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Zelenkavé odtiene ovládli tohtoročné kuchynské trendy 

Bratislava, 25. 1. 2022 – Smaragdová, pastelová, šedo-zelená, limetková, šalvia – to sú farby, ktoré si 

znova hľadajú cestu do našich domovov. A kuchyne nie sú výnimkou. Hoci sú stále veľmi obľúbené 

kuchyne v dekore dreva, bielej či antracitu, do tuzemských kuchýň už tento svetový trend prenikol a 

získava si svojich obdivovateľov. A niet divu - zelená dodá celej miestnosti eleganciu, a navyše sa 

perfektne dopĺňa s drevom, bielou aj obľúbenými šedými odtieňmi. 

Tendencia dostať do našich domovov kúsok prírody sa v posledných rokoch dostala do popredia 

záujmu dizajnérov. Prírodné materiály aj farby si tak získavajú čoraz väčší priestor v interiéroch po 

celom svete. Evokujú v nás pocity bezpečia, útulnosti a pohody, po ktorom väčšina z nás túži v prostredí 

nášho zázemia. Práve zelené odtiene nábytku a vybavenia zaznamenali v poslednom čase razantný 

vzostup záujmu. To isté platí aj pri kuchyniach. 

Dostupných odtieňov zelenej sú desiatky, od chladnejších po hrejivé, od pastelových až výrazne sýte. 

Pokiaľ je pre vás celozelená kuchyňa príliš veľkým sústom, jednoducho kombinujte! Skvele vyzerá 

napríklad drevená pracovná doska, mosadzné či zlaté úchytky. 

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

neutrálnymi, väčšinou bielymi tónmi.“ dodáva Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti 

ASKO – NÁBYTOK. 

Dajte zelenú aj vašim elektrospotrebičom! 

Zelenou kuchyňou však nemusí byť myslená iba farba korpusov a dvierok. Tiež výberom ekologických 

spotrebičov ušetríte slušnú čiastku z rodinného rozpočtu. Pri modernom kuchynskom príslušenstve, 

akými sú varná doska, rúra, umývačka či digestor, je dnes už myslené na ich spotrebu energie. Hoci sú 

ich obstarávacie náklady niekedy vyššie, z dlhodobého hľadiska sa ich nákup naozaj oplatí. Tiež 

umývačky a drezové batérie už dnes vedia hospodárne zachádzať s vodou, čo by ste pri ich výbere mali 

tiež zohľadniť. V prípade, že si nebudete s výberom kuchynských spotrebičov istí, odborníci v 

predajniach ASKO – NÁBYTOK vám so všetkým poradia a pomôžu vám vybrať moderné ekologické 

vybavenie do vašej novej kuchyne. Vaša kuchyňa tak „zozelenie“ nielen svojim vzhľadom, ale aj 

prístupom k životnému prostrediu! 

 

Kuchyňa Atos II – robustná kuchyňa, ktorá vás nadchne 

Moderná, robustná, ale zároveň elegantná kuchyňa Atos 2 je 

skvelou voľbou pre každú domácnosť. Očarí vás útulnou 

atmosférou, ktorá pripomenie prázdniny strávené na vidieku u 

babičky. Tiež množstvo úložného priestoru, skrinky siahajúce až 

k stropu a výraznejšie úchytky sú pre túto kuchyňu typické. 

Kuchyňa Atos 2 sa hodí do akéhokoľvek priestoru a je možné si 

vybrať ako lineárny typ, tak aj rohový typ kuchyne. 
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Kuchyňa Easy Touch – V rodinnom duchu 

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 na pravidelné stretnutia nielen pri jedle. Jednoduchá 

bude aj každodenná údržba kuchyne, pretože vďaka 

praktickému supermatnému a bezodtlačkovému prevedeniu 

čiel budú nevzhľadné nečistoty či odtlačky prstov už navždy 

minulosťou. 

Kuchyňa Mia 2 – Čistý dizajn s industriálnym nádychom 

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. 
Okrem 8 dekorov máte na výber z 33 pracovných dosiek a 11 
korpusov. Originálnym prvkom tejto kuchyne sú tmavé úchytky 
v titánovom prevedení. 

Kuchyňa IP 2200 + IP7810 – Moderný a funkčný dizajn vo farebnom prevedení 

Túžite po modernom domove vo vidieckom štýle? Kuchyňa 

IP2200 v kombinácii s IP7810 spája klasický dizajn širokých 

rámov na čelných dvierkach, modernú eleganciu a veľký výber 

farebných prevedení. So širokou škálou variantov dekorov 

pracovných dosiek a množstvom druhov úchytiek vytvoríte 

kombináciu, ktorá bude lahodiť oku a zároveň sa prispôsobí 

každému interiéru. 

 

Kuchyňa Cascada – vidiecka a moderná s praktickými detailmi 

Kuchyňa Cascada sa vďaka moderným prvkom hodí do 

vidieckych sídiel aj do mestského interiéru. Zaujme vzhľadnými 

a praktickými detailmi, či už ide o lavicu pod oknom alebo o 

kuchynský ostrovček. Kuchyňa sa prispôsobí akémukoľvek 

priestoru. Dostatok úložného priestoru zaistia XL skrinky, ktoré 

sú nedoceniteľné predovšetkým v menších kuchyniach. 

 

Na najmodernejšie kuchyne i ďalšie vybavenie do domácnosti sa môžete pozrieť v akejkoľvek z 8 

predajní ASKO - NÁBYTOK v Českej republike. www.asko-nabytok.sk. 
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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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