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ASKO – NÁBYTEK: Pořiďte si svou kuchyň snů 

Praha, 08. 10. 2019 – Kuchyně není pouhou obyčejnou místností. Často bývá označována jako srdce 

celého domova – a není divu. Pro mnohé je symbolem harmonie, bezpečí a pravého domova. Dnes 

už není jen místem pro vaření, ale často také společenským centrem celého bytu. Proto se výběru 

nové kuchyně vyplatí věnovat dostatek času a péče. Vytvořit krásný a funkční kuchyňský prostor je 

mnohdy náročné, a tak se neváhejte obrátit na odborníky v kuchyňských studiích společnosti ASKO 

– NÁBYTEK, kteří vám pomohou s realizací vaší vysněné kuchyně. 

Řada kuchyní Asko line nabízí variabilní řešení pro každého. Díky širokému výběru kuchyní, cenové 

dostupnosti a vysoké kvalitě patří tato řada k nejprodávanějším a nejúspěšnějším kuchyním v ASKO – 

NÁBYTEK. „Dalo by se říct, že se jedná o naše tradiční kuchyně, které si získali mezi zákazníky velkou 

oblibu, a poptávka po nich neustále roste,“ dodává Andrea Štěpánová, marketingová specialistka 

společnosti ASKO – NÁBYTEK. Kuchyně řady A-line jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a odolných 

materiálů. Zároveň je řada cenově dostupná a poměr kvalita vs. cena je více než uspokojující. Díky své 

variabilitě jsou tyto kuchyně také ideální pro rozličná prostorová řešení. Ať už zařizujete malé nebo 

naopak rozlehlé prostory, kuchyně A-line lze navrhnout dle individuálních nároků dané místnosti. 

Tato řada nabízí i spoustu designových řešení, a to díky širokému výběru a variaci barev. „Kuchyně řady 

A-line dokáží splnit náročné požadavky klientů na design, a to včetně aktuálních trendů – například 

kombinace černé či šedé s výraznými barevnými odstíny. Avšak i příznivce tradičnějších vzhledů a 

dekorů jistě potěší třeba útulným designem ve stylu Provence,“ říká Andrea Štěpánová. Tato řada také 

nabízí velký výběr pracovních desek, korpusů i dekorů skříněk, které můžete zkombinovat podle vašich 

preferencí a vkusu. Při nákupu vaší vysněné kuchyně pak můžete využít výraznou slevu v rámci Dnů 

Marianne, které probíhají ve dnech 13. – 15. 9. 2019. 

 

ATOS – Kousek babiččiny kuchyně v kombinaci s moderním stylem 

Moderní stylová, ale zároveň romantická a 

vznešená kuchyně ATOS vás okouzlí svou 

atmosférou. Tato kuchyně ve vás vyvolá 

pocit, jako byste byli u babičky, která vám 

zrovna upekla borůvkový koláč. Zároveň se 

nejedná o kuchyni z minulého století, ale o 

moderní stylové prostředí, kde se nebudete 

stydět uspořádat party pro přátele. 

Nadčasové frézování dodává kuchyni na 

jedinečnosti a různé barevné kombinace 

zajistí, že si tuto kuchyň zamilujete.  
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KEID – Elegance a styl na prvním místě 

Moderní a elegantní styl kuchyně KEID vás ohromí 

a rozzáří celý interiér. Díky jejím nevšedním 

kombinacím vzniká kontrast, který zaujme hned na 

první pohled. K dispozici jsou i jednobarevná lesklá 

provedení předních dvířek, která dodají celému 

prostoru ještě modernější vzhled, a vaše kuchyně 

tak bude skýtat pro každého návštěvníka nevšední 

zážitek. Zaručíme vám, že se bude jednat o jednu 

z nejvíce trendy kuchyní ve vašem okolí. Celkový 

dojem v prostoru umocňuje atypická tloušťka 

dvířek, díky kterým je zvýrazněna masivnost celé 

kuchyně.  

 

VIKI II – Nadčasovost a elegance v jednom 

Nadčasová, moderní a zároveň elegantní, to je 

kuchyň VIKI II. Zajímavostí kuchyně jsou dolní 

skříňky, které se dají zavěsit na stěnu, tím pod nimi 

vznikne volný prostor. Řešení je praktické zejména 

z hlediska úklidu, kdy se pod skříňky snadno 

dostanete s čistícími prostředky. Varianta je 

vhodná taktéž do vlhkých domů, kde zamezuje 

vzniku plísně. Parádně vypadá kuchyně VIKI II 

například s vysoce moderním dřezem v uhlové 

barvě s hladkým odkapávačem.  

 

 

KIRA – Nevšední elegance u vás v kuchyni 

Kuchyně KIRA vás okouzlí svou originalitou a 

barevnými dekory, které ozvláštní každou kuchyni. 

Pokud rádi kombinujete různé materiály, bude pro 

vás správnou volbou. Můžete spojit jak lesklé 

povrchy, tak i matné s dřevěným dekorem či bez 

něj. U této kuchyně se rozhodně nemusíte bát 

experimentovat. Navíc – pokud jste u kuchyňské 

linky vždy toužili po extravaganci v podobě rudých 

skříněk, najdete je právě u této řady. Jednoduše 

tak vytvoříte stylové kontrastní prostředí, které 

vás bude bavit.  
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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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