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ASKO – NÁBYTOK: Kuchynské úložné priestory pre pohodlné varenie
Bratislava, 13. 4. 2020 – Medzi najčastejšie problémy mnohých kuchýň patrí nedostatok úložných
priestorov. Preto je dobré sa už pri plánovaní novej kuchyne zamyslieť, aké veľké priestory pre
uloženie potravín, riadov a ďalšieho príslušenstva budete potrebovať. Moderné úložné systémy dnes
ponúkajú mnoho možností. Popri klasických uzavretých policiach sa v kuchyni čoraz viac presadzujú
i otvorené poličky, skrinky bez dvierok alebo iné netradičné riešenia. Ak snívate o modernej kuchyni
s dostatkom úložného priestoru, kde sa snúbi klasika so vzdušnou modernou, môžete sa poradiť
s našimi odborníkmi v predajniach ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám pomôžu naplánovať kuchyňu presne
podľa vašich predstáv.
Chcete, aby horné skrinky vo vašej kuchyni vyzerali štýlovo a zároveň boli praktické? Obľúbeným
systémom sú dnes horné police s presklenými dvierkami alebo úplne otvorené police. A niet divu.
Takéto usporiadanie pôsobí veľmi vzdušne a navyše máte väčší prehľad o uložených veciach.
Najčastejším variantom ale býva kombinácia otvorených políc a uzavretých skríň, či už s presklenými
alebo tradičnými dvierkami. V tých môžete mať uložené často používané riady a pomôcky, aby ste ich
mali rýchlo poruke.
V prípade spodných kuchynských skriniek je praktickejšie zvoliť zásuvky. Sú lepšie dostupné než
klasické policové skrine a navyše môžu obsahovať množstvo šikovných pomocníkov – od organizéru na
príbory či rozdeľovače zásuviek až po závesné alebo výsuvné kovové programy. Možností je naozaj
veľa a myslia aj na ťažšie uskladniteľné predmety ako sú napríklad plechy, čistiace prostriedky alebo i
tvrdé pečivo. Dôraz na praktické využitie, dostupnosť uložených vecí a potravín a vysoká kvalita
prevedenia – to sú aspekty, na ktoré sa môžete v ASKO – NÁBYTOK spoľahnúť. S plánovaním vám radi
pomôžu vyškolení odborníci, ktorí majú množstvo skúseností a všetky typy úložných systémov
dokonalo poznajú.

Úložné systémy v kuchyni Touch
Ako sme už spomínali, zásuvky sú najpraktickejším
variantom spodných skriniek. V ASKO – NÁBYTOK sa
navyše nemusíte obávať, že by nevydržali váhu
umiestneného riadu. Zásuvky totiž udržia až
neuveriteľných 200 kg. Vďaka možnosti rôznych
priehradiek, rozdeľovačov a predelov si môžete zásuvky
ľubovoľne zorganizovať tak, aby boli prehľadné a krásne
upratané.
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Úložné systémy v kuchyni Sylt
Zásuvky a výsuvné programy vám zaistia rýchly prístup
k uloženým veciam. Ich výhodou je veľká prehľadnosť.
Nech ich už budete využívať k uskladňovaniu pečiva,
korenín alebo iných nevyhnutností, oceníte kvalitné
spracovanie kovových komponentov i samotného
posuvného mechanizmu. Vďaka variabilite tohto systému,
ich možno naplánovať do akejkoľvek kuchyne a využiť tak
všetok dostupný priestor. Výsuvné systémy by určite
nemali chýbať v žiadnej modernej kuchyni.
Kuchyňa Jela
Čistota, vzdušnosť a drevo – to je kuchyňa Jela. Moderná kuchyňa s tradičnými prvkami v kombinácii
s dreveným vzorom určite splní všetky vaše náročné požiadavky. V kuchynských štúdiách si môžete
s odborníkmi naplánovať tú správnu dispozíciu a využiť napríklad i možnosti otvorených políc, ktoré
prevzdušnia kuchynský priestor a zároveň vám budú uložené veci hneď poruke.
Kuchyňa Tea
Zaujímavá kombinácia viacerých materiálov a vzorov vytvára vzhľad modernej kuchyne, ktorá zapadne
ako do veľmi moderných interiérov, tak i do rustikálnejších priestorov. Aj tu je možnosť otvorených
políc, ktoré sa dajú skombinovať s klasickým otváraním horných skriniek i so skrinkami s vyklápacími
dvierkami. Môžete tiež využiť i také možnosti, ako sú napríklad podsvietenie poličiek alebo presklené
dvierka.
Kuchyňa Tillia 2
Vzhľad šedého betónu v spojení s dubom je dnes veľmi obľúbená kombinácia. Ponúka čiastočne
prírodnú a pritom veľmi modernú podobu celej kuchyne. Vďaka špeciálnemu frézovaniu dvierok sa dá
mať kuchyňu úplne bez úchytiek, čo kvôli údržbe ocení určite každá gazdiná. S kuchyňou Tillia 2 si opäť
môžete vybrať mnoho typov úložných priestorov, a to vrátane otvorených horných políc či rôznych
typov výsuvných systémov a zásuviek.

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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