
KATALÓG ZNAČKOVÝCH KUCHÝŇ
INDIVIDUÁLNE A RÝCHLO

JEDNOTKA
PRE VÁŠ
DOMOV



IP 1200
ČELO - dizajn pásovej ocele - čierna, vintage imitácia dubu 
KORPUS - grafit
PRACOVNÁ DOSKA - dizajn pásovej ocele - čierna



IP 1200
ČELO - imitácia dubu svetlého / biela
KORPUS - imitácia dubu svetlého / biela
PRACOVNÁ DOSKA - imitácia dubu svetlého / biela

OSVIEŽUJÚCE NOVÉ POHĽADY
Najdôležitejším tvorivým nástrojom, ktorý otvára priestory a napĺňa ich ľahkosťou, je paleta svetlých farieb. Pšeničné svetlé tóny dreva vyžarujú v 
kombinácii s bielou farbou severskú čistotu a sviežosť. Ergonómia je vždy v strede záujmu, od maximálne vysokých spodných skriniek až po znížené oblasti. 
Zvýrazňujú ich závesné skrinky so sklenenými sklápacími dvierkami a integrovaným lineárnym osvetlením. Vďaka integrovanému ventilátoru sa dá zaobísť 
bez klasického odťahového digestora, čo dodáva plánovaniu na veľkorysosti, rovnako ako extra úzke pracovné dosky a dvierka od podlahy k stropu.

Moderný dizajn kuchyne kombinuje svieži vzhľad
a zároveň vysokú funkčnosť. Veľké úložné priestory 
so širokými skrinkami a dômyselne usporiadanými 
výsuvmi poskytujú nielen dostatok miesta, ale 
aj prehľad a dostupnosť na všetkých úrovniach. 
Vďaka veľkému výberu typov skriniek si môžete 
naplánovať každý kút podľa svojich individuálnych 
potrieb.

Model IP1200 sa vyrába v 17 rôznych farebných 
prevedeniach, ktoré medzi sebou môžete ľubovoľne 
kombinovať na docielenie dokonalého vzhľadu:

polárna borovica, seehorn, dub vintage, biela, 
magnólia biela, okruhliaková sivá, burgundy, 
terra opál, dove modrá, petrol, vesmírna sivá, 
grafit, čierna, svetlo sivý betón, prírodný betón, 
betón tmavo sivá, vzhľad čierna oceľ

Kuchyňu môžete tiež doplniť o atraktívny zadný 
panel alebo moderné svetelné systémy, ktoré 
vytvoria správne osvetlenie nad pracovnou 
plochou.



ZMENA V BÝVANÍ
Otvorené pôdorysy a oblasti života, ktoré sa vzájomne 
prelínajú, charakterizujú náš každodenný život: 
nároky na bývanie sú vďaka digitálnej premene stále 
rozmanitejšie. Súčasne trávime stále viac času vo 
vlastných štyroch stenách. Pre hladký priebeh práce 
medzi varením, bývaním a prácou z domu sú potrebné 
premyslené koncepty vybavenia s nápadmi.

Happy at Home(office): integrovaná pracovná stanica, ktorá je vybavená indukčnou 
nabíjacou plochou pre chytré telefóny a zapustenými zásuvkami vrátane prípojok USB, 
vytvára optimálne podmienky pre domácu kancelársku prácu. Skrinky s dvierkami od 
podlahy k stropu podčiarkujú domáci charakter plánovania.

IP 1200
ČELO - cappuccino
KORPUS - grafit
PRACOVNÁ DOSKA - grafit



IP 1200
ČELO - space grey
KORPUS - space grey
PRACOVNÁ DOSKA - imitácia dubu halifax čierna

EFEKTIVITA AKO KONCEPT
Účelnosť a komfort pri používaní sú rozhodujúcimi faktormi 
pri plánovaní domácich prác. Premyslene zariadená 
technická miestnosť vám ponúka miesto, kde je všetko 
navrhnuté podľa vašich prianí a zamerané na efektivitu. Sú 
v ňom umiestnení pomocníci v domácnosti, ktorých často 
potrebujete, ale nechcete ich mať neustále na očiach.



IP 3150 + 1200
ČELO - biela, sivá skala
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - sivá skala

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
Tešte sa na inšpirujúce momenty na varenie a bývanie. Táto kuchyňa 
poteší sympatickým vzhľadom, ktorý vyzerá, ako by bol z jedného kusa. 
Elegantné úchytné priehlbiny a nadčasový mix farieb robia každodenný život 
príjemnejším.



IP 3150
ČELO - biela
KORPUS - imitácia javora seeahorn
PRACOVNÁ DOSKA - imitácia javora seeahorn

TINY HOUSE: 
NÁPAD S BUDÚCNOSŤOU
Kto hovorí, že pohodlie a komfort vyžadujú veľa metrov 
štvorcových? Megatrend Tiny House to dokazuje: či už je to 
kuchynské centrum, šatníková skriňa, alebo technický kútik 
– zásobovanie, ukladanie a varenie je veľmi jednoduché 
vďaka jasnej koncepcii úložného priestoru. Je radosť tu 
bývať a udržiavať poriadok.

Táto kuchyňa bude hrať prím v každej modernej 
domácnosti a bude sa perfektne hodiť pre 
milovníkov industriálneho štýlu. Výrobou na mieru 
sa prispôsobí každému interiéru, a pokiaľ biela nie 
je práve vaše gusto, môžete zvoliť svetlejšie odtiene 
sivej alebo čiernu variantu.

Model IP3150 môžete vyberať zo 6 farebných 
prevedení: biela, magnólia biela, vesmírna sivá, 
okruhliaková sivá, grafit, čierna

Bezúchytkový systém je nielen krásny na pohľad, ale 
je aj praktický a jednoduchý na údržbu. Podčiarknuť 
ho môžete navyše LED osvetlením s nastaviteľnými 
akcentmi. Tým napokon môžete podkresliť aj vnútorné 
sklenené police alebo celé nástenné jednotky.

Dokonalosť sa skrýva v detailoch, preto pre vás 
máme široký výber dekorov pracovných plôch  
a zadných panelov s atraktívnymi motívmi.



KOMFORT DO NAJMENŠIEHO DETAILU
Skutočný komfort sa skrýva v úložnom priestore. Až keď na všetko rýchlo 
dosiahnete a každé kuchynské náčinie nájde svoje miesto, stáva sa poriadok 
znateľnou kvalitou života. Pritom pomôžu inovatívne možnosti ukladania, 
ako je žalúziová nástavná skrinka s výsuvnou odkladacou plochou alebo 
naša kompaktná skrinka na bagety. Oboje dokazuje, že funkčnosť a estetika 
idú skvele dohromady.

IP 3150
ČELO - biela 
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - dub oregon, imitácia

Dizajn bez úchytiek prináša do kuchyne 
mimoriadne dobrý dojem. V zhodnom 
farebnom prevedení dokážu ľahko 
prístupné úchytné priehlbiny doslova 
splynúť s dizajnom čiel. Kto plánuje 
prevedenie bez úchytiek, dokazuje svoj 
zmysel pre jasné línie.

Prajete si viac flexibility? Náš nový držiak na 
uteráky nadchne svojim mobilným použitím 
tam, kde ho práve potrebujete. Môžete ho 
umiestniť na hornú stranu čela a vďaka 
svojmu úzkemu designu nezaberie takmer 
žiadne miesto. Veľmi praktický: držiak môžete 
posúvať pozdĺž hrany - pre maximálnu voľnosť 
pri každodennom živote v kuchyni.



IP 7830 CK
ČELO - čierna
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - biela

OKORENENÉ DOBRÝMI NÁPADMI
Veľká nástenná skrinka s extra veľkou porciou 
úložného priestoru? Miesto na pulte? Sporák, ktorý je 
prístupný zo všetkých strán na spoločné varenie? Oplatí 
sa, aby ste si pred plánovaním presne zaznamenali 
vlastné nápady. Potom bude všetko neskôr tak, ako si 
prajete - a každý okamih pre radosť.

ČELO - grafit
KORPUS - grafit
PRACOVNÁ DOSKA - dub 
havana - imitácia

Pre model IP7830 sú typické štruktúrované predné dvierka so 
zvislými drážkami. Kombinácia kontrastných farieb a dekorov 
pôsobia atypicky a zároveň veľmi moderne. Kuchyňa je navyše 
plná šikovných riešení nielen v oblasti úložných priestorov.

Kombináciou 11 rôznych dekorov dosiahnete nespočetné množstvo 
rôznych variant vzhľadu vášho interiéru:

matná biela, magnólia biela matná, holubia šeď matná, karí žltá 
matná, karmínová červená matná, jedľa zelená matná, vesmírna 
sivá matná, okruhliaková sivá matná, bridlicovo sivá matná, grafit 
matný, čierna matná

Vaša kuchyňa môže mať napríklad veľkú skriňu s extra úložným 
priestorom, barový pult, sporák prístupný z niekoľkých strán na 
spoločné varenie a mnoho ďalších šikovných vychytávok. Pri 
plánovaní stačí vysloviť svoje vlastné priania a nápady, ktoré sa 
spoločne pokúsime zmeniť na realitu.



IP 4150
ČELO - čierna
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - carrara čierna

Máte radi romantický štýl s nádychom vidieka? Potom pre vás bude kuchyňa IP4150 tá pravá 
voľba. Jej rustikálny vzhľad ľahko vytvorí atmosféru vidieckeho sídla a prežiari každý priestor. 
Svojimi tvarmi, bielou farbou a tmavými úchytmi pôsobia moderne, čisto a elegantne.

Otvorené police a presklené skrinky sú nielen krásne na pohľad, ale pri varení budete mať 
všetko po ruke. Moderné LED technológie navyše poskytujú jasné svetlo s nízkou spotrebou 
energie.

Osvetlenie pracovnej plochy panelom alebo bodovo, osvetlenie vo vnútri skriniek, 
podsvietené police, LED pásik pre príjemné večerné osvetlenie, osvetľovacích systémov 
môžete využiť hneď niekoľko.

Dizajn a praktickosť idú pri modeli IP4150 ruka v ruke. Individuálne plánované úložné 
priestory udržia vašu kuchyňu organizovanú, upratanú, a predovšetkým využijete každý 
centimeter štvorcový drahocenného priestoru.



DÔSLEDNÁ ELEGANCIA
Čierna farba je vždy vyznanie dôslednej elegancie.
V expresívnom vzhľade dreva sa čierna v kombinácii 
s bielou stáva symbolom nadčasovej moderny. Tu 
súhlasí každý detail – od batérie až po bočnicovú pätku. 
Tiež záleží na komforte: dvierka skriniek bez úchytiek 
sa otvárajú jemným tlakom vďaka mechanickej 
podpore.

IP 2200
ČELO - imitácia duba čierna
KORPUS - sivý kremeň
PRACOVNÁ DOSKA - biela

Pri modeli kuchyne IP2200 sa môžete rozhodovať medzi svetlými tónmi bielej
a magnóliovej alebo štruktúrovanými reprodukciami dreva. Aby všetko 
dokonale ladilo, máme pre vás široký výber pracovných dosiek, úchytiek 
alebo zadných panelov s atraktívnymi motívmi.

Veľký výber typov skriniek zaručuje individuálne plánovanie všetkých 
priestorov na vytvorenie perfektnej kuchyne, v ktorej bude varenie radosť. 
Napríklad vďaka otočným panelom využijete každý centimeter štvorcový  
v rohových skrinkách a všetko zostane ľahko prístupné.

Kuchyňa je dostupná v 7 farebných prevedeniach: biela, magnólia biela, 
caruba, dub kašmír sivá, dub havana, seeahorn



IP 4050
ČELO -onyx sivý - vysoký lesk
KORPUS - imitácia duba - sivý kašmír
PRACOVNÁ DOSKA - imitácia duba - sivý kašmír

Model IP4050 s prevedením v lesku môže mať mnoho tvárí a zároveň bude spĺňať všetky 
požiadavky, ktoré od modernej kuchyne očakávate. Pôsobí elegantne, ale je tiež dokonale 
funkčný a uľahčí vám každodenný život. Veľkou prednosťou je nadčasovosť farieb, tvarov
aj použitých materiálov. Navyše budete milo prekvapení množstvom úložných priestorov.
Vďaka všetkým svojim prednostiam vytvorí evergreen, ktorý nikdy nestratí svoju príťažlivosť.

Môžete vyberať zo 6 farebných prevedení: biela vo vysokom lesku, magnólia biela vo vysokom 
lesku, červená vysoký lesk, čierna vysoký lesk, okruhliaková sivá vysoký lesk, grafit vysoký lesk

Individuálne plánovanie, široká ponuka typov skriniek, pracovných dosiek, zadných  
panelov a osvetľovacích systémov urobí z vašej kuchyne kráľovnú každej domácnosti.



CLIP TOP BLUMOTION
Vypilovaná technika, zameraná na najmenší priestor: 
závesy s integrovaným tlmením dovierania BLUMOTION 
zaistí ľahké a pozvoľné zatváranie. Za svoj design
a pôsobivú funkčnosť závesy radu CLIP top BLUMOTION 
už dostali renomované ceny, ako sú „Red Dot Award“
a „German Design Award“.

TANDEMBOX ANTARO
Jasný jazyk tvarov TANDEMBOX antaro priťahuje
pozornosť. V diskrétnej farebnej schéme sa prémiový 
výsuv prispôsobí všetkým trendom vybavenia. Sklenené 
strany s rohovým relingom pôsobia vzdušne a elegantne. 
Ľahko sa vznášajúci beh zaisťuje hladký chod pri otváraní
a zatváraní.

IP 4050
ČELO - vysoký lesk, červená, vysoký lesk, biela
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - biela

LÁKAVÁ ZMES
V našej centrále pôžitkov sa všetko točí okolo nás a našich 
priateľov. Radi spolu varíme a už dlho sme snívali  
o priestrannom kuchynskom ostrovčeku. Zmyselná 
červená preteplí atmosféru v miestnosti. Zlatý klinec: 
osvetlené úchytné priehlbiny krásne ožarujú stred. Náš 
súhrn: Len odvaha na používanie farieb ... sa oplatí!



IP 4050
ČELO - biela, vysoký lesk
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - dekor betón / bridlica tmavosivá



IP 4250
ČELO - space grey
KORPUS - space grey
PRACOVNÁ DOSKA - dub havana, imitácia

VLASTNÁ TRIEDA
»Rada varím. Moja kuchyňa 
preto predstavuje úplne zvláštne 
miesto určené pre mňa. Má byť 
svetlá a žiarivá. Či už krištáľ, riad, 
alebo usporiadanie čiel – môžem 
sa tešiť z mnohých detailov. 
Ušľachtilý lesk, fazetový výbrus 
a gombíkové úchyty – to všetko 
odráža moje potešenie  
z krásnych vecí.«

Pre kuchyňu IP4250 sú typické dvierka v klasickom prevedení s čelami v širokom ráme. 
Jednoduchosť dvierok môžete kombinovať až s 22 rôznymi dekormi pracovnej dosky alebo 
rozdielnymi farebnými prevedeniami korpusov a vytvoriť tak úplne originálny kuchynský 
priestor. Bude sa hodiť ako pre milovníkov starej dobrej klasiky, tak moderného interiéru.

Jednoduchá elegancia v 4 farebných prevedeniach: matná biela, magnólia biela 
matná, holubia modrá matná, grafit

S individuálne navrhnutými úložnými priestormi efektívne využijete každý kúsok 
svojej kuchyne. Napríklad výsuvné priestory na uloženie potravín ponúkajú dostatok 
miesta aj ľahký prístup z oboch strán. Vďaka tomu bude vaša činnosť v kuchyni ešte 
efektívnejšia. Samozrejmosťou sú vstavané spotrebiče, ktoré dodajú kuchynskému 
priestoru ucelený vzhľad.



IP 6810
ČELO - žltá karí / grafit
KORPUS - grafit
PRACOVNÁ DOSKA - grafit

VEĽKÝ PRIESTOR
PRE KREATIVITU
»Haló, prebuďte sa! Moja kuchyňa ma každé 
ráno zdraví a skutočne prekvapuje. Matný grafit 
ešte zosilňuje vyžarovanie žltej karí. Každý deň 
ma tiež potešia úchytné priehlbiny krásneho 
tvaru a osvetlené police a spodné dosky skriniek.

Trendy nadchádzajúcej kuchynskej sezóny budú v 
znamení stretu kontrastných farebných povrchov.
V kuchyni IP6810 môžete kombinovať napríklad karí 
žltú s grafitovo šedou alebo si vybrať svoju vlastnú 
farebnú kombináciu, ktorá sa stretne s tým pravým 
„wow efektom“. Minimalistický vzhľad skriniek
s bezúchytkovým systémom je stále na vzostupe
a s inovatívnymi technológiami LED osvetlenia 
vytvoríte moderný dizajn, ktorý sa len tak neopozerá.

Nebojte sa výrazných kombinácií 11 rôznych dekorov: 
matná biela, magnólia biela matná, holubia 

sivá matná, karí žltá matná, karmínová červená 
matná, jedľa zelená matná, vesmírna sivá matná, 
kamienková sivá matná, bridlicovo sivá matná, grafit 
matný, čierna matná

Tento model kuchyne zároveň borí mýty o tom, že 
krása a praktickosť nejdú dohromady. Naopak! Vďaka 
individuálnemu plánovaniu si vytvoríte funkčnú 
kuchyňu s využitím každého centimetra.
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RIEŠENIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU
Ak sa perfektný design spojí s vnútornými hodnotami, je to 
často láska na prvý pohľad. Pri plánovaní kuchyne poskytne 
inšpiráciu úložný priestor na mieru. Umožňujú to flexibilné 
organizačné systémy.

Takmer nepočuteľne sa 01 výsuvy lekárničky vysunú zo skrine. Ponúkajú všetko, čo si 
prajete pri plánovaní kuchyne: dostatočne veľký úložný priestor, komfort pri obsluhe 
z oboch strán, poriadok a prehľadnosť. Prvky vybavenia, ako sú 02 otočné police, 
ktoré využijú každý centimeter štvorcový v rohovej skrinke, a 03 regálové police, 

ktoré sa objavia po otvorení skrinky z protiľahlej strany. Funkcie zásuviek a výsuvov 
je možné až do posledného detailu vytvoriť podľa vlastných predstáv – a uložené 
predmety môžu byť bezpečne zaistené praktickými 04 protišmykovými rohožami.
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FUNKCIA A PORIADOK
Zvonka rovnako ako vo vnútri – presvedčí do najmenšieho detailu.
Popri mnohých technických funkciách a užitočných organizačných
systémov nepríde skrátka ani design. Či už skrinka s odkvapkávačom
na riad, alebo mnohostranne použiteľné organizačné systémy – každé 
jednotlivé vybavenie uľahčuje každodennú prácu v kuchyni
a presvedčí praktickou rozmanitosťou.



01 Držiak na uteráky na kuchynskom čele sa umiestni tak, aby 
bol vždy po ruke. Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu ho možno 
flexibilne umiestniť na hornú stranu čela a uľahčuje každodenný 
život s vysokým komfortom. To posledné sľubuje aj 02 skrinka 
s výsuvom na fľaše a korenie vďaka jednoduchému prístupu do 
úložného priestoru z oboch strán. Poriadok je dôležitý, najmä pod 
drezom. Vďaka dvom variantom výsuvu tu nájdu svoje miesto 
čistiace prostriedky a kefa, voliteľne v 03 výsuve s vybraním pre 
sifón alebo ako cenovo výhodná alternatíva v 04 skrátenom 
výsuve, ktorý tiež ponúka množstvo úložného priestoru.

Inovatívne osvetlenie zaistí jasné vyhliadky v kuchyni. 05 Osvetlenie 
up/down dodáva vnútornej i vonkajšej časti závesnej skrinky 
jedinečnú atmosféru tým, že sú svetelné LED zdroje integrované 
hore a dole v úchytnej lište. Ďalší možný dizajn v 06 štvorcovom,
07 pozdĺžnom alebo 08 okrúhlom prevedení. 09 Akumulátorové 
svietidlá spoľahlivo osvetlia aj zadné rohy skriniek. 10 Integrované 
lineárne svietidlá v hornej alebo spodnej doske skrinky zdôrazňujú 
jednotlivé funkčné oblasti a podčiarkujú atmosféru priestoru.
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I NFOL INKA
tel.: 0322 902 902

MAIL
info@asko.sk

DOHODNITE SI SCHÔDZKU NA www.askokuchyne.sk
BRATISLAVA • KOŠICE • TRENČÍN • NITRA • PRIEVIDZA 
POPRAD • BANSKÁ BYSTRICA • PREŠOV

MONTÁŽ

PLÁNOVANIE 
ZADARMO

3D
ZAMERANIE

PORADENSTVO

FINANCOVANIE

DOPRAVA

NAŠE SLUŽBY

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 fotografie sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke. OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI


