
KATALÓG ZNAČKOVÝCH KUCHÝŇ
NAJVYŠŠEJ KVALITY

  

DOMOV

JEDNOTKA
PRE VÁŠ



Individuálne srdce každého domova!

Nechajte sa inšpirovať príkladmi štýlového zariaďovania,
ktoré vyhovuje vášmu osobnému životnému štýlu.

ČISTÝ DIZAJN
Ideálne pre milovníkov estetiky,
ktorí sa radšej zameriavajú na náležitosti. 
Tu tvar a estetika hovorí samy za seba.

MESTSKÝ ŽIVOT
Vyrobené pre ľudí, ktorí milujú mestskú 
atmosféru a ocenia premyslené využitie 
priestoru rovnako ako flexibilitu.

NOVÁ POHODA
Pre rodinný život: teplý, útulný domov 
s príjemne pociťujúcim charakterom 
chalupárskeho štýlu.

NADČASOVO MODERNÝ
Pokiaľ dýchate, žijete a milujete zvláštne 

veci v živote, budete si tiež užívať náročnú 
nadčasovú modernosť v kuchyni.

VEDOME PRIRODZENÉ
Pestovať sa dá aj túžba po väčšej prirodzenosti
v kuchyni, čo krásne ladí s jasným designom.

MÔJ ŽIVOT, MOJA KUCHYŇA



KUCHYŇA EASY TOUCH
ani odtlačok prsta navyše

Keď sa elegancia snúbi s prirodzenosťou, vzniká vzrušujúca kombinácia materiálov. 
Pracovná doska je vyrobená z kremeňa a je tu kombinovaná s chrbtovým panelom

v dekore rustikálneho duba, ktorá zároveň slúži ako barový stôl.

JEDINEČNOSŤ KAŽDÉHO DOTYKU

Súhra matne modrých čiel s pracovnou doskou 
vyrobenou z kremeňa spolu so zlatými dizajnovými 

prvkami, prispieva k jedinečnosti každého dotyku. Vďaka 
nej majú detaily ešte väčší vplyv na exkluzívny dizajn.

966 lakovaný laminát, fjordská modrá ultramat



KUCHYŇA TOUCH
bestseller medzi kuchyňami

340 lakovaný laminát, čierny supermat

ROZDIEL SA VYTVÁRA, AK SA ZAMERIAME NA DETAIL

Rovné čierne nohy stola nie sú len krásnym pútavým 
elementom s dizajnovým vzhľadom, ale sú aj 
vizuálnym rámom pre celý kuchynský priestor.

SpaceFlexx je flexibilný organizačný 
systém, ktorý je možné individuálne 
prispôsobiť výsuvom a všetkému, čo je 
potrebné uložiť. Rozlúčte sa s chaosom!



Naša moderná interpretácia sklenenej skrinky bola vytvorená 
pomocou priehľadnej, svetlej ostrovnej koncovej jednotky so 
skleneným chrbtovým panelom. Upúta pozornosť každého 
a predvedie obľúbené prvky obzvlášť vizuálne príjemným 
spôsobom. Jednoducho krása!

KUCHYŇA FLASH
najobľúbenejší model

453 lakovaný laminát, bridlicovo sivý vysoký lesk

KOMFORT S DIZAJNOM RUKA V RUKE

Čisté línie, vynikajúce materiály a jasne štruktúrovaná architektúra 
sú charakteristickými znakmi tejto kuchyne. Dvierka sú potiahnuté UV 

lakovanou PET fóliou vo vysokom lesku. Najväčším lákadlom tohto 
materiálu je veľmi dobrý pomer designu, úžitkovej hodnoty a ceny.



KUCHYŇA STRUCTURA
moderná kvalita bez kompromisov

405 imitácia duba sierra

EXPRESÍVNÁ IMITÁCIA DUBA SIERRA

Dizajn, ktorý vyžaruje pokoj, prirodzenosť 
a individualitu. Veľkoryso proporčný pôdorys 
umožňuje vyčleniť integrovaný jedálenský kút 

a samostatne stojaci ostrov. Ideálne pre 
búrlivý rodinný život.

VYJDITE V ÚSTRETY PRÍRODE

Otvorený koncept kuchyne prepojí celý váš interiér. 
Skrinky a regálové systémy je možné integrovať do 
rôznych častí interiéru a ich prvky je možné ľahko 

kombinovať. S individuálnou možnosťou plánovania, 
kvalitnými technológiami a šikovným príslušenstvom 

získate komfort v celom domove.



KUCHYŇA STONEART
unikátna novinka s naturálnym vzhľadom
304 imitácia kamennej šedej bridlice
303 imitácia sivej bridlice

VIAC VOĽNÉHO MIESTA!

Tento moderný dizajn kuchyňa kombinuje kuchynské 
a obytné priestory. Kombinácia povrchov vo vzhľade 

dreva a kameňa zaisťuje prirodzený vzhľad.

ZÁKLADNÝM KAMEŇOM KRÁSY DOMOVA

Inovatívna technika dvierok potiahnutých laminátom vytvára trojrozmerný povrch s ozdobnou reprodukciou kameňa.
Je možné si vybrať z dvoch odtieňov bridlice, kamennej či kamennej šedej. Kuchyňa je vyrábaná vrátane bezúchytkového 

systému „LINE N“ aj s kovovými úchytkami v čiernej alebo vo farbe ušľachtilej oceľe. Ďalším variantom je aj lišta s úchytkou.



244 alpská biela
288 imitácia čierneho betónu

KUCHYŇA SPEED
dostupná dokonalosť

Veľmi múdre! Praktický doplnkový stôl je 
možné prispôsobiť ľubovoľnej veľkosti kuchyne 

a ponúka dve ďalšie zásuvky v podpornej nohe.

MÚDRO A ŠTÝLOVO ROZDELÍ PRIESTOR VÁŠHO DOMOVA

S malými pôdorysmi typickými pre mestský život je kreatívne plánovanie nutnosťou. Integrované 
jedálenské kúty vyzerajú upravene a lákavo zároveň. Nová generácia XL jednotiek poskytuje o 10% 

viac úložného priestoru a vytvorí u vás doma dokonalú súhru.

Betón je trendy a ponúka množstvo možností, ako sa pohrať s jeho dizajnom. So 
vzhľadom čierneho betónu bolo pre nás dôležité integrovať úložný priestor inteligentným 

spôsobom, ako je to napríklad vo funkčnom výklenku. Čierny korpus potláča nápadnosť 
svetlých spojov medzi tmavými čelami. Moderná sklenená skriňa skrášli miestnosť.



Naše výrazné betónové dekory, ktoré vzdávajú hold 
vizualizácii mestského životného štýlu, sú rovnako 
všestranné ako život sám. Teraz existuje odtieň pre 

každý vkus, od bieleho betónu do útulnej domácnosti 
až po teplý farebný motív terra šedej.

ODOLNOSŤ & OCHRANA

Dvierka sú potiahnuté melaninovou živicou 
a opatrené polymérovou hranou, vďaka 
čomu sú vysoko odolné a ľahko sa udržujú.

RIVA 842

RIVA 892

KUCHYŇA RIVA
sila tónov farby betónu

839 betón terra sivá reprodukcia
891 biela imitácia betónu

RIVA 839

RIVA 891

RIVA 889



Obloženie výklenkov vo vzhľade dreva 
nastavuje scénu obzvlášť elegantného designu. 

Dizajnové prednosti: predné strany v teple 
farby s efektom optickej hĺbky.

Výnimočný vzhľad skla s mierne kovovým 
leskom. Najlepšie pozadie pre exkluzívne 
predné strany vo vzrušujúcom vzhľade je 

jedine zdôraznené geometriou hrán.

KUCHYŇA ARTIS
vlajková loď medzi kuchyňami

937 sklenený vzhľad, matný titán



KUCHYŇA FASHION
nadčasovo extravagantná

Svetlo poskytuje bohaté možnosti 
designu. Krásny príklad: Osvetlená 
zapustená rukoväť posadzuje pracovnú 
dosku z kremeňa na vyššiu úroveň.

168 leštený lak, alpská biela

Máte radi moderný komfort? Skrinka s posuvnými 
dverami vyniká vnútorným osvetlením, ktorého svetlo 
sa odráža od sklenených políc. Viac svetla zaručené.

NESMIERNA PRAKTICKÁ & FLEXIBILNÁ

Model FASHION je moderný a skvele kombinovateľný. Široká ponuka komponentov 
umožňuje vybaviť a zladiť priľahlý priestor. Dvierka sú vyrobené z matne lakovanej MDF, sú 

preto odolné voči vysokým teplotám a jednoduché na údržbu.



216 lakovaný laminát, imitácia brúsenej ocele

KUCHYŇA INOX 
v duchu industrializmu

Pokiaľ máte radi čistý vzhľad 
profesionálnych kuchýň, môžete 
sa teraz rozhodnúť pre chladný 
oceľový vzhľad – celý priestor 

okamžite získa uvoľnenú 
industriálnu atmosféru. Základy pre 
tento efekt: čelá so zodpovedajúcimi 

zvislými a soklovými panelmi.
Cool a nadčasové zároveň.

OCEĽOVÁ KRÁĽOVNÁ

Je vyrobená z kefovej oceľe. Korunujú ju nerezové soklové lišty a zvislé 
panely. Na čelnej strane dvierok potiahnutých UV lakovanou PET fóliou 

je tenká vrstva oceľe, ktorá technikou použitia kief dosiahne matný hrubší 
vzhľad, čo zamedzí korózii a nezostanú na nej odtlačky. Model INOX 

môžete mať v lineárnej a rohovej podobe s ostrovčekom a vďaka hlbokým 
skrinkám získate viac úložného priestoru.



KUCHYŇA LASER

427 alpská biela

NESPOČET MOŽNOSTÍ

So 6 odtieňmi dvierok, 43 dekormi pracovných dosiek, 14 rôznymi 
variantmi korpusov, 3 farbami skla, mnohými druhmi úchytiek 

a usporiadaním podľa vášho gusta sú možnosti výberu prakticky 
nekonečné. Vďaka variabilite všetkých prvkov a otvorenej koncepcii 

kuchyne dosiahnete maximálne využitie akéhokoľvek priestoru.



KUCHYŇA NATURA
vedome prirodzená

744 lakovaný laminát, imitácia dub montreal

EXKLUZÍVNE POTEŠENIE

Systém „GROHE Blue Red“ prekvapí svojou 
inovatívnou všestrannosťou v jednom 

systéme – dokáže z jedného kohútika vyrábať 
chladenú, vriacu, neperlivú či perlivú vodu.

Prirodzene vyzerajúce drevené štruktúry tvoria 
krásny kontrast s bielou matnou prednou stranou. 
Sú ideálne pre kompozíciu obľúbených dekorácií: 
policové prvky, ktoré je možné flexibilne navrhovať.



KUCHYŇA LUX
lux ako luxusný

819 lak, saténovo sivý vysoký lesk

Moderná presklená skrinka Climber so 
sklenenými lamelami dáva kuchyni úplne nový 

rozmer a je premenená na absolútny pútač,
a to vďaka efektnému osvetleniu s možnosťou 
regulácie nielen teploty svetla, ale aj intenzity. 

Jej prednosťou je aj elektronické otváranie.

Materiálová kombinácia z kremenného 
kameňa, pravého laku a skla umocňuje, 

aby sa puristický dizajn veľmi efektívne 
dostal do centra pozornosti.

LUXUS VYSOKÉHO LESKU

Kuchyňa žiari vďaka kvalitným lesklým čelným lakom a architektonicky 
nedotknutému návrhu všetkých komponentov. Kuchyňe sú navrhované ako 
s bezúchytkovým systémom LINE N, tak vo verzii s klasickými úchytkami.



LANDHAUS KUCHYŇAKUCHYŇA CASTELLO
nechajte sa uniesť atmosférou vidieka
390 magnólia roztieraná

Najpredávanejšia rustikálna kuchyňa CASTELLO je charakteristická vidieckym vzhľadom s profilovanými rámovými 
dverami vo farbe roztieranej vanilky alebo magnólie. V kombinácii s ozdobnými pilastrami a rímsou kuchyňa dostáva 

stredomorský nádych. Dvierka sú vyrobené z dosiek MDF, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou a jednoduchou údržbou.

Technika roztieranej farby dodáva kuchyniam CASTELLO 
jedinečný vzhľad - každý kus je originál. Doska dvierok sa najprv 

namočí do farby a následne sa z nej farba stiera. Vytvorí sa patina, 
ktorá vykúzli rustikálny stredomorský vzhľad. Pracovnú dosku 

vyberiete v prírodných farbách od duba po šedú bridlicu. Úchytky 
je možné zvoliť celokovové alebo čierne liatinové. Tento model sa 

vďaka svojej variabilite prispôsobí potrebám vášho interiéru.



KUCHYŇA SYLT
s vášňou pre krásne veci

851 lak, brúsený čierny

SPOJENIE DVOCH

Model SYLT osciluje medzi modernou 
architektúrou a vidieckou kuchyňou. 

Klasické tvary vysoko kvalitných, 
matne lakovaných dvierok z odolného 
MDF materiálu prepožičiavajú kuchyni 

prirodzenú eleganciu.

S otvorenými prvkami môžete úžasne 
nastaviť domácke akcenty. Stolové 
výsuvy sú toho dobrým príkladom, 
pohodlné a dekoratívne zároveň.

Výsuvná jednotka so šírkou iba 30 cm 
má pevnú kovovú policu, vrecko na 

bagety je vyrobené z plátna a ponúka 
priestor pre štyri fľaše.



KUCHYŇA CASCADA
vidiecka moderna so šikovnými detailmi
774 lakovaný laminát, biela
772 lakovaný laminát, kamenná sivá
776 lakovaný laminát, rákosová zelená

VYLADENÉ K DOKONALOSTI

Kuchyňu je možné kombinovať so širokou paletou 
pracovných dosiek od bielej až po mix dreva. Sivý korpus 

je možné kombinovať s rôznymi detailmi – úchytkami, 
nikovými skrinkami alebo LED osvetlením. Výsledný 

design bude stáť za to.

Prispôsobí sa akémukoľvek 
priestoru. Dostatok úložného 
priestoru zaistí XL skrinky, ktoré 
sú nedoceniteľné predovšetkým 
v menších kuchyniach.

Vďaka moderným prvkom sa model CASCADA hodí do 
vidieckych sídiel aj do mestského interiéru. Zaujme 

vzhľadnými a praktickými detailmi, či už sa jedná
o lavicu pod oknom alebo o kuchynský ostrovček.



KUCHYŇA CHALET
elegancia v jemných tónoch

881 lak, brúsený piesok

FUNKČNE & NADČASOVO

Jemné tóny kuchyňa CHALET vytvárajú štýlový
a elegantný kuchynský priestor. Vynikajú tu detaily 

frézovanej prednej plochy, kuchynský ostrovček
a presklené dvierka. Vďaka svojej variabilite a rôznym 

typom prevedenia sa dokáže prispôsobiť vašej domácnosti 
a vy získate funkčnú aj nadčasovú kuchyňu zároveň.

Nepostrádateľný prvok 
individuálneho designu kuchyňa:
rôzne výšky, ktoré sú dokonale 
prispôsobené vašim potrebám
v závislosti na príslušnej
pracovnej oblasti.

Dvierka môžete ozvláštniť sklenenou výplňou so 
zasklievacím rámom s jemnou satináciou 

a obvodovým fazetovým zábrusom alebo zvoliť 
priečkové dvere so staronemeckou sklenenou výplňou. 

Výber zo širokého spektra úchytiek, digestorov 
a detailov vám umožní vytvoriť si kuchyňu snov.



KUCHYŇA NORDIC
spojenie s prírodou i technológiami

782 lak, brúsený biely

V ŠTÝLE CHATY

Moderná kuchyňa ktorá vás jednoducho 
začlení do vidieckeho života a zároveň ponúkne 
technické vychytávky. Navyše ponúka mnoho 

možností na konfiguráciu, napr. liatinové 
kľučky, rovné rámové sklenené dvere so sklom 
vložky, inovatívne osvetlenie a vysoké komody. 

Nová, bezstarostná domácnosť.

Je tam iba vtedy, keď to 
potrebujete. Skladací bufetový 
vozík sa zmestí do každej 
medzery a je možné ho 
individuálne konfigurovať vďaka 
odnímateľnému príslušenstvu.
K dispozícii sú rôzne dekory.



OTVÁRA NOVÉ MOŽNOSTI

Modulárny systém zábradlia teraz ponúka obrovskú 
slobodu pre individuálny dizajn v kuchyni, obývačke 

a kúpeľni. Navyše vyzerá skutočne moderne.

Sú to maličkosti, ktoré robia rozdiel. Sign Emotion 
ponúka užitočné systémové rozšírenia pre kuchyne, 
ku ktorým patrí magnetický držiak noža, držiak tabletu, 
kuchynský valček a držiak na uteráky a taktiež rôzne 
univerzálne police. Držiak pre Teufel MUSICSTATION je 
ohromujúcim prvkom.

Voliteľné smerové osvetlenie LED stavia 
Sign Emotion do centra pozornosti.

Nech žije individualita! Polica v rôznych šírkach a výškach, rovnako 
ako špeciálne funkcie a organizačné pomôcky robia zo Sign Emotion 

flexibilnú a multifunkčnú súčasť, ktorá kombinuje úložný priestor 
a dizajn v modernom poňatí. Všetky prvky je možné zaháknuť alebo 
zavesiť v ľubovoľnej polohe a posúvať po koľajnici. Systém vyrobený 

z hliníka je k dispozícii v čiernom alebo nerezovom vzhľade.

ZAUJÍMAVOSTI

NOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM



KVALITA A EKOLÓGIA, CERTIFIKÁTY

NAŠE ŠTANDARDY? VYNIKAJÚCE!

DIN-CERTIFIKOVANÉ

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Ako globálne aktívna spoločnosť uvažujeme holisticky
a cítime zodpovednosť voči našim zamestnancom a zákazníkom, 
produktom a výrobným procesom.

Naše štandardy sú tiež naším faktorom úspechu:
Najvyššia kvalita Made in Germany – vo všetkých oblastiach.
Jasná orientácia, ktorú naši zákazníci oceňujú po celé desaťročia.

Priekopnícke štandardy sú pre nás normou. 
S našimi certifikáciami nastavujeme 
štandardy, a to nielen v odbore.

Prostredie, v ktorom stojí za to žiť, potrebuje 
ochranu a záväzok. A to je to, čo chceme 
urobiť. Pretože chceme chrániť naše prírodné 
zdroje, sme ekologicky certifikovaní. Opatrne 
využívame energiu, využívame drevo z udržateľne 
obrábaných lesov, ktoré sú certifikované ako 
obzvlášť šetrné k životnému prostrediu.



Patentovaná pracovná doska Xtra Ceramic je vyrobená inovatívnou metódou kompozitnej konštrukcie. 16mm hrubá 
pracovná doska sa skladá z 6mm pevnej keramiky na 10mm ľahkej zadnej vrstve z recyklovaného skla. V kombinácii 
s jeho nárazuvzdorným dizajnovým okrajom je Xtra Ceramic ideálný na mimoriadne požiadavky každodenného 
kuchynského života. Odolné proti poškriabaniu a esteticky príjemný povrch a tiež vodeodolnosť pracovnej dosky 
znamenajú, že je vhodná aj na použitie v kúpeľni a dodá vášmu obytnému priestoru prirodzený vzhľad.

K dispozícii ako pracovná doska 
a výklenok v hrúbke 16 mm

a 5 dekorov

KAMENNÉ DOSKY

XTRA CERAMIC PRACOVNÁ DOSKA

Vodeodolný a odolný
proti poškriabaniu

Vysoko kvalitný vzhľad
a dojem z pravej keramiky

Nárazuvzdorná
dizajnová hrana

Zapustená inštalácia
drezu a varnej dosky



DOSTUPNÁ VÝBAVA

KONFIGURÁCIA OSVETLENIA



SPEED 244 PG1
Alpská biela

SPEED 239 PG1
Biela mäkká matná

FLASH 455 PG3
Lakovaný laminát,
saténová sivá vysoký lesk

TOUCH 337 PG3
Lakovaný laminát,
aqua supermat

FLASH 452 PG3
Lakovaný laminát,
slonovina vysoký lesk

TOUCH 341 PG3
Lakovaný laminát,
kamenná sivá supermat

SPEED 206 PG1
Slonovina mäkká matná

FLASH 453 PG3
Lakovaný laminát,
Bridlicovo sivá vysoký lesk

TOUCH 334 PG3
bridlicovo sivá supermat

SPEED 259 PG1
Saténová sivá

EASYTOUCH 967 PG4
Lakovaný laminát,
alpská biela ultramat

TOUCH 340 PG3
Lakovaný laminát,
čierny supermat

SPEED 288 PG1
Čierny betón
reprodukcia

EASYTOUCH 969 PG4
Lakovaný laminát,
piesková ultramat

EASYTOUCH 964 PG4
Lakovaný laminát,
minerálna zelená ultramat

FLASH 503 PG3
Lakovaný laminát,
alpská biela vysoký lesk

LASER 427 PG2
Alpská biela

FLASH 450 PG3
Lakovaný laminát,
biely vysoký lesk

STRUCTURA 405 PG3
Sierra dub
reprodukcia

STRUCTURA 402 PG3
Havanský dub
reprodukcia

STRUCTURA 403 PG3
Dub nero
reprodukcia

TOUCH 332 PG3
Lakovaný laminát,
alpská biela supermat

TOUCH 336 PG3
Lakovaný laminát,
slonovina supermat

TOUCH 338 PG3
Lakovaný laminát,
saténovo sivý supermat

LASER 418 PG2
Slonovina matná

LASER 416 PG2
Biela

LASER 417 PG2
Saténová sivá

LASER 415 PG2
Piesok

LASER 414 PG2
Vulkanická sivá

RIVA 891 PG2
Biely betón
reprodukcia

RIVA 892 PG2
Betónově sivá
reprodukcia

RIVA 842 PG2
Betónový piesok
reprodukcia

RIVA 889 PG2
Betónová bridlica sivá
reprodukcia

RIVA 839 PG2
Betón terra sivá
reprodukcia

RIVA 893 PG2
Dub sanremo
reprodukcia

RIVA 840 PG2
Vlašský orech
reprodukcia
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EASYTOUCH 966 PG4
Lakovaný laminát,
Fjordská modrá ultra matná

EASYTOUCH 963 PG4
Lakovaný laminát,
hrdzavo červená ultra matná

EASYTOUCH 961 PG4
Lakovaný laminát,
grafitovo čierna ultra matná

STONEART 304 PG4
Kameň sivá bridlice
reprodukcia

STONEART 303 PG4
Sivá bridlice
reprodukcia

INOX 216 PG4
Lakovaný laminát,
kartáčovaná oceľ
reprodukcia

FOCUS 467 PG4
Lak,
piesok, ultra vysoký lesk

FOCUS 640 PG4
Lak,
biely ultra vysoký lesk



FASHION 173 PG4
Lak,
brúsená biela

CHALET 881 PG9
Lak,
brúsený piesok

NORDIC 782 PG7
Lak,
brúsená biela

LUX 817 PG9
Lak,
alpská biela vysoký lesk

FASHION 168 PG4
Lak,
brúsená alpská biela

CHALET 883 PG9
Lak,
brúsená slonovina

CASCADA 776 PG7
Lakovaný laminát,
rákosová zelená

CASTELLO 390 PG8
Vypraná slonovina

FASHION 175 PG4
Lak,
brúsená slonovina

NATURA 744 PG4
Lakovaný laminát,
dub Montreal
reprodukcia

YORK 901 PG7
Pravé drevo,
lakovaná saténová sivá

NORDIC 786 PG7
Lak,
bridlicovo sivá matná

LUX 814 PG9
Lak,
biela vysoký lesk

FASHION 171 PG4
Lak,
brúsená saténová sivá

INLINE 551 PG5
Lak,
brúsená alpská biela

ARTIS 938 PG10
vzhlad skla,
alpská biela matná

SYLT 847 PG7
Lak,
brúsená alpská biela

LUX 816 PG9
Lak,
slonovina vysoký lesk

FASHION 165 PG4
Lak,
brúsená kamenná sivá

CASCADA 774 PG7
Lakovaný laminát,
biela

ARTIS 937 PG10
vzhlad skla,
titanium matný

SYLT 849 PG7
Lak,
brúsená slonovina

LUX 819 PG9
Lak,
saténová sivá vysoký lesk

FASHION 470 PG4
Lak, alpská biela
ultra vysoký lesk

CASCADA 772 PG7
Lakovaný laminát,
kamenná sivá

SYLT 851 PG7
Lak,
brúsená čierna

PURA 834 PG9
Lak,
biela vysoký lesk
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OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI I N F O L I N K A

tel.: 0322 902 902

E - M A I L

info@asko.sk

BRATISLAVA • KOŠICE • TRENČÍN • NITRA • TÁBOR • PRIEVIDZA
POPRAD • BANSKÁ BYSTRICA • PREŠOV

PLÁNOVANIE
ZADARMO3D

FINANCOVANIE

ZAMERANIE PORADENSTVO

DOPRAVA MONTÁŽ

ŠESŤ KĽÚČOVÝCH SLUŽIEB,
KTORÉ VÁM NA CESTE ZA VYSNÍVANOU KUCHYŇOU PONÚKAME:

Ponuka platí 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. Chyby v tlači 
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. Zľavy sa odpočítajú z nezáväzných odporúčaných spotrebiteľských 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 a bytové doplnky.


