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Farebná kuchyňa vás bude baviť 

Bratislava, 24. 5. 2022 – Hoci sú v posledných rokoch trendom skôr svetlé a tlmené odtiene, nemusia 

sedieť každému. Ak máte radi farby, nebojte sa ich preniesť do svojho príbytku, a to dokonca aj do 

kuchyne. S pestrejšími tónmi do nej pustíte radosť, lepšiu náladu a punc originality. Ak sa chcete 

držať psychológie farieb, siahnite po žltej alebo oranžovej, ktoré povzbudzujú chuť do jedla. 

Kuchyniam ale pristanú aj odtiene červenej, zelenej či modrej. 

Kuchyňa je významné centrum každého bytu či domu, a tak je ich zariaďovaniu väčšinou venovaná 

značná pozornosť. Biely či drevený dekor sú bezpochyby nestarnúce klasiky, ale ak sa radi necháte 

inšpirovať pestrými farbami a máte radi priestory, ktoré sú originálne a trendy, siahnite po výraznejších 

dekoroch. Horúcim trendom tohto roku sú najmä odtiene zelenej, žltej alebo zemitých tónov okrovej 

či tehlovej. Je však potrebné vyvarovať sa výrazným odtieňom podláh, múrov, ale aj kuchynskej dosky 

a doplnkov. Všeobecne platí, že pokiaľ sú kuchynské dvierka farebné, mali by byť všetky ostatné časti 

v tlmených a jemných tónoch. 

Skvele vyzerajú farebné korpusy skriniek s neutrálnou bielou či drevodekorom. „Čo sa týka farebných 

kuchýň,naši zákazníci volia väčšinou kombináciu výraznejších vrchných skríň a neutrálnych tónov na 

spodných korpusoch. Veľmi obľúbené sú v tomto roku predovšetkým zelenkavé kuchyne,“ upresňuje 

Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK. Farieb sa skrátka nemusíte 

báť. V kombinácii so striedmou výmaľbou a neutrálnou podlahovou krytinou vyzerajú výborne a 

vdýchnu vašej kuchyni originálnosť. 

Rad kuchýň Best Line 

Kuchyně IP6810 – Žltá ako indické karí  
Trendy nadchádzajúcej kuchynskej sezóny budú v znamení 

stretu kontrastných farebných povrchov. V kuchyni IP6810 

môžete kombinovať napríklad karí žltú s grafitovo šedou 

alebo si vybrať svoju vlastnú farebnú kombináciu, ktorá sa 

stretne s tým pravým „wow efektom“. Minimalistický vzhľad 

skriniek s bezúchytkovým systémom je stále na vzostupe a s 

inovatívnymi technológiami LED osvetlenia vytvoríte 

moderný dizajn, ktorý sa len tak neopozerá. 

Kuchyňa IP2200 – Moderný a funkčný dizajn v 7 farebných prevedeniach 

Pri modeli kuchyne IP2200 sa môžete rozhodovať medzi 
svetlými tónmi bielej a magnóliovej alebo štruktúrovanými 
reprodukciami dreva. Aby všetko dokonale ladilo, máme pre 
vás široký výber pracovných dosiek, úchytiek alebo zadných 
panelov s atraktívnymi motívmi. Veľký výber typov skriniek 
zaručuje individuálne plánovanie všetkých priestorov na 
vytvorenie perfektnej kuchyne, v ktorej bude varenie radosť. 
Napríklad vďaka otočným panelom využijete každý 
centimeter štvrtkový v rohových skrinkách a všetko zostane 

ľahko prístupné. 
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Kuchyňa IP4050 – vysoký lesk s nádychom luxusného šampanského 

Model IP4050 s prevedením v lesku môže mať mnoho tvárí 

a zároveň bude spĺňať všetky požiadavky, ktoré od 

modernej kuchyne očakávate. Pôsobí elegantne, ale je tiež 

dokonale funkčný a uľahčí vám každodenný život. Veľkou 

prednosťou je nadčasovosť farieb, tvarov aj použitých 

materiálov. Navyše budete milo prekvapení množstvom 

úložných priestorov. Vďaka všetkým svojim prednostiam 

vytvorí evergreen, ktorý nikdy nestratí svoju príťažlivosť. 

Rad kuchýň Asko Line 

Kuchyňa Mia – farebný minimalizmus 

Obzeráte sa po kuchyni, ktorá bude miestom na vznik 

kulinárskych zázrakov, ale zároveň aj dizajnovým klenotom 

vašej domácnosti? Kuchyňa MIA vás nadchne hneď z 

niekoľkých dôvodov. Jej jednoduché, hladké línie sú 

kombinované s maximálnou praktickosťou. Kuchyňa tak 

ukrýva značný úložný priestor, ktorý navyše môžete doplniť 

organizérmi a ďalšími prvkami presne podľa vašich potrieb. 

Dizajn celej kuchyne podčiarkujú starostlivo volené prvky, 

napríklad integrované nerezové úchyty 

Kuchyňa Rita - len pastelová, tá môže byť 

Neobvyklá ponuka pastelových farieb – to je to, čo vás na 

prvý pohľad upúta pri kuchyni Rita. Model je 

charakteristický svojim klasickým rámovým dizajnom 

skriniek. Decentné a tlmené farby dekorov je navyše možné 

kombinovať s rôznymi typmi korpusov a pracovných dosiek. 

Výsledkom bude jedinečný dizajn, ktorý ani po rokoch 

neomrzí. Pri plánovaní kuchyne nezabudnite na vhodne 

vybrané úchytky, osvetlenie alebo kuchynské spotrebiče. 

Každý detail totiž dotvára dušu vašej kuchyne. 

Kuchyňa Keid 3 – moderná a intuitívna 

Moderná kuchyňa Keid 3 vyniká svojou jednoduchosťou a 

ľahkou kombinovateľnosťou. Krásne prevzdušní celý 

priestor a zaistí tak, aby ste sa v nej cítili skvele. Ponúka tiež 

rôzne praktické vychytávky, napríklad presahujúcu 

pracovnú dosku, vďaka ktorej budete mať viac priestoru na 

varenie, či vstavanú rúru, ktorá je v ideálnej výške. Kuchyňa 

Keid 3 sa predáva v troch farebných kombináciách. Farby 

môžete rôzne miešať. Kuchyňu môžete ozvláštniť 

presklenými dvierkami zo satinovaného alebo číreho skla. 
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Vedeli ste, že...? 

V 8 kuchynských štúdiách, ktoré má spoločnosť ASKO – NÁBYTOK na Slovensku, si môžete do detailu 

naplánovať svoju kuchyňu snov? Odborníci vás prevedú celým procesom plánovania, zodpovedia 

všetky vaše otázky a vytvoria vám 3D návrh vašej budúcej kuchyne, aby ste mali jasnú predstavu, ako 

bude kuchyňa vyzerať. 

Preferujete pohodlie domova, ale zároveň by ste sa pri plánovaní kuchyne radi poradili so skúsenými 

odborníkmi? V ASKO - NÁBYTOK môžete využiť komplexné poradenstvo v kuchynských štúdiách aj on-

line. Naši experti vás celým procesom prevedú tak, že všetko bez problémov zvládnete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.sk. 

mailto:natalia@blackapple.sk
http://www.asko.sk/

