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KUCHYNĚ 2020

Kuchyně SPEED 288

dvířka imitace černý beton, úchyty lištové černé 600, korpus tmavě šedý,
pracovní deska 378 imitace černý beton

SPEED

Dokonale naplánované,
z jediného zdroje!

Moderní a prostorná kuchyňská linka, která je však
chytře rozdělena na kuchyň a jídelní kout. Skutečná rodinná kuchyně, ve které se všechny generace cítí skvěle.

Dobře naplánovaný ostrov je snem mnoha hobby kuchyní. S dostatkem úložného
prostoru pro hrnce a pánve pod varnou desku a boční policí pro vše důležité kuchyňské náčiní a ještě je tu místo pro sezení.

Kuchyně RIVA 891

dvířka imitace šedý beton / 889 tmavě šedý beton, bezúchytkový program LINEN,
korpus světle šedý, pracovní deska 330 imitace beton

RIVA

Studená
betonová
směs?

Beton je chladný a nepříjemný? V žádném případě.
Jemný bílý betonový dekor dokonale ladí s moderní
betonovou břidlicově šedou barvou s teplým barevným schématem a je ideální kombinací pro milovníky domáckého průmyslového stylu. Police Smartcube vypadají obzvláště cool.
Přirozená elegance!
Moderní architektura a přírodní povrchy se v této
kuchyni spojují v dokonalou harmonii.
Černé poličky a profily rukojeti podtrhují moderní
design a poskytují zajímavé kontrasty.

Kuchyně TOUCH 341

dvířka laklaminát světle šedá supermatná, korpus světle šedý, lištová úchytka 760 nerez,
pracovní deska 089 světle šedá

TOUCH

Šedá a elegantní
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Odstíny šedé poskytují nádherný základ pro moderní a elegantní design kuchyně. Šedá na jedné straně
připomíná technologii a urbanitu a zároveň je barvou kamenů, čímž vytváří spojení s přírodou. Kombinace s teplými tóny dřeva vytváří pohodlný pocit
domova.

Nový regálový systém umožňuje osazení dřevěnými truhlíky,
ve kterých můžete pěstovat bylinky a mít je tak vždy čerstvé.
Jejich optimální nasvětlení zajišťuje LED osvětlení v polici.

Kuchyně STONE ART 303

dvířka imitace tmavě šedé břidlice v kombinaci riva 893 dub San Remo, korpus tmavě šedý,
úchyt 550 lištová úchytka nerez, pracovní deska 354 tmavě šedý kámen

Kuchyně STONE ART 304

dířka imitace světle šedý kámen, korpus světle šedý, bezúchytkový systém LINEN
pracovní deska 330 světle šedý beton

STONE ART
Kompaktní život,
moderní design.

Tato kuchyně nabízí vše, co potřebujete na
malé ploše. Spousta úložných prostorů díky
XL skříňkám, obrovskému baru a ohromné
vestavěné spotřebičové stěně. Tato kuchyně
působí velmi sebejistě a zároveň vzdušně.
Imitace světle šedého kamene je příjemná na
pohled a krásně se kombinuje s nerezovými
a černými prvky spotřebičů a dalších doplňků
kuchyně. Tato verze StoneArt doplňuje trend
velkoformátových kamenných dekorů s obzvláště přirozeným vzhledem.

Praktické žaluzie obsahují vestavěné zásuvky, díky nimž jsou malá zařízení
připravena k použití.
Výklenky lze vybavit krásně a prakticky. Systém zábradlí MosaiQ nabízí širokou škálu
detailů vybavení. LED osvětlení zajišťuje příjemnou atmosféru prostředí.

Kuchyně FLASH 503

dvířka bílá vysoký lesk, v kombinaci 273 Carara, korpus bílá lesk, bezúchytkový systém LINEN
pracovní deska 273 Carara

FLASH

Design a pohodlí.

Dobrý design a vysoký komfort jdou vždy ruku v ruce.
Kombinace módních barev bílé a černé s otevřeným
regálovým systémem v průmyslovém stylu vytvářejí
mladé a městské prostředí. Zvedací stůl Lift-Motion
lze plynule nastavit stisknutím tlačítka a tím zajistit
maximální flexibilitu a pohodlí.

Kdo dává přednost mramoru, pro něj je Decor Teramo
mramorová imitace rozhodně správná volba.

Kuchyně FOCUS 465

dvířka 465 minerálně šedá v ultra vysokém lesku, korpus šedá, pracovní deska 078 dub San Remo

FOCUS

Technologie, která
dělá vaření chutné.

Kompaktní plánovaná laková kuchyně ve tvaru písmene U s čelními plochami z minerální šedé ve
vysokém lesku. Depozice v dubu San Remo vytvářejí domáckou atmosféru. Nástěnné skříně jsou vybaveny moderní technologií skládacího výtahu, která umožňuje úsporu místa. Volitelně mohou být
také vybaveny elektromotorickou asistencí Servo-Drive.

Kuchyně INOX 216

dvířka lak laminát imitace broušený nerez, korpus šedý, bezúchytkový systém LINEN,
pracovní deska 344 granit

INOX

Kuchyňská kultura
v profesionálním
vzhledu!

Kdo chce od své kuchyně mimořádně cool a profesionální vzhled, tomu můžeme vřele doporučit kuchyni
Inox ve vzhledu kartáčované oceli. Přední strana přispívá ke vzhledu, který definuje styl a v kuchyni vyvolává průmyslový dotek. Soklové lišty v nerezu doplňují
dokonalý vzhled všude, kam se podíváte.

Kuchyně FASHION 168

dvířka lakovaná matná bílá, korpus bílý, bezúchytkový systém LINEN, pracovní deska 193 bílá

FASHION
Dokonale
kombinované.

Čelní stěny z bílého laku Alpine
jsou v tomto plánování s černým
3D sklem a ušlechtilým dekorem
dubu Gladstone pro desky a obložení skvělou kombinací. Široká
nabídka jednotlivých komponentů
umožňuje vybavit a sladit i přilehlý
obytný prostor.

Desky s tloušťkou 10 cm mohou sloužit bez velkého úsilí jako
malé jídelní prostory nebo snídaňové pulty. V tomto návrhu barovou desku také podtrhuje teplý dřevěný nádech.

Kuchyně YORK 905 Kuchyně s vůní venkova.

Sotva se vám podaří uniknout ze zvláštního kouzla, které umožňují fronty ze skutečného dřeva. Jemný,
nadčasový odstín magnolie vytváří útulnou atmosféru. Centrálně plánované stolové řešení zajišťuje
příjemné posezení v kuchyni. Otevřené police přinášejí do celé kuchyně útulnost a vzdušnost.

Kuchyně LUCCA 618 Nadčasově krásná kuchyňská klasika.

dvířka magnolie mat, korpus magnolie, úchyt 801 nerez, pracovní deska 215 mramor Stromboli
Pro milovníky klasického designu zde máme velmi speciální návrh kuchyně: současný a nadčasový, s předsunutou varnou deskou a designovým komínovým odsavačem, jemně zpracovanými pilastry a útulným jídelním koutkem. Nadčasově krásná, bez obětování dostatečného
úložného prostoru a výhod nejmodernější kuchyňské technologie.

Kuchyně CREDO 764 Moderní komfort.

Kuchyně CASTELLO 390 Místo setkání v obytné kuchyni.

dvířka magnolie roztíraná, korpus magnolie, úchyt 799 černý chrom, pracovní deska 097 dub Savana
Charakteristické pro tuto moderní venkovskou kuchyni jsou jemně profilované rámové dveře. Dokonale sladěné pilastry
dodávají kuchyni spolu s římsou elegantní středomořský nádech. Tento návrh kuchyně ukazuje, že prvky klasického stylu
a moderní kuchyně do sebe skvěle zapadají.

dvířka laklaminát bílá, korpus bílý, úchyt 707 nerez patina, pracovní deska: 377 dub skládaný
Jasné, jednoduché formy a klasické barevné schéma jsou charakteristické pro moderní klasický vzhled. V tomto plánování
byl kladen důraz na klasickou, ale moderní alpskou bílou. Zakřivená kovová rukojeť podporuje charakter venkovského domu.

Kuchyně COTTAGE 929 Moderní inscenace!

Kompozice pro opravdové znalce klasiky, při které bylo všechno promyšleno a nic
nechybí. S důmyslně navrženým ostrovním řešením, vysokými prvky, které jsou chytře
rozděleny a seskupeny, stejně jako s dostatkem úložného prostoru ve spodních skříňkách. Tyto zarámované fronty vykouzlí v každém prostoru
příjemnou atmosféru.

Kuchyně SYLT 851

dvířka lakovaná černá mat, korpus tmavě šedý, úchyt 570 černý, pracovní deska 377 dub skládaný

SYLT

Moderní
inscenace!
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Kontrast mezi moderní architekturou a venkovskou kuchyní by
sotva mohl být větší a je stále aktuální. V tomto návrhu zaujímá
místo tradiční interpretace venkovského domu, ale prvky z moderního průmyslového designu zde také mají své místo.

1 | Je snadné vytvořit příjemné prostředí s otevřenými výsuvnými
prvky. Tablar výsuvy jsou toho skvělým příkladem.
2 | Osvětlený závěsný systém je praktický i krásný. Vytváří příjemné
a rovnoměrné osvětlení prostoru.

Kuchyně SYLT 847 Krásný venkovský dům!

dvířka lakovaná magnolie, korpus magnolie, úchyt 707 nerez patina, pracovní deska 215 mramor Stromboli

SYLT

Krásný venkovský dům!

Kuchyně SYLT 849 Vášeň pro krásné věci.

dvířka lakovaná bílá, korpus bílá, úchyt 707 nerez patina, pracovní deska 215 mramor stromboli
Klasický vzhled vysoce kvalitních matných laků dává kuchyni jednoduchou eleganci. Relingový úchyt z černé
nerezové oceli podtrhuje tento efekt. Zádový panel byl vytištěn digitálním tiskem a připomíná tradiční vzhled
dlaždic ve stylu Delft. Jídelní stůl podtrhuje kouzlo této kuchyně.

Venkovské kuchyně s lakovanými dvířky vyzařují přirozenou eleganci. Barva
magnolie dodává celému pokoji živý,
slunný nádech. Ideální místo pro trávení
času s přáteli a rodinou.

Kuchyně CASCADA 772

dvířka lak laminát šedý, korpus šedý, úchyt 331 nerez, pracovní deska 368 skládané dřevo mix

CASCADA

Fantastická pro
šikovné detaily.

Tato volně zařízená kuchyňka na venkově zaujme
detaily, které tvoří dokonalou kuchyni. Například
krátké pracovní vzdálenosti a protažená pracovní
deska umožňují příjemné sezení u ostrůvku, kde
můžete pohodlně připravovat pokrmy nebo jen
sledovat, jak vám partner připravuje romantickou večeři. XL skříňky poskytují maximum úložného prostoru.
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1 | Dekor černých dlaždic je krásný a nikdy neomrzí.
2 | Lavice u okna umožňuje pohodlné sezení a dostatek
úložného prostoru.
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KUCHYNĚ FLAIR 424

dvířka lakovaná magnolie mat, korpus magnolie, úchyt 610, pracovní deska 378 černý beton

FLAIR

Místo setkání
v obytné kuchyni.

Kuchyně s fronty v jemné barvě magnolie vyzařují klid a téměř středomořskou atmosféru a jsou prostě nadčasové. Velkoryse plánované stolování a posezení dělají
z kuchyně centrální místo setkání v domě. Tady se bude vařit, jíst, hrát si, učit se,
vyprávět a oslavovat jedna báseň.

Kuchyně CHALET 881

dířka lakovaná písková mat, korpus písková, úchyt 677, pracovní deska 316 světlé Maracaibo

Kuchyně CHALET 883

dvířka lak magnolie mat, korpus magnolie, úchyt 614, pracovní deska 220 Arizona

CHALET

S důrazem na detail.

Nesrovnatelná estetika skutečné barvy je něco
zvláštního. Vysoce kvalitní zpracování těchto
ušlechtilých rámových dveří dává našim venkovským kuchyním nadčasovou hodnotu.

NOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM

Bylo by to prakticky nemožné představit si současné trendy v designu interiéru bez moderního regálového systému. Na jedné straně je zaměřený na modulární
a designové systémy, které lze flexibilně integrovat do různých obytných prostorů. A na druhé straně jsou malé jednotlivé prvky / komponenty, které se mohou
jednoduše kombinovat. Vy si vyberete, zda chcete využít polici k vystavení krásných předmětů, nebo ji potřebujete jako praktický úložný prostor. Naše regálové
systémy vám pomohou s vašimi nápady.

VÍCE NEŽ KUCHYNĚ

Od dokonalé kuchyně až po celou domácnost. Naše současná nabídka umožňuje pod heslem „více než kuchyně“ vybavit celý váš domov v jednom designu. Lhostejno zda šatna, jídelna, obývací pokoj, technická místnost nebo koupelna - náš systém nábytku i mimo kuchyně dokáže nabídnout pozoruhodné možnosti. S velkým výběrem materiálů, dekorů a barev, s individuální možností plánování, vysoce kvalitní technologií, chytrým příslušenstvím získáte komfort v každé místnosti.

Standard

72 cm

Jaká pracovní výška je pro mne ta pravá? Toto porovnání systému vám ukáže
různé výšky skříněk. Vyberte si mezi skříňkami ve standardní výšce 72 cm, s
výškou XL 79,2 cm a maximální výškou 86,4 cm. Individuální jemné vyladění
aktivní výšky lze dosáhnout použitím 4 různě vysokých soklových lišt pro
všechny systémy (7, 10, 15, 20 cm), stejně jako 2 variant pracovních desek
o síle 16 a 38 mm. Máme správnou variantu pro každý váš požadavek.

Výška skříňky je 79,2 cm a nabízí o 10 % více úložného
prostoru než standardní výška. Výška pracovní desky 87,8
až 103 cm, výška postavy od 175 cm.

Maxi

Výška skříňky je 86,4 cm. Výška pracovní desky 95,0 až
110,2 cm, výška postavy od cca 180 cm.

79,2 cm

XL

> 175 cm
79,2 cm

> 150 cm

100 %

110 %

Standardní výška pro základní skříňky je 72 cm. Výška
pracovní desky 80,6 až 95,8 cm, výška od 150 cm.

86,4 cm

JAKÁ JE SPRÁVNÁ
VÝŠKA KUCHYNĚ

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ A VÝBAVA

Tato kuchyně o výměře 15,5 m2 je dokonalým příkladem toho, kolik může průměrná domácnost se správnými kuchyňskými komponenty, funkčním interiérem
a praktickým příslušenstvím uskladnit. Záleží jen na návrhu kuchyně, který poskytuje dostatek úložného prostoru, design a který bere v úvahu i správnou ergonomii. Jak se tedy dostanete ke své dokonalé kuchyni? Je to velmi jednoduché. Váš kuchyňský poradce vám pomůže realizovat všechny vaše sny a touhy.

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY PRAHA - ČAKOVICE
NC Europark
Nákupní 444/6
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

Obchodní zóna Globus
Kostelecká 999/83
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

PLZEŇ - SKVRŇANY

Folmavská 1282/10
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

BRNO

NC Olympia
U Dálnice 777
Po – Pá
10.00 – 21.00
So – Ne
9.00 – 21.00

ZLÍN

Centro Retail Park
třída 3. května 1205
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

OLOMOUC

Obchodní zóna Globus
Pražská 318/37
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

DOHODNĚTE SI SCHŮZKU NA www.askokuchyne.cz
Kuchyňská studia naleznete v prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu (materiály, tvar, rozměry, barvy)
a právo tiskové chyby. Použité fotografie jsou ilustrační a nemusejí odpovídat aktuální nabídce.

HRADEC KRÁLOVÉ

Nákupní zóna TESCO
Rašínova 1669
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

TEPLICE

Srbická 514
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

TÁBOR

NC u Hypernovy
Soběslavská 3073
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

OTEVŘENO 7 DNÍ
V TÝDNU

CHOMUTOV

NC Otvice
Obchodní zóna 275
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

ZNOJMO

NC vedle Baumaxu
Suchohrdelská 2799/26
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

www.asko.cz
I N FO L I N K A

tel.: 232 000 222
info@asko.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Obchodní zóna Globus
České Vrbné 2389
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

MLADÁ BOLESLAV

NC Olympia
Jičínská ulice 1418
Po – Pá
9.00 – 20.00
So – Ne
9.00 – 20.00

