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ASKO-NÁBYTEK: Romantické rustikální kuchyně mají své neotřelé kouzlo 

Praha, 19. 06. 2019 - Také s láskou vzpomínáte na prázdniny strávené s babičkou na chatě? 

Preferujete přírodní materiály, ale zároveň se nechcete vzdát luxusu moderní kuchyně? Pak je 

rustikální neboli venkovský styl to pravé ořechové. Z takových kuchyní přímo dýchá útulnost a 

pohoda a k představě horkého čaje a babiččiných makových buchet už chybí jen malý kousek. Pokud 

sháníte rustikální kuchyni, vyrazte do prodejen ASKO-Nábytek, kde najdete jejich široký sortiment. 

S jejich výběrem vám pak pomohou proškolení poradci, kteří vytvoří kuchyni přímo na míru vašim 

potřebám. 

Není divu, že se venkovský styl a použití přírodních materiálu stalo hitem posledních let. Čím dál větší 

množství lidí dává přednost přírodním barvám a materiálům, jednoduchým liniím v kombinaci 

s moderními spotřebiči a praktickou dispozicí celé kuchyňské linky. Rustikální kuchyně jsou navíc velice 

nadčasové a dají si velmi dobře skloubit s moderními prvky v interiéru. 

Dřevo, kámen, keramika a porcelán – to jsou nejčastěji používané dekory ve venkovsky laděných 

kuchyních. Ať už zvolíte bílý provensálský styl nebo velmi oblíbený vzhled dubu či buku, určitě budete 

z nového vzhledu vaší kuchyně nadšení. Nebojte se experimentovat a propojte více různých barev a 

materiálů. Například kombinace dubových skříněk s pracovní deskou v provedení přírodního kamene 

vypadá velmi moderně, ale zároveň klasicky. 

V každé prodejně ASKO-Nábytek pak najdete kuchyňské studio s proškolenými odborníky, kteří 

pomohou s vybráním a vytvořením kuchyně přesně podle vašich požadavků. Ti nejprve zjistí vaše 

představy a vedle běžného plánování zdarma vytvoří i 3D návrh nové kuchyně. Až budete s návrhem 

spokojení, specialisté vyrazí k vám domů, kde vše přeměří a zkontrolují, zda veškeré údaje sedí. Po 

vlastní výrobě kuchyň dovezeme až do domu, kde ji naši proškolení profesionálové namontují a osadí 

spotřebiči.  

 

Rustikální kuchyň Enif – Inspirujte se elegancí a stylem 

Elegantní rustikální kuchyňská linka ENIF ve stylu 

Provance kromě dostatečného zázemí a 

manipulačního prostoru nabídne vysokou 

funkčnost. Kuchyň zdobí decentní prvky, 

designové výřezy, lze ji navíc doplnit o rustikální 

digestoř. Můžete si vybrat z kombinací pěti 

dominantních barev. Pracovní deska je vyrobena 

z vysoce odolného materiálu, který je dostupný až 

ve 26 provedeních. Variace najdete i mezi 

úchytkami v mosazném provedení. Kuchyň nabízí 

i možnost přídavného kuchyňského ostrůvku. 
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Kuchyně Structura – O krůček blíže přírodě 

Vychutnejte si krásu dřeva s přírodním vzhledem a 

vyjděte přírodě vstříc i ve městě, a to díky modelu 

STRUCTURA. Otevřený koncept, který je vhodný 

pro propojení kuchyně, jídelny i obývacího pokoje, 

je navržen tak, aby sjednotil celý prostor a vytvořil 

tak jednu velkou obytnou plochu, kde nepoznáte 

přechod mezi koncem kuchyně a začátkem 

obýváku. Skříňky ve stejném designu a regálové 

systémy lze integrovat do různých částí interiéru a 

jejich prvky zároveň i snadno kombinovat.  

 

Kuchyň Rio – Přirozenost v celé své kráse 

Pokud vám jsou blízká slovní spojení jako 

přirozený životní styl, život na venkově nebo láska 

k přírodě, je pro vás model RIO tím pravým 

kuchyňským! Styl moderní chaty s přírodními 

dekory a barvami, stejně jako jasnými a 

elegantními tvary, je charakteristickým rysem 

této kuchyně. Barevné reprodukce jsou výrazné a 

zároveň jemné. Dvířka s oboustrannou vrstvou 

melaninové pryskyřice a obvodovou polymerovou 

hranou jsou pevná a vysoce odolná nejen vůči 

poškození, ale také vysokým teplotám.  

 

Stone Art – Unikátní kuchyň s industriální atmosférou 

STONE ART je nová řada kuchyní s laminátovou 

povrchovou úpravou v kamenných dekorech. Díky 

svému trojrozměrnému povrchu na přední straně 

získává tato kuchyň jedinečný estetický a přirozený 

vzhled. Pro tento dekor jsou perfektní svislé panely 

a pracovní desky v novém designu Xtra. Díky XL 

skříňkám a vestavěné spotřebičové stěně získáte 

spoustu úložných prostorů i na malé ploše.  
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Kuchyně York – Pravé dřevo, co je víc? 

Skutečné dřevo, přírodní barvy a četné okouzlující 

detaily, jako jsou proutěné vytahovací koše, 

rámované skleněné dveře nebo stojany na lahve, 

dodávají kuchyni YORK autentický rustikální vzhled. 

Díky inovativní kuchyňské technologii se stala 

úspěšnou kombinací tradice a modernosti. Je těžké 

odolat zvláštnímu kouzlu a přitažlivosti pravých 

dřevěných frontů. Jemné, nadčasové odstíny 

vytváří hřejivou atmosféru. Otevřené výsuvné 

police kuchyň provzdušní a ozdobné pilastry a 

římsy budou detailem příjemným pro oko.  

 

O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz. 
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