
a kreativně? Přesně tak na vás bude působit 
kuchyně KEID 2. Jemné plochy a příjemný materiál 
ve vás probudí něžnost. Její řešení je nanejvýš 
praktické a intuitivní pro každého.
 
KOMBINUJTE BARVY A POVRCHY 
Pro své největší pohodlí si můžete vybrat z několi-
ka barev. Skvělou kombinací je kašmírový vysoký 
lesk a dub craft tabac. Vybrat si však můžete  
z těchto barev: kašmír vysoký lesk, šedý kámen 
vysoký lesk, buk sand, dub craft tabac.

KEID 3
Moderní, intuitivní a jednoduchá 
kuchyně pro váš domov

Moderní kuchyně KEID 3 vyniká svou jednoduchostí 
a lehkou kombinovatelností. Krásně provzdušní 
celý prostor a zajistí tak, abyste se v ní cítili skvěle. 
Nabízí také různé praktické vychytávky, například 
přesahující pracovní desku, díky které budete mít více 
prostoru na vaření, či vestavěnou troubu, která je  
v ideální výšce.

JEMNÉ BARVY A LEHKÝ POVRCH
Kuchyně KEID 3 se prodává v pěti barevných kombi-
nacích. Barvy můžete různě kombinovat. Skvěle se  
k sobě hodí barva cement a mušle ve vysokém lesku. 
Mezi barevná provedení, z kterých si můžete vybrat, 
patří: mušle vysoký lesk, cement, dub kronberg svět-
lý, plover mat a halifax.

Neméně důležité jsou i barva a vzor pracovní desky, 
které doporučujeme v těchto barvách: sonnenberg 
spruce, dub kronberg světlý, dub arlington, san remo 
sand. V nabídce je celkem 35 dekorů – z toho 10 typů  
s antibakteriálním povrchem.

KEID 3
Moderná, intuitívna a jednoduchá 
kuchyňa pre váš domov

Moderná kuchyňa KEID 3 vyniká svojou jednoduchos-
ťou a ľahkou kombinovateľnosťou. Krásne prevzdušní 
celý priestor a zaistí tak, aby ste sa v nej cítili skvele. 
Ponúka tiež rôzne praktické vychytávky, napríklad 
presahujúcu pracovnú dosku, vďaka ktorej budete 
mať viac priestoru na varenie, či vstavanú rúru,  
ktorá je v ideálnej výške.

JEMNÉ FARBY A ĽAHKÝ POVRCH
Kuchyňa KEID 3 sa predáva v piatich farebných kom-
bináciách. Farby môžete rôzne kombinovať. Skvele sa 
k sebe hodia farba cement a mušle vo vysokom lesku. 
Medzi farebné prevedenia, z ktorých si môžete vybrať, 
patria: mušle vysoký lesk, cement, dub kronberg
svetlý, plover mat a halifax. 
 
Nemenej dôležité sú aj farba a vzor pracovnej dosky, 
ktoré odporúčame v týchto farbách: sonnenberg 
spruce, dub kronberg svetlý, dub arlington, san remo 
sand. V ponuke je celkovo 35 dekorov – z toho  
10 typov s antibakteriálnym povrchom.



ATOS 
Kousek babiččiny kuchyně
v kombinaci s moderním stylem

Moderní, romantická a vznešená kuchyně ATOS okouzlí svou atmosférou jako 
na venkově u babičky. Kombinace romantického vzhledu kuchyňských skříněk 
a moderních spotřebičů v industriálním stylu vytváří nevšední atmosféru  
a trendy vzhled kuchyně, a navíc za skvělou cenu.

BAREVNÁ KOMBINACE A DOPLŇKY 
U kuchyně ATOS si můžete vybrat z pěti barevných variací: bílá artic, sahara 
mat, šedý kámen, fjord, cement a pino aurelio. Vybírat můžete ze široké škály 
úchytek. Skříňky si vyberete plné, prosklené, nebo je můžete kombinovat.
Platí i u pracovní desky. 

KUCHYNĚ NA MÍRU
Kuchyni ATOS si přizpůsobíte zcela na míru tak, aby byla v souladu s prosto-
rem vašeho domova.

ATOS 
Kúsok babičkinej kuchyne
v kombinácii s moderným štýlom

Moderná, romantická a vznešená kuchyne ATOS očarí svojou atmosférou 
ako na vidieku u babičky. Kombinácia romantického vzhľadu kuchynských 
skriniek a moderných spotrebičov v industriálnom štýle vytvára nevšednú 
atmosféru a trendy vzhľad kuchyne, a navyše za skvelú cenu.

FAREBNÁ KOMBINÁCIA A DOPLNKY 
U kuchyne ATOS si môžete vybrať z piatich farebných variácií: biela artic, 
sahara mat, šedý kameň, fjord, cement a pino aurelio. Vyberať môžete zo ši-
rokej škály úchytiek. Skrinky si vyberiete plné, presklené, alebo ich môžete 
kombinovať. Platí aj u pracovnej dosky. 

KUCHYNE NA MIERU
Kuchyňu ATOS si prispôsobíte úplne na mieru tak, aby bola v súlade s pries-
torom vášho domova.

ATOS 2
Robustní kuchyně, která vás  
dostane

Moderní, robustní, ale zároveň elegantní kuchyně ATOS 2
je skvělou volbou pro každou domácnost. Spousta úlož-
ného prostoru, skříňky sahající až ke stropu a výraznější
úchytky jsou pro tuto kuchyni typické.

TŘI BAREVNÉ KOMBINACE 
Kuchyni ATOS 2 si můžete pořídit ve třech barevných 
kombinacích, a to:
 • mušle
 • plower mat
 • dub kronberg
Nejoblíbenější je barva plower mat, která vypadá výborně
zvláště v kombinaci se světlým obložením kuchyně.

ATOS 2
Robustná kuchyňa, ktorá vás  
dostane

Moderná, robustná, ale zároveň elegantná kuchyňa ATOS 
2 je skvelou voľbou pre každú domácnosť. Veľa úložného 
priestoru, skrinky siahajúce až k stropu a výraznejšie 
úchytky sú pre túto kuchyňu typické.

TRI FAREBNÉ KOMBINÁCIE 
Kuchyňu ATOS 2 si môžete zaobstarať v troch farebných 
kombináciách, a to:
 •  mušle
 •  plower mat
 •  dub kronberg
Najobľúbenejšia je farba plower mat, ktorá vyzerá výbor-
ne zvlášť v kombinácii so svetlým obložením kuchyne.



ROSS
Moderní střídmá elegance 

Kuchyně ROSS je nejoblíbenějším modelem řady A-LINE. Hodí  
se do interiérů spojujících moderní design a střídmou eleganci  
a přizpůsobí se na míru vašemu domovu za přátelskou cenu.

KUCHYNĚ DLE POŽADAVKŮ
Chytré řešení kuchyňských segmentů se přizpůsobí každému 
prostoru. Zkosené hrany předních ploch nabízejí mnoho barev-
ných variací a povrchů, od bílých až po grafitové. To platí  
i o pracovní desce vyrobené z vysoce odolných materiálů.

Variabilita modulů v řadě Asko line je zárukou funkčnosti.
Do úložných prostorů lze zakomponovat základní typ zásuvek
s plným výsuvem. Kuchyň ROSS je vyrobena z kvalitních materi-
álů testovaných v Německu. 

ROSS
Moderná striedma elegancia 

Kuchyňa ROSS je najobľúbenejším modelom rady A-LINE. Hodí  
sa do interiérov spájajúcich moderný dizajn a striedmu eleganciu 
a prispôsobí sa na mieru vášmu domovu za priateľskú cenu.

KUCHYŇA PODĽA POŽIADAVIEK
Inteligentné riešenie kuchynských segmentov sa prispôsobí kaž-
dému priestoru. Skosené hrany predných plôch ponúkajú mnoho 
farebných variácií a povrchov, od bielych až po grafitové. To platí 
aj o pracovnej doske vyrobenej z vysoko odolných materiálov.

Variabilita modulov v rade Asko line je zárukou funkčnosti.
Do úložných priestorov možno zakomponovať základný typ zá-
suviek s plným výsuvom. Kuchyňa ROSS je vyrobená z kvalitných 
materiálov testovaných v Nemecku.





KIRA



MATY
Variabilná kuchyňa s prírodnými,  
lesklými a matnými dekormi

Elegantná kuchyňa MATY vás očarí minimalistickým dizajnom, 
praktickosťou a svojou variabilitou. Kuchyňa vyniká atypickým 
dizajnovým digestorom uchyteným k stropu a dizajnovým prvkom 
sú aj výraznejšie úchytky. 

PRÍRODNÝ MATERIÁL ČI HLADKÝ DIZAJN?
Kuchyňa MATY vás zaujme aj širokou ponukou farebných pre-
vedení, od atraktívnych drevodekorov prírodného vzhľadu, cez 
výborne kombinovateľné uni-dekory, až po dokonalú imitáciu 
bridlice. Uni-dekóry s povrchovou úpravou superlesk, alebo 
supermat sú vyrobené z kvalitných polievaných MDF materiálov, 
hranených laserovou technológiou. Drevodekory sú vyrobené  
z kvalitných LDTD materiálov s povrchovou úpravou synchropor,
ktorá dokonale kopíruje štruktúru dreva nielen kresbou, ale aj 
hĺbkou, čo prispieva k zvlášť prirodzenému vzhľadu materiálu.

VARIABILNÝ DIZAJN PRE KAŽDÉHO 
Zvoliť si samozrejme môžete aj farbu korpusu a pracovnej dosky.
ASKO - NÁBYTOK ponúka 11 farieb korpusov a 35 dekorov pracov-
ných dosiek. Súčasťou tejto ponuky sú aj nové atraktívne pracov-
né dosky so špeciálnou antibakteriálnou povrchovou úpravou. 

MATY
Variabilní kuchyně s přírodními, lesklými
a matnými dekory

Elegantní kuchyně MATY vás okouzlí minimalistickým designem, praktičností
a svou variabilitou. Kuchyně vyniká atypickou designovou digestoří uchycenou  
ke stropu a designovým prvkem jsou také výraznější úchytky. 

PŘÍRODNÍ MATERIÁL, ČI HLADKÝ DESIGN?  
Kuchyně MATY vás zaujme i širokou nabídkou barevných provedení, od atraktivních 
dřevodekorů přírodního vzhledu přes výborně kombinovatelné uni-dekory až po 
dokonalou imitaci břidlice. Uni-dekory s povrchovou úpravou superlesk, nebo su-
permat jsou vyrobeny z kvalitních polévaných MDF materiálů, hraněných laserovou 
technologií. Dřevodekory jsou vyrobeny z kvalitních LDTD materiálů s povrchovou 
úpravou synchropor, která dokonale kopíruje strukturu dřeva nejen kresbou,  
ale i hloubkou, což přispívá k zvlášť přirozenému vzhledu materiálu. 

VARIABILNÍ DESIGN PRO KAŽDÉHO 
Zvolit si samozřejmě můžete i barvu korpusu a pracovní desky. ASKO - NÁBYTEK 
nabízí 11 barev korpusů a 35 dekorů pracovních desek. Součástí této nabídky jsou  
i nové atraktivní pracovní desky se speciální antibakteriální povrchovou úpravou. 



ROCA
Kuchyně s nádechem exotiky

Kuchyně ROCA přináší nadčasový design. Segmenty poskládané na míru každý prostor plnohodnotně 
využijí. Hladké plochy a technické provedení hran ABS jsou zárukou dlouhotrvající spokojenosti a navíc 
se přizpůsobí vašemu domovu za rozumnou cenu.

LESKLÁ BÍLÁ KUCHYNĚ, NEBO EXOTICKÉ DŘEVINY?
Vybírat ale můžete z několika barevných variací od bílé až po kašmír, a to i u zadních panelů.

KUCHYNĚ NA MÍRU
Variabilita modulů v řadě Asko line je zárukou funkčnosti. Do úložných prostorů lze zakomponovat 
základní typ zásuvek s plným výsuvem.

ROCA
Kuchyňa s nádychom exotiky 

Kuchyňa ROCA prináša nadčasový dizajn. Segmenty poskladané 
na mieru každý priestor plnohodnotne využijú. Hladké plochy  
a technické prevedenie hrán ABS sú zárukou dlhotrvajúcej spokoj-
nosti a navyše sa prispôsobí vášmu domovu za rozumnú cenu.

LESKLÁ BIELA KUCHYŇA ALEBO EXOTICKÉ DREVINY?
Vyberať ale môžete z niekoľkých farebných variácií od bielej  
až po kašmír, a to aj pri zadných paneloch.

KUCHYNE NA MIERU
Variabilita modulov v rade Asko line je zárukou funkčnosti.  
Do úložných priestorov možno zakomponovať základný typ  
zásuviek s plným výsuvom.





VIKI 
Hladké plochy a minimalismus

Minimalistická kuchyně VIKI vytváří s prémiovými materiály a technologiemi 
nevšední skvost. Ocení ji milovníci čistých linií. Snadno ji zkombinujete  
a nemusíte se obávat ani výrazných barev. Ty totiž tvoří zajímavý kontrast
v kombinaci se subtilními liniemi kuchyně.

KOMBINUJTE BAREVNÉ DEKORY
VIKI i VIKI 2 nabízejí mnoho barevných dekorů od přírodních vzorů, jako jsou 
dub nebo černá břidlice, po lesklé dekory nebo matné odstíny přírodních 
barev a variací dřevin, které můžete vzájemně kombinovat. Barevné dekory  
se nabízejí v superlesku a v supermatu. Jde o polévané MDF materiály hraněné 
laserovou technologií. Co se týče přírodních materiálů, ty se vyrábějí  
z kvalitní LDTD hmoty – struktura synchropor. Jedná se o velmi kvalitní 
povrch s imitací dřeva, který nabízí exkluzivní vzhled, hezčí než dýhovaná 
dvířka.

MINIMALISTICKÉ ÚCHYTKY
Zajímavostí kuchyně jsou nenápadné integrované úchytky v provedení nerez, 
které vyčnívají dva centimetry přes okraj dvířek a šuplíků. Jsou vyrobené tak, 
abyste si jich téměř nevšimli.

VIKI 
Hladké plochy a minimalizmus

Minimalistická kuchyňa VIKI vytvára s prémiovými materiálmi a technoló-
giami nevšedný skvost. Ocenia ju milovníci čistých línií. Ľahko ju skombi-
nujete a nemusíte sa obávať ani výrazných farieb. Tie totiž tvoria zaujímavý 
kontrast v kombinácii so subtílnymi líniami kuchyne.

KOMBINUJTE FAREBNÉ DEKORY
VIKI aj VIKI 2 ponúka mnoho farebných dekorov od prírodných vzorov,  
ako sú dub alebo čierna bridlica, po lesklé dekory alebo matné odtiene 
prírodných farieb a variácií drevín, ktoré môžete vzájomne kombinovať.  
Farebné dekory sa vyrábajú v superlesku a v supermate. Ide o polievané 
MDF materiály hranené laserovou technológiou. Čo sa týka prírodných 
materiálov, tie sa vyrábajú z kvalitnej LDTD hmoty - štruktúra synchropor. 
Jedná sa o veľmi kvalitný povrch s imitáciou dreva, ktorý ponúka exkluzív-
ny vzhľad, krajší ako dyhované dvierka.

MINIMALISTICKÉ ÚCHYTKY
Zaujímavosťou kuchyne sú nenápadné integrované úchytky v prevedení 
nerez, ktoré vyčnievajú dva centimetre cez okraj dvierok a šuplíkov.  
Sú vyrobené tak, aby ste si ich takmer nevšimli. 

VIKI 2
Nadčasovost a elegance v jednom

Kuchyně VIKI 2 je nadčasová a elegantní. Svou nabídkou 
nijak nezaostává za kuchyní VIKY. Její modernější design 
podtrhuje integrovaná úchytka v titanovém provedení. 
Zajímavostí kuchyně jsou spodní skříňky s možností zavě-
šení na zeď. Jsou praktické zejména z hlediska úklidu
a nedochází ke vzniku plísně. 

KVALITNÍ DESIGNOVÉ SKŘÍŇKY 
Dvířka skříněk jsou vyrobena z kvalitních polévaných 
MDF materiálů se superlesklou a supematnou povrcho-
vou úpravou, které zajišťují snadnou údržbu. Integrované 
úchytky v provedení TITAN přesahují přes okraj skříněk  
a působí velmi nenápadně a přitom elegantně. 
 
Dekor kuchyně můžete volit ze 6 přírodních variací  
od dubu po černou břidlici. Vybírat lze i z lesklých nebo 
matných povrchů. matných povrchů.

VIKI 2
Nadčasovosť a elegancia v jednom

Kuchyňa VIKI 2 je nadčasová a elegantná. Svojou ponukou 
nijako nezaostáva za kuchyňou VIKY. Jej modernejší 
design podčiarkuje integrovaná úchytka v titanovom pre-
vedení. Zaujímavosťou kuchyne sú spodné skrinky  
s možnosťou zavesenia na stenu. Sú praktické najmä  
z hľadiska upratovania a nedochádza k vzniku plesne. 

KVALITNÉ DIZAJNOVÉ SKRINKY 
Dvierka skriniek sú vyrobené z kvalitných polievaných 
MDF materiálov so superlesklou a supermatnou povr-
chovou úpravou, ktoré zabezpečujú jednoduchú údržbu. 
Integrované úchytky v prevedení TITAN presahujú cez 
okraj skriniek a pôsobia veľmi nenápadne
a pritom elegantne. 
 
Dekor kuchyne môžete voliť zo 7 prírodných variácií  
od duba po čiernu bridlicu. Vyberať možno aj z lesklých 
alebo matných povrchov.



XAVI 
Estetika v jemných liniích

Kuchyně XAVI je velice oblíbená u milovníků moderního 
bydlení kvůli svým výrazným, a přesto jednoduchým liniím ku-
chyňských dvířek, která se otevírají pomocí úchytek na spodní 
či horní hraně. Výhodou je snadná údržba, můžete se tak těšit 
na kuchyni, která bude vždy čistá a zároveň provzdušní prostor 
celého bytu.

Bílé kuchyně jsou nestárnoucím trendem, na své si přijdou i ti, 
kteří hledají kuchyni v lesklých tmavých odstínech nebo v dře-
vodekoru. Pokud preferujete sjednocený design pracovní desky 
ladící s korpusem kuchyně nebo kamenné povrchy, vyberete si 
také.

NIKOVÉ KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY OŽIVÍ PROSTOR
Moderní vzhled podtrhnete, pokud mezi jednotlivé kuchyňské 
komponenty zabudujete nikové skříňky s bodovými světly, kte-
rá poslouží jako výstavní police a zároveň úložný prostor navíc.

XAVI 
Estetika v jemných líniách

Kuchyňa XAVI je veľmi obľúbená u milovníkov moderného 
bývania kvôli svojim výrazným, a napriek tomu jednodu-
chým líniám kuchynských dvierok, ktoré sa otvárajú pomo-
cou úchytiek na spodnej či hornej hrane. Výhodou je ľahká 
údržba, môžete sa tak tešiť na kuchyňu, ktorá bude vždy 
čistá a zároveň prevzdušní priestor celého bytu.

Biele kuchyne sú nestarnúcim trendom, na svoje si prídu 
aj tí, ktorí hľadajú kuchyňu v lesklých tmavých odtieňoch 
alebo v drevodekore. Ak preferujete zjednotený dizajn 
pracovnej dosky ladiaci s korpusom kuchyne alebo kamenné 
povrchy, vyberiete si tiež.

NIKOVÉ KUCHYNSKÉ SKRINKY OŽIVIA PRIESTOR
Moderný vzhľad podčiarknete, ak medzi jednotlivé kuchyn-
ské komponenty zabudujete nikove skrinky s bodovými svet-
lami, ktoré poslúžia ako výstavné police a zároveň úložný 
priestor navyše. 



PROVANS 
Elegance a styl v kuchyni na prvním místě

Za jejím venkovským stylem se skrývá nefalšovaná radost a požitek z vaření. 
Nebojte se ji kombinovat s hi-tech zařízením. Její kouzelný vzhled je dostatečně 
jednoduchý, aby ladil i s nejmodernějším vybavením.

PROVANS
Elegancia a štýl v kuchyni na prvom mieste

Za jej vidieckym štýlom sa skrýva nefalšovaná radosť a pôžitok z varenia.  
Nebojte sa ju kombinovať s hi-tech zariadením. Jej čarovný vzhľad je dostatoč-
ne jednoduchý, aby ladil aj s najmodernejším vybavením.



ATIK 
Romantické prostředí u vás doma

Kuchyně ATIK vás přenese na venkov. Rustikálnost kuchyně podtrhnou digestoře ve stejném venkovském 
provedení nebo spotřebiče s romantickým nádechem. 

JAKOU KOMBINACI ZVOLIT?
V ASKO - NÁBYTEK vám navrhneme kuchyni na míru. Zvolit si můžete barevnou kombinaci od bílé a vanilky 
přes odstíny dubů až po šedý kámen. Prvky, jako jsou digestoř, dřez, úchytky a další kuchyňské spotřebiče.
Svou variaci si vyberete i u pracovní desky nebo u kuchyňského pultu.

Skříňky disponují obdélníkovým výřezem, který kuchyni dodává na přitažlivosti. Horní skříňky můžete kom-
binovat se skleněným nebo ratanovým provedením. Dominantou kuchyně ATIK jsou apatykářské šuplíčky. 

ATIK 
Romantické prostredie u vás doma

Kuchyňa ATIK vás prenesie na vidiek. Rustikálnosť kuchyne podčiarkne digestor v rovnakom vidieckom 
prevedení alebo spotrebiče s romantickým nádychom.

AKÚ KOMBINÁCIU ZVOLIŤ?
V ASKO - NÁBYTOK vám navrhneme kuchyňu na mieru. Zvoliť si môžete farebnú kombináciu od bielej a 
vanilky, cez odtiene dubov, až po šedý kameň. Prvky ako sú digestor, drez, úchytky a ďalšie kuchynské spo-
trebiče. Svoju variáciu si vyberiete aj u pracovnej dosky alebo pri kuchynskom pulte.

Skrinky disponujú obdĺžnikovým výrezom, ktorý kuchyni dodáva na príťažlivosti. Horné skrinky môžete kom-
binovať so skleneným alebo ratanovým prevedením. Dominantou kuchyne ATIK sú apatykárske zásuvky.





MIA a MIA 2 
Hladké plochy a minimalismus

Minimalismus v kuchyni je plně realizován v novém modelu 
kuchyně MIA / MIA 2. Třešničkou na dortu nadčasových
hladkých linií je použití trendové integrované úchytky  
v nerezovém nebo v titanovém provedení. MIA / MIA 2 jsou
kuchyně s moderním designem, ve kterých se v dokonalé 
harmonii spojují estetika s funkčností. Dobrá kuchyně je 
nejen krásná, ale i praktická. Promyšlený systém vnitřního 
života se hravě postará o pořádek a podporuje tak zjednodu-
šení pracovních úkonů. Pokud máte vše, co potřebujete,  
v dosahu svých rukou, práce běží jako po másle.

MIA a MIA 2 
Hladké plochy a minimalizmus

Minimalizmus v kuchyni je naplno realizovaný v novom modeli 
kuchyne MIA / MIA 2. Čerešničkou na torte nadčasových hlad-
kých línií je použitie trendovej integrovanej úchytky v nerezovom 
alebo v titánovom prevedení. MIA / MIA 2 sú kuchyne s moder-
ným dizajnom, v ktorých sa v dokonalej harmónii spája estetika 
s funkčnosťou. Dobrá kuchyňa je nielen krásna, ale aj praktická. 
Premyslený systém vnútorného života sa hravo postará o pori 
dok a podporuje tak zjednodušenie pracovných úkonov. Ak máte 
všetko, čo potrebujete v dosahu svojich rúk, práca beží ako po 
masle.



RITA
Nadčasovosť a elegancia v jednom

Nadčasový dizajn rámových dvierok a trendová ponuka farieb 
posúva kuchyňu RITA medzi TOP kuchyne. Kombinácia klasických 
pravouhlých línií dvierok a nových moderných farieb, doplnená 
širokou ponukou atraktívnych úchytiek, je základ pre dokonalú 
harmóniu, ktorá nie je iba pohladením pre oči, ale vďaka vysokej 
kvalite a rozmanitej vnútornej výbave sa kuchyňa RITA stane 
ďalším členom vašej rodiny.

RITA 
Nadčasovost a elegance v jednom

Nadčasový design rámových dvířek a trendová nabídka barev posouvají
kuchyni RITA mezi TOP kuchyně. Kombinace klasických pravoúhlých linií
dvířek a nových moderních barev, doplněná širokou nabídkou atraktiv-
ních úchytek, je základ pro dokonalou harmonii, která není pouze pohla-
zením pro oči, ale díky vysoké kvalitě a rozmanité vnitřní výbavě
se kuchyně RITA stane dalším členem vaší rodiny.



ENIF
Inspirujte se elegancí a stylem

Elegantní rustikální kuchyňská linka ENIF ve stylu Provence je vyrobena z kvalitních MDF 
desek, které se vyznačují vysokou odolností, a kromě dostatečného zázemí a manipulač-
ního prostoru při vaření nabídne také vysokou funkčnost. Kuchyni zdobí decentní prvky, 
designové výřezy, doplnit ji navíc lze o rustikální digestoř. Všechny jednotlivé prvky jsou
voleny tak, aby dodávaly celé sestavě pospolitost a řád. A nechybějí ani atypické detaily, 
například decentně zakomponované světelné LED pásy, samozřejmostí je pak možnost 
kombinace s nezbytnými kuchyňskými spotřebiči a kuchyňskými doplňky.

TVAR, KTERÝ SE UZPŮSOBÍ – LINEÁRNÍ I ROHOVÁ KUCHYNĚ  
Kuchyně ENIF se přizpůsobí přesně na míru dle individuálních dispozic vašeho bytu či domu 
a vyhoví tak všem vašim požadavkům. Rohové kuchyně jsou oblíbené u větších prostor, li-
neární uspořádání pak uvítají ti, kteří musejí místem šetřit a hledají vysoce funkční řešení. 
 
Variabilita modulů v řadě Asko line zajišťuje nadstandardní funkčnost i nadčasovost. 
Možné jsou různé kombinace úložných prostor či vrchních částí skříněk, a to včetně pro-
sklených dílů. Zakomponovat lze základní typ zásuvek s plným výsuvem. Vše si můžete 
sestavit dle svých preferencí a potřeb. 
 
Kuchyně ENIF navíc nabízí možnost přídavného kuchyňského ostrůvku nebo zmíněné rusti-
kální digestoře. 

ENIF
Inšpirujte sa eleganciou a štýlom

Elegantná, rustikálna kuchynská linka Enif v štýle Provence je vyrobená z kvalitných MDF dosiek, ktoré sa vyznačujú vyso-
kou odolnosťou, a okrem dostatočného zázemia a manipulačného priestoru pri varení ponúkne aj vysokú funkčnosť. Kuchyňu 
zdobia decentné prvky, dizajnové výrezy, doplniť ju navyše možno o rustikálny digestor. Všetky jednotlivé prvky sú volené 
tak, aby dodávali celej zostave pospolitosť a poriadok. A nechýbajú ani atypické detaily, napríklad decentne zakomponované 
svetelné LED pásy, samozrejmosťou je potom možnosť kombinácie s nevyhnutnými kuchynskými spotrebičmi a kuchynskými 
doplnkami.

TVAR, KTORÝ SA PRISPÔSOBÍ – LINEÁRNA A ROHOVÁ KUCHYŇA  
Kuchyňa Enif sa prispôsobí presne na mieru podľa individuálnych dispozícií vášho bytu či domu a vyhovie tak všetkým vašim 
požiadavkám. Rohové kuchyne sú obľúbené u väčších priestorov, lineárne usporiadanie potom uvítajú tí, ktorí musia miestom 
šetriť a hľadajú vysoko funkčné riešenia.
 
Variabilita modulov v rade Asko line zaisťuje nadštandardnú funkčnosť i nadčasovosť. Možné sú rôzne kombinácie úložných 
priestorov či vrchných častí skriniek, a to vrátane presklených dielov. Zakomponovať možno základný typ zásuviek s plným 
výsuvom. Všetko si môžete zostaviť podľa vašich preferencií a potrieb.
 
Kuchyňa Enif navyše ponúka možnosť prídavného kuchynského ostrovčeka alebo spomínaného rustikálneho digestora.



LARA
Lehce kombinovatelná kuchyně

Kuchyně LARA vás potěší jemnými barvami a přírodními vzory. Jednodu-
chý design kuchyně zajišťuje, že se bude hodit k většině interiérů. LARA 
vyniká svou praktičností a variabilitou za přátelskou cenu.

PŘÍRODNÍ VZORY A JEMNÝ POVRCH
Kuchyně LARA upoutá barvami, které se dají snadno kombinovat s dalšími 
materiály. U skříněk můžete vybírat z provedení od pískové variace po 
šedé a u korpusu si můžete vybrat dokonce z 11 vzorů. Pracovní deska, 
která je vyrobena z velice odolných materiálů, je dokonce dostupná až ve 
35 provedeních, od béžové po dekory dubu.

VARIABILNÍ KOMBINACE
U kuchyně LARA si můžete zvolit moderní spotřebiče, ale snadno ji sladíte
se staršími kousky. Skvělou volbou je také vysoká skříňka pro vestavěné 
spotřebiče, která je vysoce praktická, zároveň nebude díky subtilnímu 
zakomponování rušit styl kuchyně.

LARA
Ľahko kombinovateľná kuchyňa

Kuchyňa LARA vás poteší jemnými farbami a prírodnými vzormi. Jedno-
duchý dizajn kuchyne zaisťuje, že sa bude hodiť k väčšine interiérov. LARA 
vyniká svojou praktickosťou a variabilitou za priateľskú cenu.

PRÍRODNÉ VZORY A JEMNÝ POVRCH
Kuchyňa LARA upúta farbami, ktoré sa dajú ľahko kombinovať s ďalšími 
materiálmi. Pri skrinkách môžete vyberať z prevedení od pieskovej vari-
ácie po šedú a u korpusu si môžete vybrať dokonca z 11 vzorov. Pracovná 
doska, ktorá je vyrobená z veľmi odolných materiálov, je dokonca dostup-
ná až v 35 prevedeniach, od béžovej po dekory duba.

VARIABILNÁ KOMBINÁCIA
U kuchyne LARA si môžete zvoliť moderné spotrebiče, ale ľahko ju zladíte 
so staršími kúskami. Skvelou voľbou je tiež vysoká skrinka pre vstavané 
spotrebiče, ktorá je vysoko praktická, zároveň nebude vďaka subtílnemu 
zakomponovaniu rušiť štýl kuchyne.



WOOD
Vlajková loď klasického vzhledu

Tato kuchyně v sobě spojuje eleganci, tradiční materiály 
a nejmodernější technologický způsob výroby. Dýhované 
přední plochy s hodnotnými technickými prvky uspokojí  
i náročnějšího zákazníka.

WOOD
Vlajková loď klasického vzhľadu

Táto kuchyňa v sebe spája eleganciu, tradičné materiály a najmo-
dernejší technologický spôsob výroby. Dýhované predné plochy 
s hodnotnými technickými prvkami uspokoja aj náročnejšieho 
zákazníka.



ROMA 
Pravoúhlé linie a hladký povrch

Kuchyně ROMA je zabalená do trendových barev, které jsou inspirovány
přírodou a konstrukčními materiály v našich interiérech. Rez, kov, beton
a červený písek dodají kuchyni výjimečný charakter. Dřevité vzory dubu
a jasanu jsou jedinečným akcentovým doplňkem. Netřeba zapomenout
na vhodný výběr úchytky, která se může stát opravdovým šperkem vaší
kuchyně.

ROMA 
Pravouhlé línie a hladký povrch

Kuchyňa ROMA je zaodetá do trendových farieb, ktoré sú inšpiro-
vané prírodou a konštrukčnými materiálmi v našich interiéroch. 
Hrdza, kov, betón a červený piesok dodajú kuchyni výnimočný 
charakter. Drevité vzory dubu a jaseňa sú jedinečným akcen-
tovým doplnkom. Netreba zabudnúť na vhodný výber úchytky, 
ktorá sa môže stať ozajstným šperkom vašej kuchyne.
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