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Inšpirácia z ASKO – NÁBYTOK: Nebojte sa farieb v kuchyni! 

Bratislava, 25. 1. 2021 – Farby dokážu povzbudiť nielen našu náladu, ale aj chuť k jedlu. Svoje miesto 

si preto nájdu aj v takých priestoroch, ako je kuchyňa. Veľké biele plochy môžu niekedy pôsobiť až 

príliš sterilne a jednotvárne, ak ste teda fanúšikmi farieb, nebojte sa pre svoju kuchyňu zvoliť 

pestrejšiu paletu. Dôležité je však ich použitie, ktoré treba starostlivo premyslieť. Ak dodržíte 

niekoľko základných pravidiel, vytvoríte z kuchyne originálny a elegantný priestor, v ktorom budete 

s celou rodinou radi tráviť čas. 

Chcete jedinečnú a originálnu kuchyňu? Svetlé odtiene sú síce klasika, ale ak chcete centrum svojho 

domova naozaj vyšperkovať, pestré farby sú tou pravou voľbou. Pastelové farby, či už v matnom alebo 

lesklom prevedení, sa v poslednej dobe tešia veľkej obľube. Dôležité je však vyvarovať sa výrazným 

odtieňom podláh, stien, ale aj kuchynskej dosky a doplnkov. Všeobecne platí, že ak sú kuchynské 

dvierka farebné, mali by byť všetky ostatné časti v tlmených a jemných tónoch. Ak sa rozhodnete pre 

farby v kuchyni, je potrebné zvoliť jednoduché a hladké línie skriniek bez prílišného zdobenia, aby 

priestor nepôsobil prekombinovane. V spojení s jemnými úchytkami a vhodne zvoleným osvetlením 

bude takáto kuchyňa ozajstnou perlou vášho domova. 

,,Obľúbeným variantom, ako začleniť farby do kuchyne, je kombinácia farebných skriniek s neutrálnymi, 

väčšinou bielymi tóny," uvádza Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - 

NÁBYTOK. Ďalej je to už len otázkou vášho vkusu, aké farby si do kuchyne vyberiete. Napríklad žltá či 

oranžová vám pomôžu k lepšej nálade. Zelené a modré odtiene upokojujú a vnášajú do priestoru 

harmóniu. Či už váhate nad farebnými odtieňmi, alebo nad dispozíciou prípadne materiálmi, môžete 

sa obrátiť na odborníkov v predajniach ASKO - NÁBYTOK, ktorí vám radi poradia a pomôžu s výberom. 

Kuchyňa Easy Touch 

Prakticky koncipovaná kuchynská linka v tvare L využíva 
svieže farebné harmónie s akcentmi prírodného dreva a 
kovu, ktoré pôsobia nevšedne a mladistvo. Predovšetkým 
väčšie rodiny ocenia integrovaný jedálenský kút, ktorý sa 
stane obľúbeným miestom pre pravidelné stretnutia 
nielen pri jedle. Jedinečné XL riešenia a prehľadné 
vnútorné vybavenie kuchynských skriniek poskytnú 
dostatok úložného priestoru aj jednoduchú organizáciu, 
takže varenie bude hračka. 

 

Kuchyňa Rita 

Neobvyklá ponuka pastelových farieb - to je to, čo vás na 
prvý pohľad upúta pri kuchyni Rita. Model je 
charakteristický svojím klasickým rámovým dizajnom 
skriniek. Decentné a tlmené farby dekorov je možné 
kombinovať s rôznymi typmi korpusov a pracovných 
dosiek, napríklad s nádychom mramoru. Výsledkom bude 
jedinečný dizajn, ktorý sa ani po rokoch neomrzí. Pri 
plánovaní kuchyne nezabudnite na vhodne vybrané 
úchytky, osvetlenie alebo kuchynské spotrebiče. 
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Kuchyňa Mia 2 
Kuchyňa MIA 2 bude vo vašom byte či dome doslova 
klenotom. Kombinuje minimalistický dizajn s dostatkom 
úložného priestoru pre všetky kuchynské potreby a 
potraviny. Sofistikované výsuvné systémy či organizéry 
vám pomôžu všetko usporiadať, a varenie tak bude ešte 
väčšou radosťou. Vďaka širokej ponuke materiálov si 
kuchyňu môžete navrhnúť presne podľa svojich predstáv. 
Okrem 8 dekorov máte na výber z 33 pracovných dosiek a 
11 korpusov, ktoré môžete doplniť o nevšedné titánové 
úchytky. 

 
 
Kuchyňa IP7820 

Pôsobivý nadčasový dizajn kuchyne IP7820 uchváti 
každého, kto do nej vstúpi. Kombinácia s kontrastnou 
pracovnou doskou a zadnou stenou dokonale podčiarkne jej 
rustikálny vzhľad. Tento model je plný malých detailov, 
ktoré šikovne využívajú úložný priestor. Vzhľad a funkčnosť 
tu tvorí neoddeliteľnú dvojicu. Spracovanie, dizajn a 
efektívne využitie úložných priestorov vás uchváti. 
Zakomponovať môžete skrinku na víno, otvorené priestory 
alebo samostatné police s vysokou nosnosťou. 

 
Kuchyňa IP6810 

Trendy nadchádzajúcej kuchynskej sezóny budú v znamení 
stretu kontrastných farebných povrchov. V kuchyni IP6810 
môžete kombinovať napríklad kari žltú s grafitovo šedou 
alebo si vybrať svoju vlastnú farebnú kombináciu, ktorá sa 
stretne s tým pravým "wow efektom". Minimalistický vzhľad 
skriniek so systémom bez úchytiek je stále na vzostupe a s 
inovatívnymi technológiami LED osvetlenia vytvoríte 
moderný dizajn, ktorý sa len tak neopozerá. 

 

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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