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ASKO – NÁBYTEK: Moderní a praktická kuchyně bude chloubou vašeho bytu 

 

Praha, 7. 9. 2020 – Kuchyně je právem považovaná za centrum celého bytu či domu. Mnohdy neslouží 

jen k přípravě pokrmů, ale často je také zároveň jídelnou a místem, kde se setkává celá rodina. Při 

jejím výběru je důležité si vše pečlivě naplánovat a myslet i na ty nejmenší detaily. „Ačkoliv se může 

zdát, že se stačí zaměřit na viditelné části, jako jsou kuchyňské skříňky či pracovní deska, opak je 

pravdou,“ radí Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK, která 

upozorňuje, že je důležité vše promyslet do posledního detailu – od úchytek až po skryté 

technologické vychytávky a spotřebiče.  

Sníte o nové moderní kuchyni, ve které budete připravovat ta nejlepší jídla a trávit čas obklopeni celou 

rodinou? Pak nastal pravý čas pro její koupi. Ať už sníte o sněhově bílé nadčasové kuchyni nebo 

aktuálně moderním vzhledu betonové stěrky s matnými úchytkami a nejmodernějšími vychytávkami, 

na začátku vašeho snu stojí pečlivé plánování, se kterým vám rádi pomohou odborníci z ASKO – 

NÁBYTEK ve 13 kuchyňských studiích po celé České republice.  

 

Cesta za vysněnou kuchyní začíná plánováním 

Celý proces výběru nové kuchyně začíná vyměřováním a detailní technickou dokumentací místnosti. 

„Nezapomínejte ani na rozložení inženýrských sítí. I ty ve výsledku přispívají ke konečnému výběru 

samotného tvaru kuchyňské linky,“ vysvětluje Štěpánová s tím, že rozmístění skříněk může být lineární, 

paralelní, rohové do tvaru písmene U nebo L či ostrůvkové. Právě to je v poslední době oblíbeným 

trendem do větších prostor. Nabízí daleko více místa pro přípravu pokrmů a nespornou výhodou je 

menší počet kroků a úkonů, které musíte při pohybu v kuchyni udělat. Pro menší kuchyně je pak 

potřeba dobře promyslet umístění jednotlivých kuchyňských zón – místo pro mytí, část pro přípravu 

jídel i pro samotné vaření. „Jednou z nejvíce zatěžovaných částí kuchyně je bezesporu pracovní deska, 

na kterou jsou kladeny vysoké nároky ohledně výdrže a odolnosti proti vodě i vysoké teplotě. 

Nezapomínejte ale ani na další komponenty – čelní strany, úchytky, dřez, baterie i spotřebiče. To vše 

je důležité naplánovat do posledního detailu tak, aby kuchyň sloužila přesně podle vašich představ,“ 

říká Andrea Štěpánová. 

Kuchyni většinou vybíráme s tím, aby nám sloužila několik desetiletí, a investujeme do ní značnou část 

úspor. Je tedy dobré jejímu plánování věnovat dostatek času a pozornosti. Jelikož se dozajista nejedná 

o jednoduchý proces, můžete se obrátit na odborníky v kuchyňských studiích ASKO – NÁBYTEK, kde se 

mimo jiné můžete podívat i na nejoblíbenější typy kuchyní, různé dekory, tvary kuchyňských linek a 

mnoho dalších věcí, které by vás při výběru nové kuchyně mohly zajímat. Nově pak můžete využít i on-

line plánování, které snadno vyřídíte z pohodlí domova. „On-line plánování je velice jednoduché a naši 

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

získáte 3D vizualizaci, a jakmile bude návrh odpovídat vaším představám, začneme pracovat na dodání 

vaší vysněné kuchyně,“ dodává Andrea Štěpánová, která upozorňuje na dopravu a montáž zdarma, což 

jistě oceníte jak vy, tak i rodinný rozpočet. 
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Zásuvky v kuchyni  

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. 

Přehledné uložení drobností  

Zásuvky a výsuvné programy vám zajistí rychlý přístup 

k uloženým věcem. Jejich nespornou výhodou je i velká 

přehlednost. Ať už je budete využívat k uskladnění koření, 

nebo jiných nezbytností, určitě oceníte kvalitní zpracování 

kovových komponentů i posuvného mechanismu. Díky 

variabilitě tohoto systému, je lze naplánovat do jakékoliv 

kuchyně a využít tak veškerý dostupný prostor.  

 

Trendy, které hrají prim 

Stejně jako v posledních letech, tak i pro rok 2020 zůstávají velice oblíbené přírodní dekory. A není 

divu. Dřevěné povrchy prostor příjemně zútulní a v kombinaci s deskou v imitaci přírodního kamene 

vypadají naprosto skvěle. Mimo přírodních designů jsou však stále na vzestupu také odstíny bílé, šedé 

a antracitové, které kuchyni dodají moderní šmrnc a mnohdy bývají kombinovány s kuchyňskou deskou 

v přírodním dřevěném či kamenném dekoru. Co se týče módních trendů v oblasti skříněk, jsou 

v poslední době velice populární otevřené skříňky a police, díky kterým máte perfektní přehled o 

uložených věcech. Otevřené skříňky a police pak celý prostor příjemně provzdušní. Ať už zvolíte 

jakýkoliv dekor či kombinaci skříněk, nezapomeňte na to, že v kuchyň musí být především praktická a 

funkční a samozřejmě byste se v ní také měli cítit příjemně.  

Už máte jasno? Pokud ne, můžete se přijít inspirovat do prodejen ASKO – NÁBYTEK, kde se můžete 

poradit s odborným personálem a nechat si vytvořit nezávazný 3D model, abyste měli lepší představu 

o tom, jak bude vaše vysněná kuchyň vypadat ve skutečnosti. 

 

MATY – variabilní kuchyně s přírodními dekory 

Elegantní kuchyně MATY vás okouzlí minimalistickým 
designem, praktičností a také variabilitou. Kombinace 
přírodních materiálů a hladkých ploch vytváří na pohled 
příjemný celek. Důležitým designovým prvkem jsou 
výraznější úchytky dotvářející celkový vhled modelu 
MATY. Kuchyň vypadá skvěle především v prostornějších 
místnostech, kde vynikne její robustnost. Bez problémů 
ji lze však využít i v menších bytových prostorech.  
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LUX jako luxusní 

Model LUX je tou pravou volbou pro zákazníky, kteří 

hledají luxus vysokého lesku. Kuchyně doslova září díky 

kvalitním lesklým čelním lakům a architektonicky 

nedotčenému návrhu všech komponentů. Světlé, 

organické a teplé tóny jsou v souladu s aktuálními trendy 

v designu interiéru. I v městském prostředí přinášejí do 

každého bytu určitou přirozenost a v místnostech 

vytvářejí uvolněnou atmosféru.  

 

Kuchyně Keid 3 

Moderní kuchyně Keid 3 vyniká svou jednoduchostí a 

lehkou kombinovatelností. Hladké plochy a přírodní 

odstíny zútulní prostor a zajistí, abyste se v ní cítili skvěle. 

Kuchyň nabízí různé praktické vychytávky, například 

přesahující pracovní desku, díky které budete mít více 

prostoru na vaření, či vestavěnou troubu, která je v ideální 

výšce. Kuchyni můžete ozvláštnit prosklenými dvířky či 

otevřenými policemi, které jsou aktuálně velice moderní. 

 

 

 

 

 

 

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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