
Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

STAČÍ SI VYBRAŤ
OSTATNÉ NECHAJTE NA NÁS

Konferenčný stolík, tvrdené sklo / biela, čierna 
alebo dub Sonoma, 100 × 45 × 60 cm, 1003519-00, 03**, 04**

Obývacia stena Oli, dub Sonoma / biela 
mat alebo vzhľad betón / biela mat, 
270 × 197 × 34-42 cm, 1000036-00, 01**

Sedacia súprava Twist II, antracitová látka/
sivá melírovaná tkanina, bez farebných vankúšov, 

221 × 212 cm,  výška 82 cm, 526007-05** - 399 €

lôžko
úložný priestor

P/Ľ variant
vankúše

čalúnenie chrbta

Rozklad na lôžko  
134 × 200 cm

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

315 €
Zľava

36%199€

49€
85 €

Zľava

42%
749 €
Zľava

46%399€



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

lôžko, vankúšiky
úložný priestor

Ľ/P variant
čalúnenie chrbta

Sedacia súprava Galileo, biela ekokoža / svetlohnedá tkaná látka,  
tmavosivá ekokoža / tmavosivá tkaná látka alebo tkaná sivá látka /  
tmavosivá látka, 305 × 210 cm, výška 70-80 cm, 1005963-00, 01**, 02**

Rozklad na lôžko   
150  ×  250 cm

Sedacia súprava Sento, tmavosivá látka, biela alebo čierna ekokoža,  
271 × 170 cm, výška 79 cm, ľavý variant na objednanie, 525200-02**, 04**, 05

lôžko
úložný priestor

Rozklad na lôžko  
126 × 215 cm

Sedacia súprava Beate, sivý melír, ľavý variant na objednanie, 
240 × 195 cm, výška 80 cm, 1000119-02, 03

čalúnenie chrbta
vankúše

Sedacia súprava Bardot, látka tmavosivá, pravý variant na 
objednanie, 182 × 255 cm, výška 80 cm, 1004789-00, 07

úložný priestor 
vankúše, lôžko

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke
Rozklad na lôžko  

123 × 200 cm

lôžko
úložný priestor

Rozklad na lôžko  
150 × 205 cm

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

KÚPIŤ
KÚPIŤ

KÚPIŤ KÚPIŤ
1 045 €
Zľava

42%599€

999 €
Zľava

60%399€

549€
955 €
Zľava

42%

449€
825 €
Zľava

45%



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

Rozklad na lôžko 
130 × 197 cm

Sedacia súprava Fabio, látka sivá, pravý variant na objednanie, 
280 × 235 cm, výška 69-88 cm, 1006686-07**, 08**

lôžko
úložný priestor

polohovateľné 
opierky hlavy

čalúnenie chrbta

Sedacia súprava Aloe, tkaná látka čierna,  
268 × 203 cm, výška 81- 96cm, pravý variant  
na objednanie, 1001130-01

čalúnenie chrbta
lôžko

úložný priestor
polohovanie 
opierok hlavy a rúk

Rozklad na lôžko 
125 × 195 cm

Sedacia súprava Neron, látka svetlosivá, 225 × 301 cm, 
výška 87 cm, rozklad na lôžko pomocou el. motora, pravý variant 
na objednanie, 4572936-00

Rozklad na lôžko  
126 × 236 cm

čalúnenie chrbta

lôžko
vankúše

po
lo

ho
va

cia

Sedacia súprava Piano, svetlomodrá / sivá látka, ľavý variant  
na objednanie, 270 × 233 cm, výška 80 cm, 1008815-00

polohovateľné
opierky hlavy

úložný priestor 
čalúnenie chrbta

lôžko

Rozklad na lôžko 
127 × 200 cm

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

KÚPIŤ

899€
1590 €
Zľava

43%999€
1 690 €
Zľava

40%

869€
1 625 €
Zľava

46%

1 449 €
Zľava

40% 859€



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

Sedacia súprava Barcelona, látka tmavosivá, 286 × 182 cm,  
výška 101 cm, nastaviteľné podrúčky a hĺbka sedáku 4574937-00**

KÚPIŤ

Sedacia súprava Herford, tkaná látka sivá, chrómované nohy,  
326 × 219 cm, výška 91 cm, 521200-05**  
Taburet, 142 × 101 cm, 521200-06** - 179 €

čalúnenie chrbta
vankúšiky

Ľ/P variant

Taburet za príplatok

lôžko
úložný priestor

polohovateľné
opierky hlavy a rúk

Rozklad na lôžko  
138 × 220 cm

po
lo

ho
va

cia

po
lo

ho
va

cia

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Sedacia súprava Brico, látka svetlosivá, 255 × 192 cm, 
výška 81-104 cm, ľavý variant na objednanie, 4577571-00**

úložný priestor
lôžko

čalúnenie chrbta

Sedacia súprava Aldon, tkaná látka modrá, chrómované nohy,  
272 × 220 cm, výška 85-97 cm, ľavý variant na objednanie, 1002613-00, 01**

lôžko
úložný priestor

čalúnenie chrbta
polohovanie  
opierok hlavy

Rozklad na lôžko 125 × 190 cm
a úložný priestor

po
lo

ho
va

cia

Rozklad na lôžko 126 × 181 cm 
a úložný priestor

polohovateľné 
opierky hlavy

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

po
lo

ho
va

cia

KÚPIŤ

849€
1490 €
Zľava

43%

749€
1 399 €
Zľava

46%

849€
1 450 €
Zľava

41%

1 510 €
Zľava

47% 799€



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

Sedacia súprava Tokio , ekokoža biela alebo čierna, 
255 × 173 cm, výška 90 cm, ľavý variant na objednanie,  
drevené nohy, 1003376-01, 02**

úložný priestor

čalúnenie chrbta
lôžko

Rozklad na lôžko 
141 × 198 cm

Sedacia súprava Hugo, tkaná látka sivá / ekokoža biela,  
288 × 185 cm, výška 90 cm, pravý variant na objednanie, 1008816-01, 02

Rozklad na lôžko  
130  ×  205 cm

čalúnenie chrbta 
vankúše

lôžko
úložný priestor

Relaxačné TV kreslo, umelá koža 
hnedá, krémová alebo čierna,  
manuálne relaxačné funkcie,  
79 × 85-107 × 90-163 cm, 
1003635-00, 01**, 02**

Sedacia súprava Chivas, 
hnedá látka s efektom brúsenej kože, 
drevené nohy, 155 × 318 × 288 cm, 
výška 76-89 cm
1., vrátane čalúnenia chrbta, 
4574665-02 - 699 €
2., vrátane čalúnenia chrbta, 
rozklad na lôžko, 
úložný priestor, 
podhlavník, 
polohovateľná 
područka, 
4574665-00 
899 €

Rozklad na lôžko
130 × 265 cm Polohovateľná područka

2

1  

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

KÚPIŤ
KÚPIŤ

325 €
Zľava

38% 199€699€
1350  €
Zľava

48%

599€
1015 €
Zľava

40%699€
1275 €
Zľava

45%



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

Sedacia súprava Life, látka svetlosivá, 250 × 165 cm, 
výška 81 cm, ľavý variant na objednanie, 4573171-00, 01

úložný priestor
lôžko

čalúnenie chrbta

Rozklad na lôžko  
124 × 205 cm

Sedacia súprava Livia, látka sivá / svetlosivá, nohy tmavohnedé drevo,  
ľavý variant na objednanie, 228 × 157 cm, výška 89 cm, 1003018-07, 09**

čalúnenie chrbta
lôžko

úložný priestor

Rozklad na lôžko 
122 × 195 cm

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Sedacia súprava Flow, svetlosivá / tmavosivá, pravý variant  
na objednanie, 180 × 310 cm, výška 71 - 87 cm, 4572929-00

Rozklad na lôžko 
128 × 240 cm

úložný priestor

čalúnenie chrbta
lôžko

Sedacia súprava Nicki, ekokoža biela / látka sivá 
alebo ekokoža krémová / látka Latte, 
192 ×  144 cm, výška 83 cm,  
0530462-06**, 07

úložný priestor 
lôžko

čalúnenie chrbta
vankúše

Rozklad na lôžko
134 × 192 cm

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

KÚPIŤ
KÚPIŤ

KÚPIŤ KÚPIŤ
1015 €
Zľava

44% 559€ 549€
950 €
Zľava

42%

549€
965 €
Zľava

43%

495 €
Zľava

39% 299€



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

Pohovka Berlin, umelá koža 
čierna alebo biela, 190 × 91  cm, 
výška 78 cm, 1002672-00**, 01**

Pohovka Luca, látka sivý melír,  
216 × 102  cm, výška 92 cm, 0531550-00

lôžko

lôžko
vankúše

polohovateľné 
opierky rúk

Rozklad na lôžko 
141 × 200 cm

Pohovka Loretto, látka sivá, 
270 × 86 × 100 cm, 1008136-00

lôžko
vankúše

polohovateľné 
opierky rúk

polohovateľné 
opierky rúk

Rozklad na lôžko 
150 × 198 cm

Rozklad na lôžko 
190 × 110 cm

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Relaxačné ležadlo Laguna, ekokoža biela alebo 
čierna, prešívaný sedák aj operadlo, 76 × 80 × 170 cm, 
1003375-00, 01**

Relaxačné ležadlo Chicago, látka žltá, vínová  
alebo modrá, prešívaný sedák aj operadlo,  
75 × 85 × 175 cm, 5003634-01**, 02**, 03**

Relaxačné ležadlo London, ekokoža biela alebo 
sivá, prešívaný sedák aj operadlo,   
76-84 × 92 × 170 cm, 1003385-01**, 02**

polštáře polštáře

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

199€
315 €
Zľava

36%499€
895 €
Zľava

44%549€
995 €
Zľava

44%

189€
319 €
Zľava

40%199€
355 €
Zľava

43%

319 €
Zľava

43%179€



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Viac informácií na poslednej stránke. Prospekt 805P3_SK.

Plánovanie na mieru

Sedacia súprava Omaha, látka Gina petrol, kovové nohy, 276 × 246 cm, výška 84 cm, 
za príplatok: potiahnutie chrbta, opierky hlavy, vankúšiky, 1000022-50**

VARIABILNÁ SEDACIA SÚPRAVA ALVARO, 
195 × 371 × 260 cm, výška 83 - 100 cm, s možnosťou plánovania 
rôznych zostáv a úžitkových funkcií, látka Nemo antracit, 
vankúšiky za príplatok, 4574942-50**

ZĽAVA*

40%
na zákazkový predaj

ALVARO
4574942-88**

čalúnenie chrbta
výber nožičiek

nastavenie  
hĺbky sedu

Rozklad na lôžko 
za príplatok

Úložný priestor 
za príplatok

Úložný priestor 
za príplatok

Rozklad na lôžko 
za príplatok

Polohovateľné opierky hlavy
za príplatok

Kreslo 
za príplatok

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

ZĽAVA*

40%
na zákazkový predaj

ALVARO
4574942-88**

1 799€
3 285 €
Zľava

45%

ZĽAVA*

40%
na zákazkový predaj

OMAHA
1000022-88** 

1 725 €

899 €
zľava 47%



Ponuka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR vrátane e-shopu www.asko.sk a to - ak nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak - až do vypredania tovaru skladom. Potom si zákazník môže  
tovar v uvedenej dobe v predajni objednať za rovnakých podmienok a cien. Chyby v tlači sú vyhradené. Ceny sú uvedené bez dekorácie, dopravy a montáže, vrátane DPH. Spoločnosť ASKO - NÁBYTOK si vyhradzuje právo zmien vo farbe a variante ponúkaného 

sortimentu, uvedené rozmery sú orientačné. Na prianie zákazníka zabezpečíme dopravu a montáž. Tovar zakúpený v kamennej predajni nezasielame na dobierku. Výber poťahových látok za príplatok. *Zľavy sa odpočítajú z odporúčaných maloobchodných cien  
a nie je možné ich kombinovať ani sčítať s ďalšími akciovými ponukami. Platí len pre novo uzatvorené zákazky. Nevzťahuje sa na akciový tovar z našej reklamy a už zľavnený tovar, kuchyne a elektrospotrebiče. * *Tento tovar nie je skladom, zákazník si ho môže  

v čase platnosti ponuky v predajni objednať. Prospekt 805V3_SK.

Exkluzívna značka kvality
Sedacia súprava Hugo, svetlohnedá tkaná látka, 185 × 360 × 175 cm, výška 87 cm,  
možnosť naplánovania rôznych zostáv a rozmerov, 1008779-50** čalúnenie chrbta

ľadvinové
vankúšikySLEVA*

40%
na zakázkový prodej

HUGO
1008779-88** 

Sedacia súprava Merlin, béžová látka, 280 × 220 cm, výška 95 cm, variabilný program - možnosť zostavenia 
rôznych variantov prevedenia s rôznymi typmi zakončenia (rohový variant s otomanom či otvoreným zakončením, 
zakončenie opierkou rúk alebo variant 3 + 2 + 1), 1008622-50**

čalúnenie chrbta

Úložný priestor
za príplatok

Relaxačný roh  
za príplatok

Rozklad na lôžko  
za príplatok

Rozklad na lôžko 
za príplatok

Rohový variant

Úložný priestor 
za príplatok

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

Ďalšie poťahy  
v aktuálnej 

ponuke

ZĽAVA*

40%
na zákazkový predaj

MERLIN
1008622-88** 

1 690 €
Zľava

40%999€

699€
1 215 €
Zľava

42%

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNIwww.asko.sk
I N F O L I N K A

tel.: 0322 902 902
E - M A I L

info@asko.sk


