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ASKO – NÁBYTEK: Kuchyňské úložné prostory pro pohodlné vaření 

Praha, 13. 4. 2020 – Mezi nejčastější problémy mnoha kuchyní patří nedostatek úložných prostor. 

Proto je dobré se už při plánování nové kuchyně zamyslet, jak velké prostory pro uložení potravin, 

nádobí a dalšího příslušenství budete potřebovat. Moderní úložné systémy dnes nabízejí řadu 

možností. Mimo klasických uzavřených polic se v kuchyni čím dál více prosazují i otevřené poličky, 

skříňky bez dvířek nebo jiná netradiční řešení. Pokud sníte o moderní kuchyni s dostatkem úložných 

prostor, kde se snoubí klasika se vzdušnou modernou, můžete se poradit s našimi odborníky 

v prodejnách ASKO – NÁBYTEK, kteří vám pomohou naplánovat kuchyni přesně podle vašich 

představ. 

Chcete, aby horní skříňky ve vaší kuchyni vypadaly stylově a zároveň byly praktické? Oblíbeným 

systémem jsou dnes horní police s prosklenými dvířky nebo police zcela otevřené. A není divu. Takové 

uspořádání působí velice vzdušně, a navíc máte větší přehled o uložených věcech. Nejčastější variantou 

ale bývá kombinace uzavřených skříní, ať už s prosklenými nebo tradičními dvířky, a otevřených polic. 

V těch můžete mít uložené často používané nádobí a pomůcky, abyste je měli rychle po ruce.  

V případě spodních kuchyňských skříněk je praktičtější zvolit zásuvky. Jsou lépe dostupné než klasické 

policové skříně, a navíc mohou obsahovat řadu šikovných pomocníků – od organizéru na příbory či 

rozdělovače zásuvek až po závěsné nebo výsuvné kovové programy.  Možností je opravdu celá řada a 

myslí i na obtížněji uskladnitelné předměty, jako jsou například plechy, čistící prostředky nebo i tvrdé 

pečivo. Důraz na praktické využití, dostupnost uložených věcí a potravin a vysoká kvalita provedení – 

to jsou aspekty, na které se můžete v ASKO – NÁBYTEK spolehnout. S plánovaním vám rádi pomohou 

vyškolení odborníci, kteří mají řadu zkušeností a všechny typy úložných systémů dokonale znají. 

 

Úložné systémy v kuchyni Touch 

 Jak už bylo zmíněno, zásuvky jsou nejpraktičtější variantou 

spodních skříněk. V ASKO – NÁBYTEK se navíc nemusíte 

obávat, že by nevydržely váhu umístěného nádobí. Zásuvky 

totiž udrží až neuvěřitelných 200 kg. Díky možnosti různých 

přihrádek, rozdělovačů a předělů si můžete zásuvky 

libovolně zorganizovat tak, aby byly přehledné a krásné 

uklizené. 

 

Úložné systémy v kuchyni Sylt 

Zásuvky a výsuvné programy vám zajistí rychlí přístup 

k uloženým věcem. Jejich výhodou je velká přehlednost. Ať 

už je budete využívat k uskladnění pečiva, koření nebo 

jiných nezbytností, oceníte kvalitní zpracování kovových 

komponentů i samotného posuvného mechanismu. Díky 

variabilitě tohoto systému, je lze naplánovat do jakékoliv 

kuchyně a využít tak veškerý dostupný prostor. Výsuvné 

systémy by jistě neměly chybět v žádné moderní kuchyni. 
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Kuchyň Jela 

Čistota, vzdušnost a dřevo – to je kuchyně Jela. Moderní kuchyně s tradičními prvky v kombinaci 

s dřevěným dekorem určitě splní veškeré vaše náročné požadavky. V kuchyňských studiích si můžete 

s odborníky naplánovat tu správnou dispozici a využít například i možnosti otevřených polic, které 

provzdušní kuchyňský prostor a zároveň vám budou uložené věci hned k ruce. 

Kuchyň Tea 

Zajímavá kombinace více materiálů a dekorů vytváří vzhled moderní kuchyně, která zapadne jak do 

velmi moderních interiérů, tak i do rustikálnějších prostor. I zde je možnost otevřených polic, které lze 

zkombinovat jak s klasickým otevíráním horních skříněk, tak i s vyklápěcími dvířky. Můžete využít i 

takových možností, jako je podsvícení poliček nebo prosklených dvířek. 

Kuchyň Tillia 2 

Vzhled šedého betonu v kombinaci s dubem je dnes velmi oblíbená kombinace. Nabízí částečně 

přírodní, a přitom velmi moderní podobu celé kuchyně. Díky speciálnímu frézování dvířek lze mít 

kuchyň zcela bez úchytek, což kvůli údržbě ocení jistě každá hospodyně. S kuchyní Tillia 2 si opět 

můžete vybrat řadu typů úložných prostor, a to včetně otevřených horních polic či různých typů 

výsuvných systémů a zásuvek. 

 

 

 

 

 

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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