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Naplánujte si dokonalú kuchyňu s odborníkmi z ASKO – NÁBYTOK
Bratislava, 24. 6. 2020 – Kuchyňa robí domov a jej správna voľba je jedným z dôležitých faktorov, aby
ste sa vo svojej domácnosti cítili čo najlepšie. Už pri samotnom výbere je preto dobré myslieť nielen
na štýl a farbu kuchyne, ale i na vhodné rozloženie linky a spotrebičov, použitý materiál, úložné
priestory a mnoho ďalších bodov. Proces plánovania kuchyne býva dlhý a únavný. Ak si budete
pripadať bezradní a chcete, aby výsledok stál za to a bol presne podľa vašich predstáv, môžete sa
obrátiť na odborníkov z ASKO – NÁBYTOK, ktorí vás prevedú celým procesom – od výberu
jednotlivých komponentov až po samotnú montáž.
V každej predajni ASKO – NÁBYTOK je k dispozícii i moderné kuchynské štúdio s preškolenými
odborníkmi. „Ich výhodou je, že vám kuchyňu nielen detailne premerajú, naplánujú, ale i privezú domov
a zmontujú. Vy si tak môžete ušetriť množstvo starostí a práce,“ vysvetľuje princípy kuchynských štúdií
Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK s tým, že i keď už možno
tušíte, ako približne by kuchyňa mala vyzerať, určite vám pri jej výbere chodí hlavou veľké množstvo
nezodpovedaných otázok.
Pred samotným vytvorením návrhu je dôležité presne zmerať, kde sa bude kuchynská linka nachádzať,
aké je rozloženie celej miestnosti a inžinierskych sietí. Tiež je dobré ujasniť si, aký tvar linky by
vyhovoval vašej domácnosti. „Vyberať môžete z tradičného a najčastejšieho lineárneho tvaru, moderné
sú však paralelné či rohové skrinky a najnovšou záležitosťou sú ostrovčeky či polostrovčeky,“
upozorňuje Andrea Štěpánová na aktuálne trendy.
Myslieť by ste mali i na to, aby bol v kuchyni dostatok úložných priestorov, ktorých praktickú stránku
môžete zvýšiť i organizérmi a rozdeľovačmi. Skrinky a zásuvky budú vďaka nim vždy úhľadné. Každá
moderná kuchynská linka by potom mala byť rozdelená na prípravnú, varnú a umývaciu časť, aby sa
nám v nej čo najlepšie pripravovalo jedlo. Usporiadanie týchto pracovných zón by malo byť starostlivo
premyslené. Aj s tým vám radi pomôžu špecialisti z niektorého zo 7 kuchynských štúdií ASKO –
NÁBYTOK na Slovensku.
Kuchyňa FLAIR s lakovanou čelnou plochou so zvislým
frézovaním, tradičnými tvarmi a moderným usporiadaním
zaujme každého fanúšika rustikálneho dizajnu. Okrem
vzhľadu oceníte i XL skrinky, vďaka ktorým získate o 10 % viac
úložného priestoru. Lakované fronty v jemnej farbe matnej
magnólie spolu s akcentom čiernej a antracitovej farby
vytvárajú charakteristickú modernú útulnosť s nádychom
stredomorskej architektúry.
Prirodzená elegancia, čisté línie a prírodné prvky sa v kuchyni
RIVA snúbia v dokonalej harmónii. Vďaka základným
jednotkám v XL veľkosti, integrovanému riešeniu stolov,
policovým systémom alebo policiam Smartcube získate
mnoho úložného priestoru i v malých miestnostiach.
Kuchyňa je vyrábaná s bezúchytkovým systémom alebo
v prevedení s klasickými úchytkami.
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Jemné tóny kuchyne CHALET dávajú nespočetné množstvo
možností k dotvoreniu štýlového priestoru, v ktorom vyniknú
originálne detaily, ako sú frézované predné plochy,
kuchynský ostrovček alebo presklené dvierka. Kuchyňa je
vyrobená z kvalitného matného lamina, pri ktorom si môžete
vybrať z troch farebných odtieňov a kombinovať ich so
širokou škálou pracovných dosiek. Nadčasová a funkčná
kuchyňa sa presne prispôsobia vašej domácnosti.
Moderná, priestranná, vzdušná. Presne taká je kuchyňa
SPEED. Či už potrebujete lineárnu alebo rohovú kuchyňu,
prípadne kuchyňu v tvare písmena U či kuchynský ostrovček,
vďaka flexibilnému rozloženiu skriniek sa prispôsobí každej
domácnosti. Dvierka sú potiahnuté obojstrannou vrstvou
melanínovej živice s polymérovou hranou, čo im zaručuje
vysokú odolnosť i originálny detail. Vyberať môžete z rôznych
vzorov s matnou či lesklou úpravou.
Kuchyňa SYLT dokonalo vystihuje kontrast medzi modernou
architektúrou a vidieckou kuchyňou. V tomto koncepte
zaujíma miesto ako interpretácie tradičnej vidieckej
domácnosti, tak i prvky z moderného dizajnu. Klasické tvary
vysokokvalitných matne lakovaných dvierok z odolného MDF
prepožičiavajú kuchyni prirodzenú eleganciu a dávajú
miestnosti pozitívnu atmosféru.

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 7 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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