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ASKO – NÁBYTOK: Nastal čas na kúpu vysnívanej kuchyne 

Bratislava, 20. 5. 2020 – Uvažujete nad rekonštrukciou kuchyne a neustále rozhodnutie odkladáte? 

Túžite po kuchyni, v ktorej sa konečne budete cítiť pohodlne a varenie v nej pôjde pekne od ruky? 

Práve teraz nastal čas vybrať si tú pravú. Keďže je kuchyňa jednou z najdôležitejších miestností 

celého bytu a mnohokrát nám slúži dlhé roky, je dobré sa výberu venovať naozaj starostlivo. 

Nenechajte nič na náhodu a vyberte si z moderných sektorových kuchýň, ktoré vám ušetria 

množstvo starostí s plánovaním jednotlivých elementov a poskytnú vám vysoký komfort. Poraďte sa 

s odborníkmi z ASKO – NÁBYTOK o tom, aká kuchyňa je tou najlepšou voľbou práve pre vás. 

Kuchyne zložené z modulov majú niekoľko výhod. Vďaka tomu, že sa skladajú z týchto dielov, nemusíte 

venovať tak veľkú pozornosť každej polici či skrinke a ich usporiadaniu. Sú vhodné ako do menších 

priestorov, napríklad panelových bytov alebo garsóniek, tak i do veľkých miestností. Napriek tomu, že 

sú sektorové kuchyne o niečo menej nákladné než kuchyne na mieru, ich spracovanie je na vysokej 

úrovni a materiály sú veľmi kvalitné. Vstavané spotrebiče sú dnes už samozrejmosťou. Modulové 

kuchyne zo sortimentu ASKO – NÁBYTOK s touto možnosťou počítajú a vďaka tomu môžete mať 

v kuchyni krásne čisté línie a dokonalú nadväznosť jednotlivých segmentov rovnako ako v kuchyni 

robenej na mieru. 

Ruka v ruke s užívateľským komfortom ide tiež dizajn. Rovnako ako kuchyne na mieru, i modulové 

kuchyne ponúkajú celú radu rôznych vzorov, farebných možností a tiež tvarov korpusov i dvierok. Nech 

už sa rozhodnete pre nadčasový dizajn alebo uprednostníte najmodernejšie trendy, mali by ste sa 

v novej kuchyni skrátka cítiť dobre. Sektorové kuchyne sú dlhodobo veľmi obľúbené a získavajú si stále 

viac priaznivcov. A niet divu. Ich veľkou výhodou je jednoduchá a rýchla montáž. Odborníci z ASKO – 

NÁBYTOK vám kuchyňu pomôžu vybrať, naplánovať jednotlivé moduly, zaistia dovoz i montáž. Ďalšou 

nespornou výhodou modulových kuchýň je potom i rýchla doba dodania.  

Kuchyňa ONE 

Systém ONE obsahuje mnoho typov horných i dolných skriniek, 

ktoré sú vzájomne kompatibilné a na prvý pohľad zaujmú 

moderným dizajnom. Rozmiestnenie jednotlivých segmentov je 

možné prispôsobiť akémukoľvek priestoru, takže sú skvelou 

voľbou do každej domácnosti. Všetky skrinky majú kvalitné 

tlmené kovanie, ktoré vám zaručí komfort a pokoj pri varení. 

Kuchyňa je dodávaná v zmontovanom stave, preto nemusíte 

študovať návod a tráviť nad montážou zbytočne veľa času.  

Kuchyňa Julia 

Módne červené povrchy vo vysokom lesku kuchyne Julia dodajú 

priestoru úplne nový rozmer. Široké úchyty a ergonomický dizajn 

jednotlivých modulov dodávajú celej kuchyni vysoký užívateľský 

komfort. Vnútorné usporiadanie skriniek je navrhnuté tak, aby 

poskytlo praktický priestor pre prehľadné ukladanie všetkých 

kuchynských pomôcok a riadu. Skrinky medzi sebou možno navyše 

vzájomne kombinovať a vytvoriť tak zostavu podľa individuálnych 

potrieb. Cena je 439.90 €. 
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Kuchyňa X-Alen 

Vkusná kuchynská zostava X-Alen sa výborne hodí do menších 

bytov. Tmavohnedé plochy v kontraste s krémovými odtieňmi 

vytvárajú z kuchyne príjemný útulný priestor. Zaoblené úchyty 

z matného kovu tento dojem ešte podčiarkujú.  Charakteristickým 

prvkom tejto kuchyne je elegancia a praktickosť. V kombinácii 

s kuchynskou doskou vo farbe svetlošedého piesku vyzerá skvelo a 

vďaka kvalitnému spracovaniu vám vydrží dlhé roky. Cena bez 

spotrebičov: 249.90 €. 

Kuchyňa Welcome 1 

Pekná moderná zostava Welcome 1 je vyrobená v moderných 

líniách. Vďaka kombinácii bielej farby a dubového vzoru pôsobí 

veľmi sviežo a priestor kuchyne krásne presvieti. Horizontálne línie 

navyše vedia priestor opticky zväčšiť. Jednotlivé moduly je možné 

medzi sebou vzájomne kombinovať a prispôsobiť si tak zostavu 

podľa svojich potrieb. Zostava je dodávaná vrátane pracovnej 

dosky. Cena je 299.90 €. 

 

Kuchyňa Postdam 

Moderná kuchyňa Postdam zaujme už na prvý pohľad. Vzor 

exotického dreva Merapi vytvára dokonalý kontrast s lesklými 

bielymi povrchmi a pôsobí veľmi vkusne. Vodorovné úchyty 

v minimalistickom dizajne dopĺňajú tento dojem. Systém ponúka 

veľké množstvo úložných priestorov, ktoré iste oceníte v každej 

domácnosti. Vďaka praktickému usporiadaniu skriniek budete mať 

všetky kuchynské pomôcky prehľadne uložené. Cena je 519.90 €. 

 

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. 

http://www.asko-nabytok.sk/

