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ASKO - NÁBYTOK: Vyberte si kuchyňu snov 

Bratislava, 08. 10. 2019 – Kuchyňa nie je len obyčajnou miestnosťou. Často býva označovaná za srdce 

celého domu. Pre mnohých je symbolom harmónie, bezpečia a pravého domova. Už dávno nie je len 

miestom na prípravu jedla, ale aj spoločenským centrom celého bytu. Výberu novej kuchyne sa preto 

oplatí venovať dostatok času a starostlivosti. Vytvoriť pekný a zároveň funkčný kuchynský priestor 

je často náročné. Obrátiť sa však môžete na odborníkov v kuchynských štúdiách spoločnosti ASKO - 

NÁBYTOK, ktorí vám s realizáciou vašej vysnívanej kuchyne radi pomôžu. 

Kuchyne z radu Asko line ponúkajú množstvo variabilných riešení. Vďaka širokému sortimentu, cenovej 

dostupnosti a vysokej kvalite patria k najpredávanejším a najúspešnejším kuchyniam v ASKO - 

NÁBYTOK. „Rad kuchýň Asko line je ukážkou tradičného štýlu. Medzi zákazníkmi sú veľmi obľúbené a 

dopyt po nich neustále rastie,“ dodáva Andrea Štěpánová, marketingová špecialistka spoločnosti ASKO 

- NÁBYTOK. A-line kuchyne sú vyrobené z kvalitných a odolných materiálov. Ich výhodou je aj cenová 

dostupnosť a výhodný pomer kvality a ceny. Vďaka svojej variabilite sú riešením vhodným pre rôzne 

priestorové riešenia. Možno ich navrhnúť podľa individuálnych nárokov zákazníka a prispôsobiť ich tak 

rôznym rozmerom danej miestnosti. 

Široký sortiment a pestré variácie farieb zároveň ponúkajú aj množstvo dizajnových riešení. „Kuchyne 

z radu A-line dokážu splniť aj náročné požiadavky klientov na dizajn. K dispozícii je aktuálne silný trend, 

ktorý kombinuje čierne a šedé tóny s výraznými farebnými odtieňmi. Milovníkov tradičnejších vzhľadov 

a dekorov zas určite zaujme prevedenie v dizajnovom štýle Provence,“ hovorí Andrea Štěpánová. 

Kuchyne zároveň ponúkajú veľký výber pracovných dosiek, korpusov aj dekorov skriniek, ktoré môžete 

kombinovať podľa vašich preferencií a vkusu. Navyše, v rámci Dní Marianne od 13. do 15. 9. 2019, 

môžete pri nákupe vašej vysnívanej kuchyne využiť aj výraznú zľavu. 

ATOS - Kúsok babičkinej kuchyne kombinovaný s moderným štýlom 

Moderná, štýlová, ale zároveň romantická a 

dizajnová kuchyňa ATOS vás úplne očarí 

svojou atmosférou. Nadobudnete v nej 

pocit, akoby ste boli na prázdninách u 

babičky, ktorá vám práve upiekla domáci 

čučoriedkový koláč. Nemusíte sa však báť, 

nie je to kuchyňa z minulého storočia, práve 

naopak. Kuchyňa ATOS vám vytvorí štýlové 

prostredie, kde sa nebudete hanbiť 

usporiadať párty pre priateľov. Nadčasové 

frézovanie dodáva kuchyni na jedinečnosti a 

rôzne farebné kombinácie sa postarajú o to, 

že si túto kuchyňu zamilujete.  
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KEID - Elegancia a štýl na prvom mieste 

Moderný a elegantný štýl kuchyne KEID vás ohromí 

a rozžiari interiér celého bytu. Vďaka nevšedným 

farebným kombináciám vzniká kontrast, ktorý vás 

už na prvý pohľad zaujme. K dispozícii je aj 

jednofarebné, lesklé prevedenie predných dvierok, 

ktoré dodá celému priestoru ešte modernejší 

vzhľad. Vaša kuchyňa sa tak stane nielen miestom 

prípravy jedál, ale aj zážitkom pre každého 

návštevníka. Celkový dojem z kuchyne umocňuje aj 

atypická hrúbka dvierok, vďaka ktorým je 

zvýraznená jej celková masívnosť. 

 

VIKI II - Nadčasovosť a elegancia v jednom 

Nadčasová, moderná a zároveň elegantná – taká je 

kuchyňa VIKI II. Jej zaujímavosťou sú hlavne dolné 

skrinky. Tie môžete zavesiť na stenu, vďaka čomu 

pod nimi vznikne voľný priestor. Riešenie je 

praktické najmä z hľadiska upratovania, pretože 

pod skrinky sa veľmi ľahko dostanete s čistiacimi 

prostriedkami. Tento variant je vhodný aj do 

vlhkých domov, kde ním zamedzíte vzniku plesne. 

Kuchyňa VIKI II vyzerá skvele v kombinácii s 

moderným drezom a hladkým odkvapkávačom v 

uhľovej farbe. 

 

KIRA – Kuchyňa s nevšednou eleganciou 

Kuchyňa KIRA vás očarí svojou originalitou a 

farebnosťou, ktorým vďačí za svoj jedinečný 

vzhľad. Ak radi kombinujete rôzne materiály, KIRA 

bude pre vás tou správnou voľbou. Spojiť môžete 

lesklé povrchy s matným dreveným dekorom či 

inými materiálmi. Experimentom sa v prípade 

tejto kuchyne medze nekladú. Staviť môžete aj na 

extravaganciu v podobe červených skriniek. S nimi 

vytvoríte štýlové, dokonale kontrastné prostredie, 

ktoré vás bude baviť. 
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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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