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Dokonalá priestranná kuchyňa v klasickom štýle 

Bratislava, 16. 6. 2021 - Rozľahlý priestor kuchyne ponúka širokú škálu možností, ale zároveň s tým 

so sebou nesie aj rad špecifík, na ktoré je potrebné pri plánovaní dbať. Najčastejšie skloňovaným 

pojmom pri navrhovaní kuchýň je ich ergonómia. Tá je obzvlášť dôležitá práve vo veľkých 

kuchyniach, ktorých plocha musí byť usporiadaná logicky, prakticky a funkčne, aby ste pri varení 

nemuseli plytvať energiou a časom a mohli ho radšej tráviť s rodinou či priateľmi pri dobrom jedle. 

Veľké kuchyne sú snom nielen mnohých obyvateľov menších panelákových bytov, ale tiež dizajnérov. 

Pri plánovaní je však potrebné všetko dôkladne premyslieť, pretože aj priestranná kuchyňa môže byť 

vďaka nelogickej kompozícii úplne nefunkčná. Prvá vec, ktorú treba rešpektovať, je samotná dispozícia 

miestnosti. Nemenej dôležité je tiež rozmiestnenie inžinierskych sietí. 

Akonáhle máte tieto fakty pohromade, môžete premýšľať o tom, aké rozmiestnenie skriniek najlepšie 

sadne vašej miestnosti. Priestorové usporiadanie jednotlivých kuchynských skriniek môže byť lineárne, 

obojstranné, rohové (do L alebo do U) alebo s polo-ostrovčekmi (do G). Práve ostrovčeky bývajú 

obdivovanou doménou veľkých kuchýň. Nielenže ponúkajú ďalší pracovný a úložný priestor, ale sú tiež 

koncipované ako posedenie s barovými stolíkmi, a sú teda spoločenským centrom celej kuchyne. 

„Môžem potvrdiť, že klienti, ktorí majú k dispozícii veľkorysý priestor, majú o kuchyne s ostrovčekom 

veľký záujem. Týmto náročným klientom radi vyhovieme a môžu si v kuchynských štúdiách ASKO - 

NÁBYTOK spoločne s našimi odborníkmi vybrať svoju vysnívanú kuchyňu,“ dodáva Andrea Štěpánová, 

marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK. 

Základným pravidlom, ktoré je dobré pri plánovaní dodržiavať, je rozdelenie jednotlivých zón. 

Kuchynská linka sa delí na časť umývaciu, varnú, prípravnú a odkladaciu. Medzi umývacou a varnou 

zónou by malo byť aspoň 45 cm. Preto, aby sa v kuchyni príjemne varilo, mali by tieto zóny tvoriť 

pomyselný trojuholník. Tiež od seba nesmú byť príliš ďaleko, pretože nosiť nakrájané potraviny cez celú 

kuchyňu by bolo značne nepraktické. K funkčnosti prispievajú tiež rôzne technologické novinky do 

skriniek, ktoré vám pomôžu udržať poriadok, a zároveň budete mať všetko pekne po ruke. 

Máte radi klasický dizajn alebo radšej volíte najaktuálnejšie moderné trendy? Ak ste priaznivcom prvej 

skupiny, tak vedzte, že klasika nikdy z módy nevyjde. Vďaka jej nadčasovosti bude vyzerať skvele aj za 

ďalších 20 rokov. Biela, drevodekor, ozdobné frézovanie, tradičné úchytky, moderné či vintage 

spotrebiče budú v každej kuchyni vyzerať skvele a vytvoria z miestnosti krásny funkčný priestor, v 

ktorom budete radi tráviť čas. 

Kuchyňa Atos - kúsok babičkinej kuchyne 

Dizajn modernej, romantickej a vznešenej kuchyne ATOS 

pôsobí ako na vidieku u babičky. Kombinácia romantického 

vzhľadu kuchynských skriniek a moderných spotrebičov 

vytvorí nevšednú atmosféru a trendový vzhľad kuchyne, a 

navyše za skvelú cenu. Pri kuchyni ATOS si môžete vybrať z 

piatich farebných variácií: biela artic, sahara mat, šedý 

kameň, fjord, cement a pino Aurelio. Zvoliť si môžete aj z 

10 druhov úchytiek. Takisto sa môžete rozhodnúť či chcete 

plné alebo presklené skrinky, alebo ich môžete 

skombinovať. 
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Kuchyňa Cascada – tradičná kuchyňa s modernými detailmi 

Kuchyňa CASCADA sa vďaka moderným prvkom hodí do 

vidieckych sídiel aj do mestského interiéru. Zaujme 

vkusnými a praktickými detailmi, či už ide o lavicu pod 

oknom alebo o kuchynský ostrovček. Je vyrobená zo 

šedého laminátu, ktorý je možné kombinovať so širokou 

paletou pracovných dosiek od bielej až po mix dreva. Sivý 

korpus možno kombinovať s rôznymi detailmi - úchytkami, 

nikovými skrinkami alebo LED osvetlením. Výsledný dizajn 

bude stáť za to. 

 

Kuchyňa Sylt - s vášňou pre krásne veci 

Model SYLT predstavuje kontrast medzi modernou 

architektúrou a vidieckou kuchyňou. Klasické tvary vysoko 

kvalitných, matne lakovaných dvierok z odolného MDF 

materiálu prepožičiavajú kuchyni prirodzenú eleganciu. 

Kuchyňa SYLT prepája starú dobrú klasiku s modernými 

prvkami. Môžete vyberať z 3 matných farebných vyhotovení: 

alpská biela, magnolia a čierna. Všetky odtiene sú 

kombinovateľné. 

 

Kuchyňa York - pravé drevo, čo je viac? 

Skutočné drevo, prírodné farby a detaily, ako sú prútené 

koše, rámované sklenené dvere alebo stojany na fľaše, 

dodávajú kuchyni YORK rustikálny vzhľad. Lakované čelné 

rámové dvierka z pravého dreva s dyhovanou výplňou sa 

hodia ku všetkým štýlom. Charakteristickými prvkami sú 

svetlosť, vzdušnosť a jednoduchosť. Kombinácia s pracovnou 

doskou od variácie duba po spracovanú žulu a so správnymi 

úchytkami, ostrovčekom alebo LED osvetlením vykúzli z 

kuchyne skvost. 

 

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, 
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až po dopravu a montáž kuchyne.  

Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko.sk. 
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