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Dokonalá prostorná kuchyně v klasickém stylu 

 

Praha, 16. 6. 2021 – Rozlehlý prostor kuchyně nabízí nepřeberné množství možností, ale zároveň 

s tím s sebou nese také řadu specifik, na které je třeba při plánování dbát. Nejčastěji skloňovaným 

pojmem při navrhování kuchyní je jejich ergonomie. Ta je obzvláště důležitá právě ve velkých 

kuchyních, jejichž rozlehlý prostor musí být uspořádán logicky, prakticky a funkčně, abyste při vaření 

nemuseli plýtvat energií a časem a mohli jej raději trávit s rodinou či přáteli u dobrého jídla. 

Velké kuchyně jsou snem nejen mnoha obyvatelů menších panelákových bytů, ale také designerů. Při 

plánovaní je však třeba vše důkladně promyslet, protože i prostorná kuchyň může být díky nelogické 

kompozici naprosto disfunkční. První věcí, kterou je třeba respektovat, je samotná dispozice místnosti. 

Neméně důležité je také rozmístění inženýrských sítí. 

Jakmile máte tyto fakta pohromadě, můžete přemýšlet o tom, jaké rozmístění skříněk nejlépe sedne 

do vašeho prostoru. Prostorové uspořádání jednotlivých kuchyňských skříněk může být lineární, 

oboustranné, rohové (do L nebo do U) či poloostrůvkové (do G). Právě ostrůvky bývají obdivovanou 

doménou velkých kuchyní. Nabízí nejen další úložný a pracovní prostor, ale také jsou často koncipovány 

jako posezení s barovými stolky, a jsou tedy společenským centrem celé kuchyně. „Mohu potvrdit, že 

klienti, kteří mají k dispozici velkorysý prostor, mají o kuchyně s ostrůvkem velký zájem. Těmto 

náročným klientům rádi vyhovíme a mohou si v kuchyňských studiích ASKO – NÁBYTEK společně 

s našimi odborníky vybrat svou vysněnou kuchyni,“ dodává Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka 

společnosti ASKO – NÁBYTEK. 

Základním pravidlem, které je dobré při plánování dodržovat, je rozdělení jednotlivých zón. Kuchyňská 

linka se dělí na část mycí, varnou, přípravnou a odkládací. Mezi mycí a varnou zónou by mělo být 

alespoň 45 cm. Proto, aby se v kuchyni příjemně vařilo, měly by tyto zóny tvořit pomyslný trojúhelník. 

Také od sebe nesmí být příliš daleko, protože nosit nakrájené potraviny přes celou kuchyň by bylo 

značně nepraktické. K funkčnosti přispívají také různé technologické vychytávky do skříněk, které vám 

pomohou udržet pořádek, a zároveň budete mít vše pěkně po ruce. 

Máte rádi klasický design nebo raději volíte nejaktuálnější moderní trendy? Pokud jste příznivcem spíše 

první skupiny, tak vězte, že klasika nikdy z módy nevyjde. Díky její nadčasovosti bude vypadat skvěle i 

za dalších 20 let. Bílá, dřevodekor, ozdobné frézování, tradiční úchytky, moderní či vintage spotřebiče 

budou v každé kuchyni vypadat skvěle a vytvoří z místnosti krásný funkční prostor, v kterém budete 

rádi trávit čas. 

Kuchyň Atos – kousek babiččiny kuchyně  

Design moderní, romantické a vznešené kuchyně ATOS působí 
jako na venkově u babičky. Kombinace romantického vzhledu 
kuchyňských skříněk a moderních spotřebičů vytvoří nevšední 
atmosféru a trendy vzhled kuchyně, a navíc za skvělou cenu. 
U kuchyně ATOS si můžete vybrat z pěti barevných variací: bílá 
artic, sahara mat, šedý kámen, fjord, cement a pino aurelio. 
Vybírat můžete i z 10 druhů úchytek. Skříňky si vyberete plné, 
prosklené, nebo je můžete kombinovat.  
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Kuchyň Cascada – tradiční kuchyně s moderními detaily 

Kuchyně CASCADA se díky moderním prvkům hodí do 
venkovských sídel i do městského interiéru. Zaujme 
vzhlednými a praktickými detaily, ať už se jedná o lavici pod 
oknem nebo o kuchyňský ostrůvek. Je vyrobena z šedého 
laminátu, který je možné kombinovat se širokou paletou 
pracovních desek od bílé až po mix dřeva. Šedý korpus lze 
kombinovat s různými detaily – úchytkami, nikovými 
skříňkami nebo LED osvětlením. Výsledný design bude stát za 
to. 

 
Kuchyň Sylt – s vášní pro krásné věci 

Model SYLT kontrastuje mezi moderní architekturou a 
venkovskou kuchyní. Klasické tvary vysoce kvalitních, matně 
lakovaných dvířek z odolného MDF materiálu propůjčují 
kuchyni přirozenou eleganci. Kuchyně SYLT propojuje starou 
dobrou klasiku s moderními prvky. Můžete vybírat ze 3 
matných barevných provedení: alpská bílá, magnolia a 
černá. Všechny odstíny jsou kombinovatelné. 
 

 
Kuchyň York – pravé dřevo, co je víc? 

Skutečné dřevo, přírodní barvy a detaily, jako jsou proutěné 

koše, rámované skleněné dveře nebo stojany na lahve, 

dodávají kuchyni YORK rustikální vzhled. Lakovaná čelní 

rámová dvířka z pravého dřeva s dýhovanou výplní se hodí 

ke všem stylům. Charakteristickými prvky je světlost, 

vzdušnost a jednoduchost. Kombinace s pracovní deskou od 

variace dubu po žíhanou žulu a se správnými úchytky, 

ostrůvkem nebo LED osvětlením vykouzlí z kuchyně skvost.  

 

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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