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KUCHYNE 2020



Moderná a priestranná kuchynská linka, ktorá je však 
šikovne rozdelená na kuchyňu a jedálenský kút. Sku-
točná rodinná kuchyňa, v ktorej sa všetky generácie 
cítia skvelo.

Kuchyňa SPEED 288
dvierka imitácia čierny betón, úchyty lištové Čiernej 600, korpus tmavosivý,
pracovná doska 378 imitácia čierny betón

Dobre naplánovaný ostrov je snom mnohých hobby kuchýň. S dostatkom  
úložného priestoru pre hrnce a panvice pod varnou doskou a bočnou policou pre všetko  
dôležité kuchynské náčinie a ešte je tu miesto pre sedenie.

SPEED
Dokonale naplánované,

z jediného zdroja!



Kuchyňa RIVA 891
dvierka imitácia sivý betón / 889 tmavosivý betón, bez úchytiek program LINEN,
korpus svetlo šedý, pracovná doska 330 imitácia betón

Betón je chladný a nepríjemný? V žiadnom prí-
pade. Jemný biely betónový dekor dokonale ladí 
s modernou betónovou bridlicovo sivou farbou  
s teplou farebnou schémou a je ideálnou kombi-
náciou pre milovníkov domáckeho priemyselné-
ho štýlu. Police Smartcube vyzerajú obzvlášť cool. 
 
Prirodzená elegancia!
Moderná architektúra a prírodné povrchy sa v tejto 
kuchyni spájajú v dokonalú harmóniu.
Čierne poličky a profily rukoväte podčiarkujú moderný 
dizajn a poskytujú zaujímavé kontrasty.

RIVA
studená

betónová
zmes?



Kuchyňa TOUCH 341
dvierka laklaminát svetlosivá supermatná, korpus svetlo sivý, lištové úchytky 760 nerez,
pracovná doska 089 svetlo šedá

TOUCH Odtiene sivej poskytujú nádherný základ pre mo-
derný a elegantný dizajn kuchyne. Sivá na jednej 
strane pripomína technológiu a urbanitu a zároveň 
je farbou kameňov, čím vytvára spojenie s prírodou. 
Kombinácia s teplými tónmi dreva vytvára pohodlný 
pocit domova.

Nový regálový systém umožňuje osadenie drevenými hrantík-
mi, v ktorých môžete pestovať bylinky a mať ich tak vždy čerstvé. 
Ich optimálne nasvetlenie zabezpečuje LED osvetlenie v polici.

Sivá a elegantná



Kuchyňa STONE ART 303
dvierka imitácia tmavo šedej bridlice v kombinácii Riva 893 dub San Remo, korpus tmavosivý,
úchyt 550 lištová úchytka nerez, pracovná doska 354 tmavosivý kachlí



Kuchyňa STONE ART 304
dvierka imitácia svetlo šedý kameň, korpus svetlo sivý, bez úchytiek systém LINEN
pracovná doska 330 svetlo sivý betón

STONE ART Táto kuchyňa ponúka všetko, čo potrebujete na 
malej ploche. Veľa úložných priestorov vďaka 
XL skrinkám, obrovskému baru a ohromné 
vstavané spotrebičové steny. Táto kuchyňa 
pôsobí veľmi sebaisto a zároveň vzdušne. Imi-
tácia svetlo sivého kameňa je príjemná na 
pohľad a krásne sa kombinuje s nerezovými 
a čiernymi prvkami spotrebičov a ďalších do-
plnkov kuchyne. Táto verzia StoneArt dopĺňa 
trend veľkoformátových kamenných dekorov 
s obzvlášť prirodzeným vzhľadom.

Praktické žalúzie obsahujú vstavané zásuvky, vďaka ktorým sú malé zariadenia 
pripravené na použitie.
Výklenky možno vybaviť krásne a prakticky. Systém zábradlia MosaiQ ponúka 
širokú škálu detailov vybavenia. LED osvetlenie zaisťuje príjemnú atmosféru 
prostredia.

Kompaktný život,
moderný dizajn.



Kuchyňa FLASH 503
dvierka biela vysoky lesk, v kombinácii 273 Carara, korpus biela lesk, bez úchytiek systém LINEN
pracovná doska 273 Carara

FLASH Dobrý dizajn a vysoký komfort idú vždy ruka v ruke. 
Kombinácia Oboch módnych farieb bielej a čiernej 
s otvoreným regálovým systémom v priemyselnom 
štýle vytvárajú mladé a mestské prostredie. Zdvíha-
cí stôl Lift-Motion možné plynule nastaviť stlačením 
tlačidla a tým zaisťuje maximálnu flexibilitu a po-
hodlie.

Kto dáva prednosť mramoru, je Decor Teramo 
mramorová imitácia rozhodne správna voľba.

Dizajn a pohodlie.



Kuchyňa FOCUS 465
dvierka 465 minerálno sivá v ultra vysokom lesku, korpus sivá, pracovná doska 078 dub San Remo

FOCUS Kompaktná plánovaná lakovaná kuchyňa v tvare písmena U s čelnými plochami z minerálnej šedej 
vo vysokom lesku. Depozície v dube San Remo vytvárajú domácku atmosféru. Nástenné skrine sú vy-
bavené modernou technológiou skladacieho výťahu, ktorá umožňuje úsporu miesta. Voliteľne môžu 
byť tiež vybavené elektromotorickými asistenciami Servo-Drive.

Technológia, ktorá
robí varenie chutné.



Kuchyňa INOX 216
dvierka lak laminát imitácia brúsený nerez, korpus sivý, bez úchytiek systém LINEN,
pracovná doska 344 granit

INOX Kto chce od svojej kuchyne mimoriadne cool a profe-
sionálny vzhľad, tak môžeme vrelo odporučiť kuchyňu 
Inox vo vzhľade leštenej ocele. Predná strana prispieva 
k vzhľadu, ktorý definuje štýl a v kuchyni vyvoláva do-
tyk priemyselného štýlu. Soklové lišty v dekore nerez  
dopĺňajú dokonalý vzhľad všade, kam sa pozriete.

Kuchynská kultúra
v profesionálnom

vzhľade!



Kuchyňa FASHION 168
dvierka lakované matná biela, korpus biely, bez úchytiek systém LINEN, pracovná doska 193 biela

FASHION Čelné steny z bieleho laku Alpine 
v tomto plánovaní sú s čiernym 
3D sklom a ušľachtilým dekorom 
dubu Gladstone pre dosky a oblo-
ženie skvelou kombináciou. Široká 
ponuka jednotlivých komponentov 
umožňuje vybaviť a zladiť aj priľa-
hlý obytný priestor.

Dosky s hrúbkou 10 cm môžu slúžiť bez veľkého úsilia ako malé 
stravovacie priestory alebo raňajkové pulty. V tomto návrhu  
barová doska tiež podčiarkuje teplý drevený nádych.

Dokonale 
kombinované.



Kuchyňa YORK 905 Kuchyňa s vôňou vidieka.
Sotva sa vám podarí uniknúť zo zvláštneho kúzla, ktoré umožňujú fronty zo skutočného dreva. Jemný, 
nadčasový odtieň Magnólia vytvára útulnú atmosféru. Centrálne plánované stolové riešenie zaisťuje 
príjemné posedenie v kuchyni. Otvorené police prinášajú do celej kuchyne útulnosť a vzdušnosť.



Kuchyňa LUCCA 618 Nadčasovo krásna kuchynská klasika.
dvierka magnólia mat, korpus magnólia, úchyt 801 nerez, pracovná doska 215 mramor  
stromboli. Pre milovníkov klasického dizajnu tu máme veľmi špeciálny návrh kuchyne: súčas-
ný a nadčasový, s predsunutou varnou doskou a dizajnovým komínovým odsávačom, jemne 
spracovanými pilastrami a útulným jedálenským kútikom. Nadčasovo krásna, bez obetovania 
dostatočného úložného priestoru a výhod najmodernejšie kuchynskej technológie.

Kuchyňa CREDO 764 Moderný komfort.
dvierka laklaminát biela, korpus biely, úchyt 707 nerez patina, pracovná doska: 377 dub skladaný
Jasné, jednoduché formy a klasická farebná schéma sú charakteristické pre moderný klasický vzhľad. V tomto plánovaní 
bol kladený dôraz na klasickú, ale modernú alpskú bielu. Zakrivená kovová rukoväť podporuje charakter vidieckeho domu.

Kuchyňa COTTAGE 929 Moderná inscenácia!
Kompozícia pre skutočných klasických znalcov, pri ktorej bolo všetko premyslené a nič 
nechýba. S dômyselne riešením ostrova, vysokými prvkami, ktoré sú šikovne rozdelené 
a zoskupené, rovnako ako dostatok úložného priestoru v spodných skrinkách. Tieto 
zarámované fronty vykúzlia v každom  
priestore príjemnú atmosféru.

Kuchyňa CASTELLO 390 Miesto stretnutia v obytnej kuchyni.
dvierka magnólia roztieraná, korpus magnólia, úchyt 799 čierny chróm, pracovná doska 097 dub savana. Charakteristické 
pre túto modernú vidiecku kuchyňu sú jemne profilované rámové dvere. Dokonale zladené pilastry dodávajú kuchyni spolu  
s rímsou elegantný stredomorský nádych. Tento návrh kuchyne ukazuje, že prvky klasického štýlu a modernej kuchyne spolu 
skvelo zapadajú.



Kuchyňa SYLT 851
dvierka lakovaná čierna mat, korpus tmavo sivý, úchyt 570 čierny, pracovná doska 377 dub skladaný

SYLT Kontrast medzi modernou architektúrou a vidieckou kuchyňou 
by sotva mohol byť väčší a je stále aktuálny. V tomto návrhu  
zaujíma miesto tradičnej interpretácie vidieckeho domu, ale prvky  
z moderného priemyselného dizajnu tu tiež majú svoje miesto.

1 | Je ľahké vytvoriť príjemné prostredie s otvorenými výsuvnými 
prvkami. Tablar výsuvy sú toho skvelým príkladom. 
2 | Osvetlený závesný systém je praktický aj krásny. Vytvára  
príjemné a rovnomerné osvetlenie priestoru.

1 | 2 |

Moderná 
inscenácia!



Kuchyňa SYLT 847 Krásny vidiecky dom!
dvierka lakovaná magnólia, korpus magnólia, úchyt 707 nerez patina, pracovná doska 215 mramor stromboli

Kuchyňa SYLT 849 Vášeň pre krásne veci.
dvierka lakovaná biela, korpus biela, úchyt 707 nerez patina, pracovná doska 215 mramor stromboli
Klasický vzhľad vysoko kvalitných matných lakov dáva kuchyni jednoduchú eleganciu. Relingové úchyty  
z čírenej nerezovej ocele podčiarkujú tento efekt. Chrbtový panel bol vytlačený digitálnou tlačou a pripomína 
tradičný vzhľad dlaždíc v štýle Delft. Jedálenský stôl podčiarkuje čaro tejto kuchyne.

SYLT Vidiecke kuchyne s lakovanými dvierka-
mi vyžarujú prirodzenú eleganciu. Farba 
Magnólia dodáva celej izbe živý, slnečný 
nádych. Ideálne miesto pre trávenie času 
s priateľmi a rodinou.

Krásny vidiecky dom!



Kuchyňa CASCADA 772
dvierka lak laminát sivý, korpus sivý, úchyt 331 nerez, pracovná doska 368 skladané drevo mix

CASCADA Táto voľne zariadená kuchynka na vidieku zau-
jme detailami, ktoré tvoria dokonalú kuchyňu. 
Napríklad krátke pracovné vzdialenosti a pre-
tiahnutá pracovná doska umožňuje príjemné 
sedenie pri ostrovčeku, kde môžete pohodlne 
pripravovať pokrmy, alebo len sledovať, ako Vám 
partner pripravuje romantickú večeru. XL skrin-
ky poskytujú maximum úložného priestoru.

1 | Dekor čiernych dlaždíc je krásny a nikdy neomrzí.
2 | Lavica pri okne umožňuje pohodlné sedenie a dostatok
       úložného priestoru.

1 |

2 |

Faktické pre
šikovné detaily.



KUCHYŇA FLAIR 424
dvierka lakovaná magnólia mat, korpus magnólia, úchyt 610, pracovná doska 378 čierny betón

FLAIR Kuchyňa s frontami v jemnej farbe Magnólia vyžaruje pokoj a takmer stredomorskú 
atmosféru - a je proste nadčasová.. Veľkoryso plánované stolovanie a posedenie ro-
bia z kuchyne centrálne miesto stretnutia v dome. Tu sa bude variť a jesť, hrať, učiť 
sa, rozprávať a oslavovať jedna báseň.

Miesto stretnutia
v obytnej kuchyni.



Kuchyňa CHALET 881
dvierka lakovaná piesková mat, korpus piesková, úchyt 677, pracovná doska 316 svetlé Maracaibo



Kuchyňa CHALET 883
dvierka LAK magnólia mat, korpus magnólia, úchyt 614, pracovná doska 220 arizona

CHALET Neporovnateľná estetika skutočnej farby je niečo 
zvláštne. Vysoko kvalitné spracovanie týchto ušľa-
chtilých rámových dverí dáva našim vidieckym ku-
chyniam nadčasovú hodnotu.

S dôrazom na detail.



NOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM
Bolo by to prakticky nemožné si predstaviť súčasné trendy v dizajne interiéru bez moderného regálového systému. Na jednej strane, je zameraný na modulárne 
a dizajnové systémy, ktoré je možné flexibilne integrovať do rôznych obytných priestorov. A na druhej strane sú malé jednotlivé prvky / komponenty, ktoré sa 
môžu jednoducho kombinovať. Vy si vyberiete, či chcete využiť policu na vystavenie krásnych predmetov alebo ju potrebujete ako praktický úložný priestor. Naše 
regálové systémy vám pomôžu s vašimi nápadmi.



VIAC AKO KUCHYŇA
Od dokonalej kuchyne až po celú domácnosť. Naša súčasná ponuka umožňuje pod heslom „viac ako kuchyne“ vybaviť celý Váš domov v jednom dizajne. Či šatňa, 
jedáleň, obývacia izba, technická miestnosť alebo kúpeľňa - náš systém nábytku aj mimo kuchyne dokáže ponúknuť pozoruhodné možnosti. S veľkým výberom 
materiálov, dekorov a farieb, s individuálnou možnosťou plánovania, vysoko kvalitnou technológiou, šikovným príslušenstvom získate komfort v každej miestnosti.





AKÁ JE SPRÁVNA
VÝŠKA KUCHYNE
Aká pracovná výška je pre mňa tá pravá. Toto porovnanie systému vám 
ukáže rôzne výšky skriniek. Vyberte si medzi skrinkami v štandardnej výške 
72 cm, výškou XL 79,2 cm a maximálnou výškou 86,4 cm. Individuálne jem-
né vyladenie aktívnej výšky možno dosiahnuť použitím 4 rôznych vysokých 
soklových líšt pre všetky systémy (7, 10, 15, 20 cm), rovnako ako 2 variantov 
pracovných dosiek, o sile 16 a 38 mm. Máme správny variant pre každú Vašu 
požiadavku.

Štandardná výška pre základné skrinky je 72 cm. Výš-
ka pracovnej dosky 80,6 až 95,8 cm, výška od 150 cm.Standard

Výška skrinky je 79,2 cm a ponúka o 10% viac úložného 
priestoru ako štandardná výška. Výška pracovnej dosky 
87,8 až 103 cm, výška postavy od 175 cm.

XL

Výška skrinky je 86,4 cm. Výška pracovnej dosky 95,0 
až 110,2 cm, výška postavy od cca 180 cm.Maxi
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VNÚTORNÉ USPORIADANIE A VÝBAVA
Táto kuchyňa o výmere 15,5 m2 je dokonalým príkladom toho, koľko môže priemerná domácnosť so správnymi kuchynskými komponentami, funkčným interiérom
  a praktickým príslušenstvom uskladniť. Záleží len na návrhu kuchyne, ktorý poskytuje dostatok úložného priestoru, dizajn, a ktorý berie do úvahy aj správnou 
ergonómiu. Tak, ako sa dostanete k vašej dokonalej kuchyni? Je to veľmi jednoduché. Váš kuchynský poradca vám pomôže realizovať všetky vaše sny a túžby.



Kuchynské štúdiá nájdete v predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu (materiály,
tvar, rozmery, farby) a právo na tlačové chyby. Použité fotografi e sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke.

BRATISLAVA
Shopp. Palace Tesco 
Zlaté piesky
Po – Pia 10.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

KOŠICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachárni 3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

TRENČÍN 
Nákupná zóna TESCO
Belá 7046, Trenčianska Turná
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

NITRA
Obchodné centrum GALÉRIA
Bratislavská cesta 5B
Po – Pia 9.00 – 21.00
So – Ne 9.00 – 21.00

PRIEVIDZA 
Nákupné centrum PRIEVIDZA
Hornonitrianska cesta 1282/3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

POPRAD
Nákupné centrum STOP.SHOP.
Svitská cesta 3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

BANSKÁ BYSTRICA
Radvaň Park
Zvolenská cesta 30F
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

PREŠOV
Rusínska Prešov - Sekčov
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI

I N F O L I N K A
tel.: 0850 184 422

www.asko.sk

info@asko-nabytok.sk


