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ASKO – NÁBYTEK: Nastal čas na koupi vysněné kuchyně 

 Praha, 20. 5. 2020 – Uvažujete nad rekonstrukcí kuchyně a neustále rozhodnutí odkládáte? Toužíte 

po kuchyni, v které se konečně budete cítit pohodlně a vaření v ní půjde hezky od ruky? Právě teď 

nastal čas vybrat si tu pravou. Jelikož je kuchyně jednou z nejdůležitějších místností celého bytu a 

mnohdy nám slouží dlouhá léta, je dobré se výběru věnovat opravdu pečlivě. Nenechte nic náhodě 

a vyberte si z moderních sektorových kuchyní, které vám ušetří spoustu starostí s plánováním 

jednotlivých elementů, a přesto vám poskytnou vysoký komfort. Poraďte se s odborníky z ASKO – 

NÁBYTEK, jaká kuchyň je právě pro vás tou nejlepší volbou. 

Kuchyně složené z modulů mají řadu výhod. Díky tomu že se skládají z již neměnných dílů, nemusíte 

věnovat tak velkou pozornost každé polici či skříňce a jejímu uspořádání. Jsou vhodné jak do menších 

prostor, například panelových bytů nebo garsonek, tak do velkých místnosti. Ačkoliv jsou sektorové 

kuchyně o něco méně nákladné než kuchyně na míru, jejich zpracování je na vysoké úrovni a materiály 

jsou velice kvalitní. Vestavěné spotřebiče jsou dnes již samozřejmostí. Modulové kuchyně ze 

sortimentu ASKO – NÁBYTEK s touto možností počítají a díky tomu můžete mít v kuchyni krásné čisté 

linie a dokonalou návaznost jednotlivých segmentů stejně jako u kuchyně dělané na míru. 

Ruku v ruce s uživatelským komfortem jde také design. Stejně jako kuchyně na míru, nabízí i modulové 

kuchyně celou řadu různých dekorů, barevných možností a také tvarů korpusů i dvířek. Ať už se 

rozhodnete pro nadčasový design nebo upřednostníte nejmodernější trendy, měli byste se v nové 

kuchyni zkrátka cítit dobře. Sektorové kuchyně jsou dlouhodobě velmi oblíbené a získávají si stále více 

příznivců. A není divu. Jejich velkou výhodou je také snadná a rychlá montáž. Odborníci z ASKO – 

NÁBYTEK vám kuchyň pomohou vybrat, naplánovat jednotlivé moduly, zajistí dovoz i montáž. Další 

nespornou výhodou modulových kuchyní je pak rychlá doba dodání.  

 

Kuchyň ONE 

Systém ONE obsahuje mnoho typů horních i dolních skříněk, 

které jsou vzájemně kompatibilní a na první pohled zaujmou 

moderním designem. Rozmístění jednotlivých segmentů lze 

přizpůsobit jakémukoliv prostoru, takže jsou skvělou volbou do 

každé domácnosti. Všechny skříňky mají kvalitní tlumené kování, 

které vám zaručí komfort a klid při vaření. Kuchyň je dodávána ve 

smontovaném stavu, proto nemusíte studovat návod a trávit nad 

montáží zbytečně moc času.  

Kuchyň Julia 

Módní červené povrchy ve vysokém lesku kuchyně Julia dodají 

prostoru zcela nový rozměr. Široké úchyty a ergonomický design 

jednotlivých modulů dodávají celé kuchyni vysoký uživatelský 

komfort. Vnitřní uspořádání skříněk je navrženo tak, aby poskytlo 

praktický prostor pro přehledné ukládání veškerých kuchyňských 

pomůcek a nádobí. Skříňky mezi sebou lze navíc vzájemně 

kombinovat a vytvořit tak sestavu dle individuálních potřeb. Cena 

je 11 499 Kč. 
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Kuchyň X-Alen 

Vkusná kuchyňská sestava X-Alen se výborně hodí do menších 

bytů. Tmavě hnědé plochy v kontrastu s krémovými odstíny vytváří 

z kuchyně příjemně útulný prostor. Zaoblené úchyty z matého 

kovu tento dojem ještě podtrhují.  Charakteristickým prvkem této 

kuchyně je elegance a praktičnost. V kombinaci s kuchyňskou 

deskou v barvě světle šedého písku vypadá skvěle a díky kvalitnímu 

zpracování vám vydrží dlouhá léta. Cena bez spotřebičů: 5 999 Kč. 

Kuchyň Welcome 1 

Pěkná moderní sestava Welcome 1 je vyvedena v moderních 

liniích. Díky kombinaci bílé barvy a dubovému dekoru působí velice 

svěže a prostor kuchyně krásně prozáří. Horizontální linie navíc umí 

prostor opticky zvětšit. Jednotlivé moduly lze mezi sebou vzájemně 

kombinovat a přizpůsobit si tak sestavu podle svých potřeb. 

Sestava je dodávána včetně pracovní desky. Cena je 7 999 Kč. 

 

Kuchyň Postdam 

Moderní kuchyně Postdam zaujme již na první pohled. Dekor 

exotického dřeva Merapi vytváří dokonalý kontrast s lesklými 

bílými povrchy a působí velice vkusně. Vodorovné úchyty 

v minimalistickém designu doplňují tento dojem. Systém nabízí 

velké množství úložných prostor, které jistě ocení v každé 

domácnosti. Díky praktickému uspořádání skříněk budete mít 

veškeré kuchyňské pomůcky přehledně uložené. Cena je 13 999 Kč. 

 

 

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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