
Nabídka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR s výjimkou prodejny Teplice. Prospekt 805V3_CZ.

STAČÍ SI VYBRAT
OSTATNÍ NECHTE NA NÁS

Konferenční stolek, tvrzené sklo / bílá, černá 
nebo dub Sonoma, 100 × 45 × 60 cm, 1003519-00, 03**, 04**

Obývací stěna Oli, dub Sonoma / bílá 
mat nebo vzhled beton / biela mat, 
270 × 197 × 34-42 cm, 1000036-00, 01**

Sedací souprava Twist II, antracitová látka/ 
šedá melírovaná tkanina, bez barevných polštářů,  
221 × 212 cm,  výška 82 cm, 526007-05** - 9 999,-

4 999.-
8 490.-
Sleva

41%

1 299.-
2 190.-
Sleva

47%

lůžko
úložný prostor

P/L varianta
polštáře

potažení zad

Rozklad na lůžko  
134 × 200 cm9 999.-

19 990.-
Sleva

50%KOUPIT

KOUPIT
KOUPIT



Nabídka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR s výjimkou prodejny Teplice. Prospekt 805V3_CZ.

L/P varianta
úložný prostor

polštářky, lůžko 
potažení zad

Sedací souprava Galileo, bílá ekokůže / světle hnědá tkaná látka,
tmavě šedá ekokůže / tmavě šedá tkaná látka nebo tkaná šedá látka / 
tmavě šedá látka, 305 × 210 cm, výška 70-80 cm, 1005963-00, 01**, 02**

Rozklad na lůžko  
150  ×  250 cm

Sedací souprava Sento, tmavě šedá látka, bílá nebo černá ekokůže,  
271 × 170 cm, výška 79 cm, levá varianta na objednání, 525200-02**, 04**, 05

lůžko
úložný prostor

Rozklad na lůžko 
126 × 215 cm

Sedací souprava Beate, šedý melír, levá varianta na objednání, 
240 × 195 cm, výška 80 cm, 1000119-02, 03

potažení zad
polštáře

Sedací souprava Bardot, látka tmavě šedá, pravá varianta na 
objednání, 182 × 255 cm, výška 80 cm, 1004789-00, 07

úložný prostor 
polštáře, lůžko

Další potahy
v aktuální 

nabídce

Další potahy
v aktuální 

nabídce
Rozklad na lůžko 

123 × 200 cm

lůžko
úložný prostor

Rozklad na lůžko  
150 × 205 cm

Další potahy
v aktuální 

nabídce

Další potahy
v aktuální 

nabídce

9 999.-
26 690.-

Sleva

62%

14 999.-
28 490.-

Sleva

47%

10 999.-
21 990.-

Sleva

49%

13 999.-
25 990.-

Sleva

46%

KOUPIT
KOUPIT

KOUPIT KOUPIT
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Rozklad na lůžko  
130 × 197 cm

Sedací souprava Fabio, látka šedá, pravá varianta 
na objednání, 280 × 235 cm, výška 69-88 cm, 1006686-07**, 08**

lůžko
úložný prostor

polohování
opěrek hlavy

potažení zad

Sedací souprava Aloe, tkaná látka černá, 
268 × 203 cm, výška 81- 96cm, pravá  varianta 
na objednání, 1001130-01

potažení zad 
lůžko

úložný prostor 
polohovatelné
opěrky hlavy a rukou

Rozklad na lůžko  
125 × 195 cm

Sedací souprava Neron, látka světle šedá, 225 × 301 cm, 
výška 87 cm, rozklad na lůžko pomocí el. motoru, pravá varianta 
na objednání, 4572936-00

Rozklad na lůžko  
126 × 236 cm

potažení zad

lůžko
polštáře

po
lo

ho
va

cí

Sedací souprava Piano, světlemodrá / šedá látka, levá varianta
na objednání, 270 × 233 cm, výška 80 cm, 1008815-00

polohování
opěrek hlavy

úložný prostor 
potažení zad

lůžko

Rozklad na lůžko  
127 × 200 cm

21 999.-
39 990.-

Sleva

44%21 999.-
42 990.-

Sleva

48%

24 999.-
44 990.-

Sleva

44% 22 999.-
40 990.-

Sleva

43%

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

KOUPIT

KOUPIT

KOUPIT
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Sedací souprava Barcelona, látka tmavě šedá, 286 × 182 cm,  
výška 101 cm, nastavitelné područky a hloubka sedáku, 4574937-00**

KOUPIT

Sedací souprava Herford, tkaná látka šedá, chromované nohy, 
326 × 219 cm, výška 91 cm, 521200-05**  
Taburet, 142 × 101 cm, 521200-06** - 4 599,-

potažení zad
polštářky

L/P varianta

Taburet za příplatek

lůžko
úložný prostor

polohovatelné
opěrky hlavy a rukou

Rozklad na lůžko  
138 × 220 cm

po
lo

ho
va

cí

po
lo

ho
va

cí

19 999.-
39 990.-

Sleva

49%

21 999.-
38 990.-

Sleva

43%

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Sedací souprava Brico, látka světle šedá, 255 × 192 cm, 
výška 81-104 cm, levá varianta na objednání, 4577571-00**

úložný prostor
lůžko

potažení zad

Sedací souprava Aldon, tkaná látka modrá, chromované nohy,  
272 × 220 cm, výška 85-97 cm, levá varianta na objednání, 1002613-00, 01**

lůžko
úložný prostor

potažení zad
polohování
opěrek hlavy

Rozklad na lůžko + úl.prostor 
125 × 190 cm

po
lo

ho
va

cia

Rozklad na lůžko 126 × 181 cm 
a úložný prostor

polohovatelné
opěrky hlavy

18 999.-
34 990.-

Sleva

45%

21 999.-
38 990.-

Sleva

43%

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

po
lo

ho
va

cí

KOUPIT
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Sedací souprava Tokio , ekokůže bílá nebo černá, 
255 × 173 cm, výška 90 cm, levá varianta na objednání,
dřevěné nohy, 1003376-01, 02**

úložný prostor

potažení zad
lůžko

Rozklad na lůžko 
141 × 198 cm

Sedací souprava Hugo, tkaná látka šedá / ekokůže bílá,  
288 × 185 cm, výška 90 cm, pravá varianta na objednání, 1008816-01, 02

Rozklad na lůžko  
130 × 205 cm

potažení zad 
polštáře

lůžko
úložný prostor

Relaxační TV křeslo, umělá kůže 
hnědá, krémová nebo černá, 
manuálně relaxační funkce,  
79 × 85-107 × 90-163 cm, 
1003635-00, 01**, 02**

Sedací souprava Chivas, 
hnědá látka s efektem broušené kůže, 
dřevěné nohy, 155 × 318 × 288 cm, 
výška 76-89 cm
1., včetně čalounění zad, 
4574665-02 - 17 999,-
2., včetně čalounění zad,
rozklad na lůžko,
úložný prostor,
podhlavník,
polohovatelná
područka, 
4574665-00 
24 999,-

Rozklad na lůžko
130 × 265 cm Polohovatelná područka

2

1  

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

16 999.-
33 490.-

Sleva

49%
14 999.-

27 590.-
Sleva

45%
Další potahy  

v aktuální 
nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

17 999.-
34 999.-

Sleva

48% 5 499.-
8 990.-
Sleva

38%

KOUPIT
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Sedací souprava Life, látka světle šedá, 250 × 165 cm, 
výška 81 cm, levá varianta na objednání, 4573171-00, 01

úložný prostor 
lůžko

potažení zad

Rozklad na lůžko  
124 × 205 cm

Sedací souprava Livia, látka šedá / světle šedá, nohy tmavě hnědé dřevo, 
levá varianta na objednání, 228 × 157 cm, výška 89 cm, 1003018-07, 09**

potažení zad
lůžko

úložný prostor

Rozklad na lůžko 
122 × 195 cm

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Sedací souprava Flow, světle / tmavě šedá, pravá varianta
na objednání, 180 × 310 cm, výška 71 - 87 cm, 4572929-00

Rozklad na lůžko 
128 × 240 cm

úložný prostor

potažení zad
lůžko

Sedací souprava Nicki, ekokůže bílá / látka šedá 
nebo ekokůže krémová / látka Latte, 
192 × 144 cm, výška 83 cm,  
0530462-06**, 07

úložný prostor 
lůžko

potažení zad
polštáře

Rozklad na lůžko
134 × 192 cm

7 499.-
13 490.-

Sleva

44%

14 499.-
26 990.-

Sleva

46% 13 999.-
24 990.-

Sleva

43%

13 999.-
24 990.-

Sleva

43%

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

KOUPIT
KOUPIT

KOUPIT KOUPIT
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Pohovka Berlin, umělá kůže 
černá nebo bílá, 190 × 91  cm, 
výška 78 cm, 1002672-00**, 01**

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

lůžko

lůžko
polštáře

polohovatelné
opěrky rukou

Rozklad na lůžko 
141 × 200 cm

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

lůžko
polštáře

polohovatelné
opěrky rukou

polohovatelné
opěrky rukou

Rozklad na lůžko 
150 × 198 cm

Rozklad na lůžko 
190 × 110 cm

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

13 999.-
25 990.-

Sleva

46% 12 999.-
23 490.-

Sleva

44% 4 999.-
8 490.-
Sleva

41%

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Relaxační lehátko Laguna, ekokůže bílá nebo černá, 
prošívaný sedák i opěradlo, 76 × 80 × 170 cm, 
1003375-00, 01**

Relaxační lehátko Chicago, látka žlutá, vínová  
nebo modrá, prošívaný sedák i opěradlo,  
75 × 85 × 175 cm, 5003634-01**, 02**, 03**

Relaxační lehátko London, ekokůže bílá nebo 
šedá, prošívaný sedák i opěradlo,   
76-84 × 92 × 170 cm, 1003385-01**, 02**

polštáře polštáře

4 499.-
8 390.-
Sleva

46%4 999.-
9 650.-
Sleva

48% 4 899.-
8 790.-
Sleva

44%

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

KOUPIT

KOUPIT

KOUPIT

KOUPIT

KOUPIT

KOUPIT
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Plánování na míru

Sedací souprava Omaha, látka Gina petrol, kovové nohy, 276 × 246 cm, výška 84 cm, 
za příplatek: potažení zad, opěrky hlavy, polštářky, 1000022-50**

SLEVA*

40%
na zakázkový prodej

OMAHA
1000022-88** 

VARIABILNÍ SEDACÍ SOUPRAVA ALVARO, 
195 × 371 × 260 cm, výška 83 - 100 cm,  
s možností plánování různých sestav  
a užitkových funkcí, látka Nemo antracit, 
polštářky za příplatek, 4574942-50**

ZĽAVA*

40%
na zákazkový predaj

ALVARO
4574942-88**

potažení zad
výběr nožiček

nastavení 
hloubky sedu

Rozklad na lůžko
za příplatek

Úložný prostor
za příplatek

Úložný prostor
za příplatek

Rozklad na lůžko
za příplatek

Polohovatelné opěrky hlavy
za příplatek

Křeslo
za příplatek

SLEVA*

40%
na zakázkový prodej

ALVARO
4574942-88**

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce 44 999.-
84 390.-

Sleva

46%

49 990.-

24 999.-
sleva 49%



Nabídka platí od 31. 5. do 14. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách (s výjimkou prodejny Teplice) ASKO - NÁBYTEK v ČR včetně e-shopu www.asko.cz a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží skladem. Pak si 
zákazník může zboží v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO - NÁBYTEK si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného 

sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen a nelze 
je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky. **Toto zboží není skladem, zákazník si jej může v době 

platnosti nabídky v prodejně objednat. Prospekt 805V3_CZ.

OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNUwww.asko.cz
I N F O L I N K A

tel.: 232 000 222
E - M A I L

info@asko.cz

Exkluzivní značka kvality
Sedací souprava Hugo, světle hnědá tkaná látka, 185 × 360 × 175 cm,  
výška 87 cm, možnost naplánování různých sestav a rozměrů,  
1008779-50**

potažení zad

ledvinové
polštářky

SLEVA*

40%
na zakázkový prodej

HUGO
1008779-88** 

Sedací souprava Merlin, béžová látka, 280 × 220 cm, výška 95 cm, variabilní program - možnost sestavení různých 
variant provedení s různými typy zakončení (rohový varianta s otomanem či otevřeným zakončením, zakončení 
opěrkou rukou nebo variantu 3 + 2 + 1), 1008622-50**

potažení zadSLEVA*

40%
na zakázkový prodej

MERLIN
1008622-88** 

Úložný prostor
za příplatek

Relaxační roh
za příplatek

Rozklad na lůžko
za příplatek

Rozklad na lůžko
za příplatek

Rohová varianta

Úložný prostor
za příplatek

Další potahy  
v aktuální 

nabídce

Další potahy  
v aktuální 

nabídce 24 999.-
45 999.-

Sleva

45%

17 999.-
31 990.-

Sleva

43%


