
KATALÓG ZNAČKOVÝCH KUCHÝŇ

MODERNÉ A PRAKTICKÉ

DOMOV

JEDNOTKA
PRE VÁŠ



1

IDEÁLNE PRISPÔSOBENÉ
Zošikmené podkrovia vyžadujú kreatívne 
riešenie. Vďaka individuálnemu prispôsobeniu 
kuchynských skriniek priestorovým podmienkam 
pre vás vytvoríme maximálny úložný priestor, aby 
ste mohli účelne využiť každý centimeter.

MODERNE A ÚTULNE
Malé je nepohodlné? Práve naopak! Vnesieme 
pohodlie aj do tej najmenšej kuchyne, všetko 
bude moderné a útulné.

01

01 v karuseli je riad 
uložený tak, aby sa šetril 
priestor a všetko bolo vždy 
po ruke.

PN380 
ČELO - biela, mat 
KORPUS - biela
PRACOVNÁ DOSKA - Hemlock láva

647 biela, mat

750 biela

853 Hemlock láva



01 s odsávačom so 
spodným odťahom  
máte voľný pohľad  
na to podstatné.

01

FAREBNOSŤ JE V KURZE
Pestrofarebný koncept v kombinácii s exkluzívnym 
mixom materiálov. Kontrastné drevené prvky 
dodávajú tejto modernej kuchyni v industriálnom 
štýle niečo navyše.

PN310
ČELO pastelovo modrá
KORPUS grafit 
PRACOVNÁ DOSKA čierny betón

842 grafit 668 pastelovo modrá852 čierny betón

KUCHYŇA PLNÁ ŽIVOTA
Ďalšia kuchynská párty môže začať! S barovým pultom
a barovými stoličkami sa táto bloková kuchyňa rýchlo
stane najvyhľadávanejším miestom bytu.



NEU

PRIPRAVENÍ
NA NIEČO NOVÉ
Čas tu ubehne ako voda, pretože spoločné 
varenie je rovnako zábavné ako dlhé 
rozhovory pri poháriku vína.

NEU

VIDIEŤ TO JEDINEČNÉ
Vďaka akcentom, ako sú presklené 
skrinky, bude táto kuchyňa vo vašom 
domove priťahovať pozornosť. Potrebujete 
prehľadný systém na uloženie všetkého 
potrebného náčinia? Pre nás žiadny 
problém!

PN100
ČELO smrek whitewashed 
KORPUS grafit
PRACOVNÁ DOSKA čierny betón

852 čierny betón

679 smrek whitewashed

842 grafit



KREATÍVNA KOMBINÁCIA
Plánovanie kuchyne sa skladá z „povinnej“  
(úložné priestory, usporiadanie prístrojov atď.)  
a „voľnej jazdy“. Oboje je dôležité. Funkčnosť si totiž 
môžete užívať ešte intenzívnejšie, keď sú láskyplne 
skombinované aj nositelia nálady ako akcentné po-
licové kocky v kontrastnej farbe, zástena s tehlovým 
motívom alebo regály v kovových tónoch.

STARÉ MILUJE NOVÉ
Vysoké stropy, štuky a historická 
architektúra? Vaša moderná kuchyňa snov 
pino oslavuje tento kontrast tónoch.

664 imitácia
medového duba

668 pastelovo 
modrá

837 svetlo sivá

PN100/310
ČELO imitácia
medového duba/
pastelovo modrá
KORPUS svetlo sivá 
PRACOVNÁ DOSKA 
Oldstone 
MOTÍV ZÁSTENY 
tehlová stena

323 tehlová stena

841 oldstone



UVOĽNENÝ DIZAJN
Mix z trendy korpusu v chladnej sivej  
s matným vzhľadom čiel v priateľských 
teplých farbách je tu zámerom. Prečo sa 
rozhodovať, keď môžete mať všetko?

HIGHLIGHTS
Skutočným luxusom je, keď je všetko múdro 
premyslené: V rúre na pečenie umiestnenej 
do výšky očí budete mať zeleninový quiche po 
celú dobu pod dohľadom. Komínový digestor 
je vďaka skosenému panelu skutočnou 
výhrou, rovnako ako závesné skrinky  
s praktickými vstavanými bodovými 
svietidlami, ktoré nasvietia pracovnú plochu.

PN100

ČELO imitácia medového duba  
KORPUS grafit
PRACOVNÁ DOSKA sivá láva

664 imitácia medového duba

842 grafit

820 sivá láva

CUKETOVÉ ZEMIAKOVÉ 
PLACKY
ingrediencie

500 g zemiakov
500 g cukiet
1 vajce (veľkosť M)
50 g múky
2 lyžice petržlenu (naseka-
né)
soľ, korenie
maslo na vyprážanie

príprava
1. Olúpte zemiaky, cukety 
umyte a očistite. Zemiaky 
nastrúhajte
najemno a cuketu nahrubo. 
Oboje zmiešame s vajcom, 
múkou a petržlenovou vňa-
ťou, osoľte a okoreňte.

2. Na panvici rozohrejte 
maslo a vlejte 2 lyžice hmoty 
na jednu placku. Placku 
smažte z oboch strán
približne 4 minúty.

Tip: Výborne chutí

s bylinkovým tvarohom 

alebo jablčným

pretlakom



KUCHYŇA AKO
PRIESTOROVÝ ZÁZRAK
Miesto pre to podstatné: intimitu vo dvojici, rodinu
a priateľov. Všetko ostatné je šikovné naplánovanie 
úložných priestorov.

01 praktické, dokonca dvojnásobne: 
potravinová skriňa s regálom vo 
dverách ponúka poriadok v dvoch 
dimenziách.

02 s rohovým otočným karuselom 
na hrnce to ide ako na masle: 
šikovne získate späť stratený 
priestor.

03 prehľadne, prakticky, hygienicky: 
výsuvný systém so zavesenými 
nádobami uľahčí triedenie odpadu.

04 nástenné skrinky s presklenou 
dolnou časťou dvierok opticky 
uvoľňujú priestor a vďaka 
praktickým sklápacím dvierkam sú 
ľahko prístupné.

PLNO MIESTA!
Kuchynské prístroje, poháre, riad, prepravka na nápoje 
a zásoby: dennodenne potrebujeme veľa vecí, ale 
nechceme ich mať na očiach. Potom je treba nájsť 
inteligentné riešenie, aby mohli byť schované a pritom 
ľahko prístupné. Umenie tkvie v tom, maximálne 
kreatívne využiť miesto, ktoré je k dispozícii.

01 02 03

04

PN100

ČELO betón bielosivý
KORPUS biela
PRACOVNÁ DOSKA betón sivý grafit 
FARBA ZÁSTENY tráva

665 betón 
bielosivá

666 
staroružová

839 betón 
sivý grafit

312 tráva



MÔJ ŠTÝL
Príliš pekný na to, aby sa schovával: praktického 
úložného priestoru, ktorý je zároveň dekoratívny
a decentný, nie je nikdy dosť.

NOVÁ ĽAHKOSŤ
Kuchyňa ponúka priestor pre skutočnú individualitu. 
Vzdušné regály na bylinky, kuchárky alebo obľúbená 
misa z Malorky vytvoria uvoľnenú atmosféru. 
Integrované jedálenské miesto je miestom stretávania 
od raňajok po drink na dobrú noc. Dizajn čiel 
vzbudzuje pocit prirodzenej ľahkosti.

01 otvorené osvetlené prvky regálov poskytujú 
miesto na suveníry a dekorácie.

02 praktické: maximálny úložný priestor na poháre, 
taniere a ďalšie.

01

PN310

ČELO čierna
KORPUS imitácia  
dubu Evoke 
PRACOVNÁ DOSKA  
imitácia dubu Evoke

848 imitácia dubu Evoke

681 čierna 02



ATELIÉR KUCHYNE
Najlepšie nápady vznikajú, keď sa cítite 
ako doma, rovnako ako v tejto designovej 
multifunkčnej kuchyni.

KUCHYŇA: PRÁCA
Životný priestor kuchyne: Produktívna atmosféra je zaručená, keď  
je písací stôl prirodzeným pokračovaním ústredného prvku barového 
pultu s prídavným miestom na lunch; pozornosť upútajú aj bielo-
červené vložené regály. Zaujímavo pôsobí aj kombinácia vzdušných 
regálov a skríň v strednej výške.

PN225/310
ČELO sivý kameň 
matný/burgundská 
červeň 
KORPUS svetlo sivá 
PRACOVNÁ DOSKA 
mramor Pietra sivý 

837 svetlo sivá

674 sivý kameň 
matný

677 burgundská 
červeň

849 mramor 
Pietra sivý



DOBRÝ OBCHOD!
V tejto kreatívnej kuchyni sa váš tím cíti 
dobre a obedová pauza sa tak môže ľahko 
premeniť na marketingový meeting.

KUCHYŇA PRE KOLEGOV
Geniálne obchodné nápady často vznikajú  
v tímovej kuchynke pri desiatovom sendviči  
a večernom esprese. Grafitový barový pult  
s kávovarom, rýchlovarnou kanvicou na čaj 
a ďalšími prístrojmi je skvelým miestom pre 
neformálny meeting. Designový zlatý klinec: 
dvojfarebné asymetrické kubické regály 
ponúkajú úložný priestor na kancelárske 
hrnčeky a meetingové nápoje.

668 pastelovo modrá

842 grafit

658 betón sivý grafit

665 betón bielosivá

PN100/310
ČELO betón grafitovo 
sivá/betón bielosivá/
pastelovo modrá 
KORPUS grafit
PRACOVNÁ DOSKA 
betón sivý grafitý



VARENIE JE RELAX
Pri plánovaní kuchyne sa oplatí všetko si dobre 
premyslieť, aby boli pracovné postupy optimálne
a vládol tu poriadok.

O VŠETKY
JE POSTARANÉ
V pokoji si uvariť a spoločne stráviť kvalitný 
čas s rodinou. To ide celkom jednoducho, 
pokiaľ sú pracovné plochy a funkčné oblasti 
inteligentne usporiadané a na prácu  
v kuchyni a následné požitky je dostatok 
miesta. Rodiny potrebujú dostatok úložného 
priestoru v dobre prístupných výsuvných 
systémoch.

01 barový pult nezaberie veľa 
miesta, poskytne však veľa 
miesta na stolovanie.

02 zachovajte si prehľad: 
Široké, hlboké šuplíky 
ponúkajú veľa miesta na 
príbory, ingrediencie a ďalšie.

01

02

667 zelený fjord

652 pínia Katthult

837 svetlo sivá

PN100
ČELO imitácia pínie 
Kallthult
KORPUS svetlo sivá
PRACOVNÁ DOSKA  
imitácia pínie Kallthult



01 miesto pod barovým pultom, ktoré ponúka skutočne 
štýlový priestor na poháre a domáci bar, upúta 
pozornosť.

02 bezúchytkové skrine a šuplíky s podporou otvárania
TIP-ON pôsobí veľkoryso a vytvára zaujímavý vzhľad.

03 nepriame svetlo rozjasní pracovné miesto aj náladu. 
Tiež zástena s decentným prírodným motívom presvieti 
váš priestor.

04 kontrast hĺbky skríň a striedavo otvorených  
a uzavretých prvkov dodá kuchyni dramatický vzhľad.

675 achátovo sivá

PN310
ČELO achátovo sivá
KORPUS grafit
PRACOVNÁ DOSKA sivá 
láva, štruktúra kameňa

842 grafit

820 sivá láva, 
štruktúra kameňa

329 púpava

PREMYSLENÉ
Naštartujte svoj život! V tejto grafitovej svetlo sivej 
kuchyni pobeží vaša kreativita a podnikavosť na plné 
obrátky.

NÁSKOK VĎAKA DESIGNU
Táto kuchyňa je perfektná pre priekopníkov, pretože je vždy jeden krok napred. Otvorená regálová 
polica alebo uzavretá skriňa? Prečo sa rozhodovať? Kombinácia oboch ponúka fascinujúci vzhľad. 
Alebo spodná vitrína: Kde je napísané, že presklené skrinky musia byť hore? Milujeme ich pod 
meetingovým barovým pultom na upútanie pozornosti. Len ten, kto hľadá nové cesty, zanechá 
stopy. Či forma nasleduje funkciu alebo naopak, to už je otázka pre filozofov. Podnikavci to 
jednoducho uvedú do praxe!



OPTIMALIZOVANÁ
KUCHYŇA
Životný štýl de luxe: Využiť skvelé miesto na 
inteligentnú funkčnosť a vybraný dizajn.

PLÁNOVACÍ ÚSPECH
Otvorené novinkám: Miesto, kde sa servírujú 
nielen vycibrené menu, ale aj inšpirujúce 
rozhovory. Prechody medzi bývaním, varením  
a užívaním sú plynulé. Biele čelá skriniek, ktoré 
sú plne integrované do steny, poskytujú veľké 
množstvo úložného priestoru a pritom pôsobia 
veľmi decentne.

PN225
ČELO biela, vysoký lesk
KORPUS biela
PRACOVNÁ PLOCHA 
mramor Pietra sivý

673 biela, mat 

750 biela

849 mramor Pietra sivý



50 www.pino.de

50 www.pino.de

Ingrediencie, 1 kg malín, 2:1 500 g želírovacieho
cukru 2:1, 1 polievková lyžica citrónovej šťavy

ČERSTVÁ MALINOVÁ
MARMELÁDA
Najprv maliny preberte, zľahka opláchnite, osušte, 
nechajte odkvapkať a vložte do nepriľnavého hrnca. 
Premiešajte maliny s citrónovou šťavou a priveďte 
do varu. Potom pridajte želírovací cukor. Za stáleho 
miešania varte marmeládu na miernom plameni 
asi 3 minúty. Ešte horúcu marmeládu naplňte do 
vypláchnutých pohárov a ihneď ich uzavrite viečkami.

ÚTULNÉ A VZNEŠENÉ
Kúzlo vidieckej kuchyne v kombinácii s modernou 
funkčnosťou. Táto moderná kuchyňa pôsobí preto 
veľmi elegantne a prekvapuje svojimi nevšednými 
detailmi.

POZDRAVUJEME VIDIECKY DOM!
Charakteristické kazetové čelá dodávajú veľkej kuchyni vo vidieckom štýle 
typický vzhľad. Klasický vidiecky štýl je tu kontrastne doplnený tmavými 
akcentmi a tak pôsobí moderne.

PN435
ČELO kašmírová sivá 
KORPUS kašmírovo sivý 
PRACOVNÁ DOSKA imitácia duba Evoke

50 www.pino.de50 www.pino.de

848 imitácia  
duba Evoke

50 www.pino.de

680 kašmírovo sivá



VARENIE JE RELAX
Vaša kuchyňa sa tu stane obývacou izbou: Vďaka 
nášmu útulnému sedaciemu kútu môžete teraz 
kuchyňu využiť aj na relaxáciu. Pre chvíľky, kedy  
si potrebujte vydýchnuť!

01 vo výsuvných šuplíkoch s hĺbkou 30 cm je
všetko náčinie presne tam, kde ho potrebujete.

02 zachovajte si prehľad: Široké, hlboké šuplíky 
ponúkajú veľa miesta na príbory, ingrediencie a ďalšie.

03 zelenou pastvou pre oči je centrálne integrovaná 
plocha s bylinkami, ktorú možno vysadiť podľa 
vlastnej fantázie.

INOVATÍVNE
Objavujeme kuchyňu novo a rozvíjame naše koncepty 
s prstom na tepe doby. Dôraz je vždy kladený tak na 
technickú funkčnosť, ako aj na príjemný pocit, aby ste 
mohli priestor, ktorý máte k dispozícii, ideálne využiť, 
úplne podľa svojich požiadaviek. Naša kuchyňa tak 
splní všetky vaše potreby.

Proste skvelé: 

bylinková  

záhradka  

v kuchyni! 



ESTETIKA A FUNKCIE
Premyslené plánovanie kuchyne je dôležité, aby 
ste si mohli užívať stredobod rodinných stretnutí 
po mnoho rokov! Dizajn je tu rovnako dôležitý 
ako funkčnosť. Faktory úspechu pre vašu 
obľúbenú kuchyňu je úložný priestor, digestor so 
skoseným panelom a výklopné dvierka skriniek, 
rovnako ako veľké a priestranné jedálenské  
a pracovné miesto okolo drezu.

PN100/220
ČELO biela, vysoký lesk 
KORPUS biely  
PRACOVNÁ DOSKA imitácia duba Evoke

848 imitácia  
duba Evoke

653 biela,  
vysoký lesk

750 biela

01 02 03

04

01 integrovaná výsuvná potravinová skriňa: 
Opticky decentná, ale čo sa týka miesta  
a poriadku gigant!
02 karusel na hrnce je, čo sa týka úložného 
priestoru, úplná trefa do čierneho.
03 police na mikrovlnú rúru: Kuchynské 
prístroje sú rýchlo dostupné a pritom 
šikovne schované.
04 výklopné dvierka s mliečnym sklom: 
Úplná voľnosť pohybu, aj keď sú skrinky 
otvorené.



01

02

843 imitácia  
medového duba

667 zelený fjord

678 kašmírová sivá

STARÁ ZÁSTAVBA
SA STRETÁVA S FUNKČNOSŤOU
Tu sa kladie dôraz na to, čo je skutočne dôležité, 
pretože štýl a funkčnosť idú u nás vždy ruka v ruke. 
Pracovné miesto okolo drezu.

PN310/80
ČELO kašmírová  
sivá/zelený fjord 
KORPUS kašmírová sivá
PRACOVNÁ DOSKA imitácia 
medového duba

VŠETKO, ČO POTREBUJEM
Klasická kuchyňa v starej zástavbe s prevýšením 
múdro využíva špecifické možnosti malého bytu 
v starej zástavbe. Zlatým klincom je dokonale 
priestorovo aj opticky integrované jedálne miesto.

01 chytré! Vďaka vyvýšenej vstavanej časti je 
používanie umývačky ergonomické.
02 chytro navrhnuté výsuvné šuplíky umožňujú 
rýchly prehľad o kuchynskom náčiní.



76 www.pino.de

PN 80
874 grafit

PN 80
678 kašmírová sivá

PN 100
657 betón perlovo sivý

PN 100
665 betón bielosivý

PN 100
679 smrek whitewashed

PN 100
672 imitácia dubu

PN 100
658 betón šedý grafit

CENOVÁ SKUPINA

CENOVÁ SKUPINA

0

1

PN 80 melamín

PN 100 melamín

CENOVÁ SKUPINA
2

PN 220 lakovaný laminát

PN 225 lakovaný laminát

PN 80
650 magnólia biela

PN 80
730 biela

PN 80
659 svetlo sivá

 

PN 220
653 biela, vysoký lesk

PN 220
654 magnólia biela, vysoký lesk

PN 220
662 sivý kameň, vysoký lesk

PN 225
673 biela, mat

PN 225
674 sivý kameň, vysoký lesk

PN 100
652 imitácia pínie Katthult

PN 100
622 imitácia dubu Sonoma

PN 100
651 imitácia dubu cesmínovitého

PN 100
661 imitácia pínie Arizona

PN 100
664 imitácia medového dubu

CENOVÁ SKUPINA
3

PN 370 lakovaný laminát

PN 310 melamín
PN 310
666 staroružová

PN 310
667 zelený fjord

PN 310
668 pastelovo modrá

PN 310
675 achátovo šedá

PN 310
676 hnedá Cameroon
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PRACOVNÉ
DOSKY

750 biela 835 imitácia pínie Katthult

843 imitácia medového duba836 imitácia pínie Arizona 848 imitácia duba Evoke

834 imitácia dubu cezmínového 820 sivá láva štruktúra kameňa 838 betón perlovo sivý

841 Oldstone 789 mramor čierny 844 betón bielosivá

849 mramor Pietra sivý846 žula sivohnedá839 betón sivý grafit

851 smrek whitewashed 853 Hemlock láva852 betón čierny

PN 435
680 kašmírová sivá

PN 400
655 pieskovo béžová metallic,
vysoký lesk

PN 485
656 magnólia biela, super mat

PN 435
670 biela, mat

PN 400
642 biely hodváb metallic,
vysoký lesk

CENOVÁ SKUPINA

4

PN 400 lakovaný laminát
PN 435 fólia
PN 490 j-držadlo

K dispozícií aj
ako zásteny!

DEKORY
KORPUSY

834 imitácia duba cezmínového 837 svetlo sivá 842 grafit

848 imitácia duba Evoke 850 kašmírová sivá

750 biela 833 magnólia biela 819 imitácia dubu Sonoma

819 imitácia duba Sonoma

PN 380
647 biela, mat

PN 380
648 magnólia biela, matná

PN 380
663 sivý kameň, vysoký lesk

3
CENOVÁ SKUPINA

PN 370 lakovaný laminát
PN 310 melamín

PN 310
677 burgundská červeň

PN 310
681 čierna

PN 370
636 biela, vysoký lesk

PN 370
649 petrolejovo modrá, vysoký lesk

PN 370
639 grafit, vysoký lesk

PN 370
640 červená, vysoký lesk

PN 370
637 magnólia biela, vysoký lesk
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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


