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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: Nebojte se barev v kuchyni! 

Praha, 25. 1. 2021 – Barvy dokážou povzbudit nejen naši náladu, ale také chuť k jídlu. Své místo si 

proto najdou i v takových prostorech, jako je kuchyň. Velké bílé plochy mohou někdy působit až příliš 

sterilně a jednotvárně, pokud jste tedy fanoušky barev, nebojte se pro svou kuchyň zvolit pestřejší 

paletu. Je však důležité si jejich použití pečlivě promyslet. Když však dodržíte několik základních 

pravidel, vytvoříte z kuchyně originální a elegantní prostor, ve kterém budete s celou rodinou rádi 

trávit čas. 

Chcete jedinečnou a originální kuchyň? Světlé odstíny jsou sice klasika, ale pokud chcete centrum 

svého domova opravdu vyšperkovat, jsou pestré barvy tou pravou volbou. Pastelové barvy, ať už 

v matném nebo lesklém provedení, se v poslední době těší velké oblibě. 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. 

Rozhodnete-li se pro barvy v kuchyni, je třeba zvolit jednoduché a hladké linie skříněk bez přílišného 

zdobení, aby prostor nepůsobil překombinovaně. Ve spojení s jemnými úchytkami a vhodně zvoleným 

osvětlením bude pak taková kuchyň opravdovou perlou vašeho domova. 

„Oblíbenou variantou, jak začlenit barvy do kuchyně, je také kombinace barevných skříněk 

s neutrálními, většinou bílými tóny,“ uvádí Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti 

ASKO – NÁBYTEK. Je už tedy jen otázkou vašeho vkusu, jaké barvy si do kuchyně vyberete. Například 

žlutá či oranžová vám pomohou k lepší náladě. Zelené a modré odstíny uklidňují a vnáší do prostoru 

harmonii. Ať už váháte nad barevnými odstíny, nebo nad dispozicí či materiály, můžete se obrátit na 

odborníky v prodejnách ASKO – NÁBYTEK, kteří vám rádi poradí a pomohou s výběrem. 

Kuchyně Easy Touch 

Prakticky koncipovaná kuchyňská linka ve tvaru L využívá 
svěží barevné harmonie s akcenty přírodního dřeva a kovu, 
jež působí neotřele a mladistvě. Především větší rodiny 
ocení integrovaný jídelní kout, který se stane oblíbeným 
místem pro pravidelná setkání nejen při jídle. Jedinečné XL 
řešení a přehledné vnitřní vybavení kuchyňských skříněk 
poskytnou dostatek úložného prostoru i snadnou 
organizaci, takže vaření bude hračka.  
 

Kuchyně Rita 

Neobvyklá nabídka pastelových barev – to je to, co vás na 
první pohled upoutá u kuchyně Rita. Model je také 
charakteristický svým klasickým rámovým designem 
skříněk. Decentní a tlumené barvy dekorů je navíc možné 
kombinovat s různými typy korpusů a pracovních desek, 
třeba s nádechem mramoru. Výsledkem bude jedinečný 
design, který se ani po letech neomrzí. Při plánování 
kuchyně nezapomeňte na vhodně vybrané úchytky, 
osvětlení nebo kuchyňské spotřebiče.  
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Kuchyně Mia 2 

Kuchyň MIA 2 bude ve vašem bytě či domě doslova 
klenotem. Kombinuje minimalistický design s dostatkem 
úložného prostoru pro všechny kuchyňské potřeby a 
potraviny. Sofistikované výsuvné systémy či organizéry 
vám pomohou vše uspořádat, a vaření tak bude ještě větší 
radostí. Díky široké nabídce materiálů si kuchyň můžete 
navrhnout přesně podle svých představ. Kromě 8 dekorů 
máte na výběr z 33 pracovních desek a 11 korpusů, které 
můžete doplnit o neotřelé titanové úchytky. 
 

Kuchyně IP7820 
Působivý nadčasový design kuchyně IP7820 uchvátí 
každého, kdo do ní vstoupí. Kombinace s kontrastní 
pracovní deskou a zadní stěnou dokonale podtrhne její 
rustikální vzhled. Tento model je plný malých detailů, které 
chytře využívají úložný prostor. Vzhled a funkčnost zde tvoří 
neoddělitelnou dvojici. Zpracování, design a efektivní 
využití úložných prostor vás uchvátí. Zakomponovat můžete 
skříňku na víno, otevřené prostory nebo samostatné police 
s vysokou nosností. 
 

Kuchyně IP6810 
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. 

 

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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