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Barevná kuchyň vás bude bavit 

Praha, 24. 5. 2022 – Ačkoliv jsou v posledních letech trendem spíše světlé a tlumené odstíny, nemusí 

sedět každému. Jestli máte rádi barvy, nebojte se je přenést do svého domova, a to dokonce i do 

kuchyně. S pestřejšími tóny do ní pustíte i radost, lepší náladu a punc originality. Pokud se chcete 

držet psychologie barev, sáhněte po žluté nebo oranžové, které povzbuzují chuť k  jídlu. Kuchyním 

ale sluší i odstíny červené, zelené či modré. 

Kuchyň je významné centrum každého bytu či domu, a tak je jejich zařizování většinou věnována 

značná pozornost. Bílý či dřevěný dekor jsou bezesporu nestárnoucí klasiky, ale pokud se rádi necháte 

inspirovat pestrými barvami a máte rádi prostory, které jsou originální a šmrncovní, sáhněte po 

výraznějších dekorech. Žhavým trendem letošního roku jsou zejména odstíny zelené, žluté nebo 

zemitých tónů okrové či cihlové. Je však potřeba vyvarovat se výrazným odstínům podlah, zdí, ale i 

kuchyňské desky a doplňků. Všeobecně platí, že pokud jsou kuchyňská dvířka barevná, měly by být 

všechny ostatní části v tlumených a jemných tónech. 

Skvěle vypadají barevné korpusy skříněk s neutrální bílou či dřevodekorem. „Co se týče barevných 

kuchyní, volí naši zákazníci většinou kombinaci výraznějších vrchních skříní a neutrálních tónů na 

spodních korpusech. Velmi oblíbené jsou v letošním roce především zelenkavé kuchyně,“ upřesňuje 

Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK. Barev se zkrátka nemusíte 

bát. V kombinaci se střídmou výmalbou a neutrální podlahovou krytinou vypadají výborně a vdechnou 

vaší kuchyni punc originality a dobrou náladu. 

Řada kuchyní Best Line 

Kuchyně IP6810 – Žlutá jako indické kari 
Trendy nadcházející kuchyňské sezóny budou ve znamení 
střetu kontrastních barevných povrchů. V kuchyni IP6810 
můžete kombinovat například kari žlutou s grafitově šedou 
nebo si vybrat svoji vlastní barevnou kombinaci, která se 
setká s tím pravým „wow efektem“. Minimalistický vzhled 
skříněk s bezúchytkovým systémem je stále na vzestupu a s 
inovativními technologiemi LED osvětlení vytvoříte moderní 
design, který se jen tak neokouká. 
 

 
Kuchyň IP2200 – Moderní a funkční design v 7 barevných provedeních 

U modelu kuchyně IP2200 se můžete rozhodovat mezi 
světlými tóny bílé a magnoliové nebo strukturovanými 
reprodukcemi dřeva. Aby vše dokonale ladilo, máme pro vás 
široký výběr pracovních desek, úchytek nebo zadních panelů 
s atraktivními motivy. Velký výběr typů skříněk zaručuje 
individuální plánování všech prostorů pro vytvoření 
perfektní kuchyně, ve které bude vaření radost. Například 
díky otočným panelům využijete každý centimetr čtvrteční v 
rohových skříňkách a vše zůstane snadno přístupné. 
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Kuchyň IP4050 – vysoký lesk s nádechem luxusního šampaňského 

Model IP4050 s provedením v lesku může mít mnoho tváří a 

zároveň bude splňovat všechny požadavky, které od 

moderní kuchyně očekáváte. Působí elegantně, ale je také 

dokonale funkční a usnadní vám každodenní život. Velkou 

předností je nadčasovost barev, tvarů i použitých materiálů. 

Navíc budete mile překvapeni množstvím úložných 

prostorů. Díky všem svým přednostem vytvoří evergreen, 

který nikdy neztratí svou přitažlivost. 

Řada kuchyní Asko Line 

Kuchyň Mia – barevný minimalismus 

Poohlížíte se po kuchyni, která bude místem pro vznik 

kulinářských zázraků, ale zároveň i designovým klenotem 

vaší domácnosti? Kuchyně MIA vás nadchne hned z několika 

důvodů. Její jednoduché, hladké linie jsou kombinovány s 

maximální praktičností. Kuchyň tak ukrývá značný úložný 

prostor, který navíc můžete doplnit organizéry a dalšími 

prvky přesně podle vašich potřeb. Design celé kuchyně 

podtrhují pečlivě volené prvky, například integrované 

nerezové úchyty. 

Kuchyň Rita – jen pastelová, ta může být 

Neobvyklá nabídka pastelových barev – to je to, co vás na 

první pohled upoutá u kuchyně Rita. Model je 

charakteristický svým klasickým rámovým designem 

skříněk. Decentní a tlumené barvy dekorů je navíc možné 

kombinovat s různými typy korpusů a pracovních desek. 

Výsledkem bude jedinečný design, který se ani po letech 

neomrzí. Při plánování kuchyně nezapomeňte na vhodně 

vybrané úchytky, osvětlení nebo kuchyňské spotřebiče. 

Každý detail totiž dotváří duši vaší kuchyně.  

Kuchyň Keid 3 – moderní a intuitivní  

Moderní kuchyně Keid 3 vyniká svou jednoduchostí a 
lehkou kombinovatelností. Krásně provzdušní celý prostor a 
zajistí tak, abyste se v ní cítili skvěle. Nabízí také různé 
praktické vychytávky, například přesahující pracovní desku, 
díky které budete mít více prostoru na vaření, či vestavěnou 
troubu, která je v ideální výšce. Kuchyně Keid 3 se prodává 
ve třech barevných kombinacích. Barvy můžete různě 
míchat. Kuchyni můžete ozvláštnit prosklenými dvířky ze 
satinovaného nebo čirého skla. 
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Věděli jste, že…? 

Ve 14 kuchyňských studií, které má společnost ASKO – NÁBYTEK v České republice, si můžete do detailu 

naplánovat svou kuchyň snů? Odborníci vás provedou celým procesem plánování, zodpoví všechny 

vaše dotazy a vytvoří vám 3D návrh vaší budoucí kuchyně, abyste měli jasnou představu, jak bude 

kuchyň vypadat.  

Preferujete pohodlí domova, ale zároveň byste se při plánování kuchyně rádi poradili se zkušenými 

odborníky? V ASKO – NÁBYTEK můžete využít komplexního poradenství v kuchyňských studiích také 

on-line. Naši experti vás celým procesem provedou tak, že vše bez problémů zvládnete. 

 

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 14 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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