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ASKO-NÁBYTOK: Štedrovečerná večera v novej kuchyni? Najvyšší čas začať
s jej výberom.
Bratislava, 12. 12. 2019 – Hoci sa môže zdať, že Vianoce sú ešte ďaleko, obdobie adventu a
vianočných príprav sa k nám nezadržateľne blíži. Počas sviatkov je najvyťaženejšou miestnosťou
práve kuchyňa – pečieme koláče, pripravujeme zemiakový šalát, kapra, rezne a ďalšie vianočné
dobroty. Ak si chcete najbližšiu štedrovečernú večeru užiť v novom, je najvyšší čas rozhliadnuť sa po
peknej kuchyni. „Výber a plánovanie kuchyne je zložitý proces, ktorému sa oplatí venovať dostatok
času. Neváhajte sa preto obrátiť na odborníkov v našich kuchynských štúdiách ASKO-NÁBYTOK, ktorí
vám s jej výberom ochotne poradia,“ radí Andrea Štěpánová, marketingová špecialistka.
Má vaša kuchyňa už najlepšie roky za sebou? Neustále riešite rozbité kovania, labilné dvierka a navyše
váš rozčuľuje jej zašlý vzhľad? V tom prípade je najvyšší čas zaobstarať si nový model presne podľa
vašich predstáv a bez akýchkoľvek kompromisov. Či už dávate prednosť klasickému štýlu a menej
výrazným farbám, alebo uprednostňujete moderné farby a hladké línie, z ponuky kuchýň Speed-line
alebo Top-line si iste vyberiete.
V ponuke značkových kuchýň radu Top line nájdete rôzne prevedenia, z ktorých si vyberie aj ten
najnáročnejší spotrebiteľ. Typická je pre ne vysoká kvalita a najmodernejšie vybavenie. Tieto kuchyne
potešia každého, kto miluje dizajn a má zmysel pre moderné riešenie domácnosti. Na svoje si však
prídu aj milovníci klasiky. Rad ponúka rustikálne programy, ktoré spájajú exkluzívny štýl s modernými
prvkami, vďaka čomu sa budete cítiť ako na francúzskom vidieku. Kuchyne z radu Top line sú skrátka
tým najlepším, čo si zo sveta kuchýň môžete dopriať. Výhodou je aj ich predĺžená 5-ročná záruka a
doživotná záruka na kovanie.
Praktickosť a variabilita sú zas charakteristickými znakmi kuchyne ONE zo série S line. Rozmiestnenie
jednotlivých segmentov možno prispôsobiť akémukoľvek priestoru, takže sú skvelou voľbou do každej
domácnosti. Systém obsahuje viacero typov horných aj dolných skriniek, ktoré sú vzájomne
kompatibilné a hneď na prvý pohľad vás zaujmú moderným dizajnom. Kuchyne ONE sú vyrobené s
dôrazom na vysokú funkčnosť a prvotriedny materiál. Navyše, na svoju kuchyňu snov nebudete musieť
dlho čakať. „Kuchyňu ONE vám vieme dodať v rozmedzí 1-3 týždňov, vďaka čomu sa nemusíte báť, že
by ste Vianoce strávili v rozostavanej kuchyni,“ hovorí Andrea Štěpánová.

Kuchyňa Sylt - s vášňou pre krásne veci
Model Sylt dokonale vystihuje kontrast medzi
modernou architektúrou a vidieckou kuchyňou.
Klasické tvary vysoko kvalitných, matne lakovaných
dvierok dodávajú kuchyni prirodzenú eleganciu a v
miestnosti vyčaria pozitívnu atmosféru. Tmavé
odtiene dotvárajú moderný industriálny vzhľad a
vďaka otvoreným a výsuvným prvkom pôsobí celý
priestor vzdušným dojmom. Praktické osvetlenie je
potom už len akousi čerešničkou na torte.
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Kuchyňa Lucca - štýl, ktorý nikdy nezostarne
Model Lucca prezentuje moderný, zároveň však
klasický dizajn. Takáto kuchyňa kombinuje prvky
tradičného dizajnu a sedliackeho štýlu s dostatkom
úložného priestoru a najmodernejšími kuchynskými
technológiami. Typickými pre túto kuchynu sú
typické frézované dvierka, jemne spracované
pilastre a predsunutá varná doska. Aj v tomto
prípade je možné tvar kuchyne prispôsobiť
akémukoľvek priestoru.
Kuchyňa One - kúzelná s odtieňmi
Kuchyne One ponúkajú čisté, hladké línie
umocnené kombináciou dvoch základných
farebných prvkov, ktoré ľahko zladíte so zvyšným
nábytkom v domácnosti. Základ tvorí dub bardolino
a moderný materiál charakteristický vysokým
leskom. Ich kombinácia dodáva kuchyni jedinečný
vzhľad
v duchu
nadčasovej
elegancie
a
neopakovateľného dizajnu, zároveň však evokuje aj
pocit útulnosti.

Kuchyňa One - moderné a rýchle riešenie
Tento model z rady ONE na prvý pohľad zaujme
svojím moderným dizajnom, ktorý bude dominovať
celej miestnosti. Samozrejmosťou je špičková kvalita
komponentov, pri ktorých sa dôraz kladie najmä na
vysokú mieru ich funkčnosti. Iste vás prekvapí aj
priaznivá cena, ktorá však nijako neovplyvní kvalitu
použitých materiálov. Systém ponúka variabilitu
v prípade kombinácie horných aj dolných skriniek,
vďaka čomu je možné prispôsobiť ho akémukoľvek
priestoru.
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O spoločnosti
Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi
tuzemských predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre.
S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný
sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného
sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.
Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a
rozširuje. Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú
v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s
ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek na
mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby,
až po dopravu a montáž kuchyne.
Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk.
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