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ASKO – NÁBYTOK: Moderná a praktická kuchyňa bude pýchou vášho domova 

 

Bratislava, 9. 9. 2020 – Kuchyňa je právom považovaná za centrum celého bytu či domu. Veľakrát 

neslúži len na prípravu pokrmov, ale často je aj zároveň jedálňou a miestom, kde sa stretáva celá 

rodina. Pri jej výbere je dôležité si všetko starostlivo naplánovať a myslieť aj na tie najmenšie detaily.  

Snívate o novej modernej kuchyni, v ktorej budete pripravovať tie najlepšie jedlá a tráviť čas obklopení 

celou rodinou? Potom nastal pravý čas pre jej kúpu. Či už snívate o snehovo bielej nadčasovej kuchyni 

alebo aktuálne modernom vzhľade betónovej stierky s matnými úchytkami prípadne vždy nadčasovom 

drevenom dekore, na začiatku vášho sna stojí starostlivé plánovanie. ,,Myslite na to, že sa nestačí 

zamerať na viditeľné časti, ako sú kuchynské skrinky či pracovná doska, práve naopak," radí Andrea 

Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK, ktorá upozorňuje, že je dôležité 

všetko premyslieť do posledného detailu - od úchytiek až po skryté technologické prednosti a 

spotrebiče. Radi vám s tým pomôžu odborníci z ASKO - NÁBYTOK v 8 kuchynských štúdiách po celom 

Slovensku. 

Cesta za vysnívanou kuchyňou začína plánovaním 

Celý proces výberu novej kuchyne začína výmerou a detailnou technickou dokumentáciou miestnosti. 

,,Nezabúdajte ani na rozloženie inžinierskych sietí. Aj tie vo výsledku prispievajú ku konečnému výberu 

samotného tvaru kuchynskej linky," vysvetľuje Štěpánová s tým, že rozmiestnenie skriniek môže byť 

lineárne, paralelné, rohové do tvaru písmena U či L alebo ostrovné. Práve to je v poslednej dobe 

obľúbeným trendom vo väčších priestoroch. Ponúka ďaleko viac miesta pre prípravu pokrmov a 

nespornou výhodou je menší počet krokov a úkonov, ktoré musíte pri pohybe v kuchyni urobiť. Pri 

menších kuchyniach je potrebné dobre premyslieť umiestnenie jednotlivých kuchynských zón - miesto 

pre umývanie, časť pre prípravu jedál aj pre samotné varenie. ,,Jednou z najviac zaťažovaných častí 

kuchyne je bezpochyby pracovná doska, na ktorú sú kladené vysoké nároky ohľadom výdrže a odolnosti 

proti vode aj vysokej teplote. Nezabúdajte však na ďalšie komponenty - čelné strany, úchytky, drez, 

batérie či spotrebiče. To všetko je dôležité naplánovať do posledného detailu tak, aby kuchyňa slúžila 

presne podľa vašich predstáv," hovorí Andrea Štěpánová. 

Kuchyňu väčšinou vyberáme s tým, aby nám slúžila niekoľko desaťročí, a investujeme do nej značnú 

časť úspor. Je teda dobré jej plánovaniu venovať dostatok času a pozornosti. Keďže nejde o jednoduchý 

proces, môžete sa obrátiť na odborníkov v kuchynských štúdiách ASKO - NÁBYTOK, kde sa okrem iného 

môžete pozrieť aj na najobľúbenejšie typy kuchýň, rôzne dekory, tvary kuchynských liniek a mnoho 

ďalších vecí, ktoré by vás pri výbere novej kuchyne mohli zaujímať. Po novom môžete využiť aj on-line 

plánovanie, ktoré ľahko vybavíte z pohodlia domova. ,,On-line plánovanie je veľmi jednoduché a naši 

experti vás celým procesom prevedú tak, že všetko bez problémov zvládnete. Počas on-line stretnutia 

potom získate 3D vizualizáciu, a akonáhle bude návrh zodpovedať vaším predstavám, začneme 

pracovať na dodaní vašej vysnívanej kuchyne," dodáva Andrea Štěpánová, ktorá upozorňuje na 

dopravu a montáž zadarmo, čo isto oceníte vy, ale aj váš rodinný rozpočet. 
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Zásuvky v kuchyni  

V prípade spodných kuchynských skriniek je praktickejšie 
zvoliť zásuvky. Sú lepšie dostupné než klasické policové 
skrine, a navyše môžu obsahovať množstvo šikovných 
pomocníkov - od organizéra na príbory či rozdeľovače 
zásuviek až po závesné alebo výsuvné kovové programy. 
Možností je naozaj celá rada. Dokonca myslia aj na 
predmety, ktoré je ťažšie uskladniť, ako sú napríklad 
plechy, čistiace prostriedky alebo aj tvrdé pečivo.  

Prehľadné uloženie drobností  

Zásuvky a výsuvné programy vám zaistia rýchly prístup k 

uloženým veciam. Ich nespornou výhodou je aj veľká 

prehľadnosť. Či už ju budete využívať na uskladnenie 

korenia, alebo iných nevyhnutností, určite oceníte kvalitné 

spracovanie kovových komponentov i posuvného 

mechanizmu. Vďaka variabilite tohto systému, je možné 

naplánovať ho do akejkoľvek kuchyne a využiť tak všetok 

dostupný priestor.  

Trendy, ktoré priam hrajú 

V roku 2020, ako aj po minulé roky sú veľmi obľúbené prírodné dekory. Nie je sa čomu diviť. Drevené 

povrchy priestor príjemne zútulnia a v kombinácii s doskou v imitácii prírodného kameňa vyzerajú 

úplne skvele. Mimo prírodných dizajnov sú stále na vzostupe aj odtiene bielej, šedej a antracitovej, 

ktoré kuchyni dodajú moderný šmrnc a mnohokrát bývajú kombinované s kuchynskou doskou v 

prírodnom drevenom či kamennom dekore. V rámci módnych trendov v oblasti skriniek, sú v poslednej 

dobe veľmi populárne otvorené skrinky a police, vďaka ktorým máte perfektný prehľad o uložených 

veciach. Celý priestor príjemne prevzdušnia. Pri voľbe dekoru či kombinácii skriniek, nezabudnite na 

to, že kuchyňa musí byť predovšetkým praktická, funkčná a mali by ste sa v nej cítiť naozaj príjemne.  

Ak chcete vašu vysnívanú kuchyňu zrealizovať do detailov, môžete sa prísť inšpirovať do predajní ASKO 

– NÁBYTOK. Odborný personál vám ochotne poradí a dokonca si môžete nechať vytvoriť nezáväzný 3D 

model, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako bude vaša kuchyňa vyzerať v skutočnosti.   

MATY – variabilná kuchyňa s prírodnými dekormi 

Elegantná kuchyňa MATY vás očarí minimalistickým 
dizajnom, praktickosťou a tiež variabilitou. Kombinácia 
prírodných materiálov a hladkých plôch vytvára na 
pohľad príjemný celok. Dôležitým dizajnovým prvkom sú 
výraznejšie úchytky dotvárajúce celkový vzhľad modelu 
MATY. Kuchyňa vyzerá skvele predovšetkým v 
priestornejších miestnostiach, kde vynikne jej 
robustnosť. Bez problémov ju však možno využiť aj v 
menších bytových priestoroch.  
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LUX ako luxusný 

Model LUX je tou pravou voľbou pre zákazníkov, ktorí 

hľadajú luxus vysokého lesku. Kuchyňa doslova žiari vďaka 

kvalitným lesklým čelným lakom a architektonicky 

nedotknutému návrhu všetkých komponentov. Svetlé, 

organické a teplé tóny sú v súlade s aktuálnymi trendmi v 

dizajne interiéru. Aj v mestskom prostredí prinášajú do 

každého bytu určitú prirodzenosť a v miestnostiach 

vytvárajú uvoľnenú atmosféru.  

 

Kuchyňa Keid 3 

Moderná kuchyňa Keid 3 vyniká svojou jednoduchosťou a 

ľahkou kombinovateľnosťou. Hladké plochy a prírodné 

odtiene zútulnia priestor a zaistia, aby ste sa v nej cítili 

skvele. Kuchyňa ponúka rôzne praktické prednosti, 

napríklad presahujúcu pracovnú dosku, vďaka ktorej 

budete mať viac priestoru na varenie, či vstavanú rúru, 

ktorá je v ideálnej výške. Kuchyňu môžete ozvláštniť 

presklenými dvierkami či otvorenými policami, ktoré sú 

aktuálne veľmi moderné.  

 

 

 

 

 

 

 

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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