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Naplánujte dokonalou kuchyň s odborníky z ASKO – NÁBYTEK  

Praha, 24. 6. 2020 – Kuchyň dělá domov a její správná volba je jedním z důležitých faktorů, abyste se 

ve své domácnosti cítili co nejlépe. Už při samotném výběru je proto dobré myslet nejen na styl a 

barvu kuchyně, ale i na vhodné rozložení linky a spotřebičů, použitý materiál, úložné prostory a 

mnoho dalších bodů. Proces plánování kuchyně bývá dlouhý a únavný. Pokud si budete připadat 

bezradní a chcete, aby výsledek stál za to a byl přesně podle vašich představ, můžete se obrátit na 

odborníky z ASKO – NÁBYTEK, kteří vás provedou celým procesem – od výběru jednotlivých 

komponentů až po samotnou montáž. 

V každé prodejně ASKO – NÁBYTEK je k dispozici i moderní kuchyňské studio s proškolenými odborníky. 

„Jejich výhodou je, že vám kuchyň nejen detailně přeměří, naplánují, ale i přivezou domů a smontují. 

Vy si tak můžete ušetřit spoustu starostí a práce,“ vysvětluje principy kuchyňských studií Andrea 

Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK s tím, že i když možná již tušíte, jak 

přibližně by kuchyň měla vypadat, určitě se vám při jejím výběru honí hlavou velké množství 

nezodpovězených otázek.  

Před samotným vytvořením návrhu je důležité přesně změřit, kde se bude kuchyňská linka nacházet, 

jaké je rozložení celé místnosti a inženýrských sítí. Také je dobré ujasnit si, jaký tvar linky by vyhovoval 

vaší domácnosti. „Vybírat můžete z tradičního a nejčastějšího lineárního tvaru, moderní jsou však 

paralelní či rohové skříňky a nejnovější záležitostí jsou pak ostrůvky či poloostrůvky,“ upozorňuje 

Andrea Štěpánová na aktuální trend. 

Myslet byste měli i na to, aby byl v kuchyni dostatek úložných prostor, jejichž praktičnost můžete zvýšit 

i organizéry a rozdělovači. Skříňky a zásuvky budou díky nim vždy úhledné. Každá moderní kuchyňská 

linka by pak měla být rozdělena na část přípravnou, část varnou a mycí, aby se nám v ní co nejlépe 

připravovalo jídlo. Uspořádání těchto pracovních zón by mělo být pečlivě promyšlené. I s tím vám rádi 

pomohou specialisté z některého ze 13 kuchyňských studiích ASKO – NÁBYTEK. 

Kuchyně FLAIR s lakovanou čelní plochou se svislým 

frézováním, tradičními tvary a moderním uspořádáním 

zaujme každého fanouška rustikálního designu. Kromě 

vzhledu oceníte i XL skříňky, díky kterým získáte o 10 % 

více úložného prostoru. Lakované fronty v jemné barvě 

matné magnolie spolu s akcenty černé a antracitové 

vytvářejí charakteristickou moderní útulnost s 

nádechem středomořské architektury.  

Přirozená elegance, čisté linie a přírodní prvky se 

v kuchyni RIVA snoubí v dokonalou harmonii. Díky 

základním jednotkám v XL velikosti, integrovanému 

řešení stolů, policovým systémům nebo policím 

Smartcube získáte spoustu úložného prostoru i v malých 

místnostech. Kuchyň je vyráběna s bezúchytkovým 

systémem nebo v provedení s klasickými úchytkami.   
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Jemné tóny kuchyně CHALET dávají nespočet možností 

k dotvoření stylového prostoru, ve kterém vyniknou 

originální detaily, jako jsou frézované přední plochy, 

kuchyňský ostrůvek nebo prosklená dvířka. Kuchyň je 

vyrobena z kvalitního matného lamina, u kterého si 

můžete vybrat ze tří barevných odstínů a kombinovat je 

se širokou škálou pracovních desek. Nadčasová a 

funkční kuchyně se přesně přizpůsobí vaší domácnosti. 

Moderní, prostorná, vzdušná. Přesně taková je kuchyně 

SPEED. Přizpůsobí se každé domácnosti, a to díky 

flexibilnímu rozložení skříněk, ať už potřebujete lineární 

kuchyni, rohovou, ve tvaru písmene U nebo kuchyňský 

ostrůvek. Dvířka jsou potažena oboustrannou vrstvou 

melaninové pryskyřice s polymerovou hranou, což jim 

zaručuje vysokou odolnost i originální detail. Vybírat 

můžete z různých dekorů s matnou či lesklou úpravou.  

Kuchyně SYLT dokonale vystihuje kontrast mezi 

moderní architekturou a venkovskou kuchyní. V tomto 

konceptu zaujímá místo jak interpretace tradiční 

venkovské domácnosti, tak i prvky z moderního 

designu. Klasické tvary vysoce kvalitních, matně 

lakovaných dvířek z odolného MDF propůjčují kuchyni 

přirozenou eleganci a dávají místnosti pozitivní 

atmosféru.  

 

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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