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Inšpirácie z ASKO – NÁBYTOK:  

Industriálne kuchyne s osobitým kúzlom 

Bratislava, 25. 3. 2021 – Industriálny štýl sa od 60. rokov postupne vyvíjal najmä v USA, kde sa 

nachádzalo veľa opustených tovární, ktoré boli transformované do bytovej jednotky. Práve pre 

typický industriálny ráz týchto priestorov bolo potrebné pristúpiť inak aj k celkovému dizajnu. Dnes 

je industriálny štýl veľmi obľúbený a uplatňuje sa vo všetkých miestnostiach domácnosti vrátane 

kuchyne. Surový tvar štýlovej industriálnej kuchyne sa nezaobíde bez kovových prvkov, využitia 

patiny a vyzdvihnutia skôr skrývaných detailov, ako sú skrutky, rúrky alebo nity. 

U iných štýlov a dekorov kuchýň sa dizajnéri snažia o to, aby neboli stavebné a prevádzkové prvky vidieť 

a nerušili celkový dojem miestnosti. Industriálny štýl však robí z týchto detailov prednosť a dodáva tak 

kuchyni úplne osobitý ráz, vďaka ktorému je v poslednej dobe tak populárny. Typickými prvkami v 

takejto kuchyni sú materiály ako je kov, betón, tehly, surové drevo alebo sklo. Pre interiéry v 

industriálnom štýle je príznačná strohá dekoratívnosť, minimalizmus a zdôraznenie celkového 

priestoru miestnosti. Ak teda túžite po industriálnej kuchyni, voľte napríklad čiernu farbu v kombinácii 

s dekorom brúseného dreva, dvierka s patinou alebo v dekore kovu či kameňa. Celkový ráz miestnosti 

možno potom ešte vyzdvihnúť vhodne zvolenými doplnkami, ako je kvalitné osvetlenie s priznanými 

káblami, kovové tienidlá či drobné kovové dekorácie. 

Hoci čerpal tento štýl inšpiráciu v starých dielňach, továrňach a manufaktúrach, dnes je 

samozrejmosťou high-tech vybavenie, bez ktorého by sa nezaobišla žiadna moderná kuchyňa. V ASKO 

- NÁBYTOK myslia na detaily a ponúkajú celý rad kvalitného kuchynského príslušenstva, ktoré váš pobyt 

v kuchyni urobia ešte príjemnejším. V prípade, že si nebudete výberom istí, môžete sa obrátiť na 

vyškolených pracovníkov spoločnosti ASKO - NÁBYTOK, ktorí vám s výberom a plánovaním kuchyne 

radi pomôžu. 

Organizácia a vnútorné vybavenie kuchyne 

Pre praktickosť a organizáciu kuchyne sú jej nevyhnutnou 

súčasťou zásuvky a príborníky. Pre uloženie riadu a ďalších 

pomôcok môžete využiť najrôznejšie varianty organizérov, 

stojanov, podložiek a vnútorného výsuvného vybavenia. 

Veľmi praktickými pomocníkmi sú aj otočné rohy a 

carousel systémy, vďaka ktorým využijete každý 

centimeter kuchyne. Nezabúdajte ani na vhodné 

osvetlenie, ktoré vytvoria optimálne podmienky pre 

varenie a zároveň dodá čaro spoločným okamihom 

stráveným v kuchyni. 
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Kuchyňa Stone Art - novinka s naturálnym lookom 

Inovatívna technika dvierok potiahnutých laminátom 

vytvára trojrozmerný povrch s ozdobnou 

reprodukciou kameňa. Na výber máte z dvoch 

odtieňov šedej bridlice a kamennej šedej bridlice. 

Model STONE ART sa vyrába so systémom bez 

úchytiek LINE N aj s čiernymi kovovými úchytkami 

alebo vo farbe ušľachtilej ocele. Chytré riešenia 

kuchynských komponentov, regálových systémov a 

praktického príslušenstva vám poskytnú dostatok 

úložného priestoru. 

Kuchyňa Speed stvorená pre dokonalosť 

Pri modeli SPEED môžete vyberať zo 7 farebných 

prevedení, od bielej softmatt po imitáciu čierneho 

betónu. Dvierka sú potiahnuté obojstrannou 

vrstvou melanínovej živice s obvodovou 

polymérovou stupňovitou hranou, ktoré zaručujú 

vysokú odolnosť. Doplniť je možné o číre, matné 

alebo čierne sklo. Vyberať môžete z farebných 

korpusov a až zo 43 dekorov pracovných dosiek. Široký výber nájdete tiež medzi úchytkami, policovými 

dielmi s LED osvetlením alebo spotrebičmi. 

Dizajnová kuchyňa Inox s industriálnym nádychom 

Industriálny kuchyne INOX je vyrobená z kefkovej 

ocele. Korunujú ju nerezové soklové lišty a zvislé 

panely. Na čelnej strane dvierok potiahnutých UV 

lakovanou PET fóliou je tenká vrstva ocele, ktorá za 

použitia kief dosiahne matný hrubší vzhľad, 

zamedzuje korózii a nezostanú na nej odtlačky. 

Model INOX môžete mať v lineárnej a rohovej 

podobe s ostrovčekom a vďaka hlbokým skrinkám 

získate viac úložného priestoru. 

Kuchyňa Rio - prirodzenosť v celej svojej kráse 

Model RIO je tým pravým kuchynským riešením 

pre vyznávačov prírody i milovníkov 

industriálneho dizajnu. Farebná reprodukcia duba 

Provence je výraznejšia a vytvára akcenty hodiace 

sa do tradičných interiérov. Dub Virginia je 

svetlejší a pôsobí jemnejšie. Obaja sa skvele 

kombinujú so svetlými i tmavými prírodnými 

odtieňmi, ako sú magnólia alebo imitácie vápenca. U dvierok je možné zvoliť aj jednu z 3 presklených 

variant, a to buď s čírym, matným alebo trendy čiernym sklom. 
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Kuchyňa Flash ponúka dizajn aj pohodlie 

Pri modeli FLASH ide dizajn a vysoký komfort ruka v 

ruke. Čisté línie, vynikajúce materiály a jasne 

štruktúrovaná architektúra sú charakteristickými 

znakmi tejto kuchyne. Dvierka sú potiahnuté UV 

lakovanou PET fóliou vo vysokom lesku. Najväčším 

lákadlom tohto materiálu je veľmi dobrý pomer 

dizajnu, úžitkovej hodnoty a ceny. Môžete si tiež 

sami zvoliť, či bude kuchyňa lineárna alebo rohová, 

so štandardnými alebo XL skrinkami, s úchytkami 

alebo systémom bez úchytiek. 

 

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. 
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