
INŠPIRÁCIA PRE 
VÁŠ DOMOV

JEDNOTKA
PRE VÁŠ
DOMOV



VARIABILNÝ PROGRAM MEGA, biela arctic, dub bardolino, buk 4578504-.., 4578501-.., 4578488-.. VARIABILNÝ PROGRAM MEGA 
4578504-.., 4578501-.., 4578488-.. 

Systém Mega vystihujú jednoduché línie, kvalitné 
materiály a čistý dizajn. Aj z tohto dôvodu je tento 
nábytok obľúbený medzi slovenskými domácnos-
ťami. Jeho univerzálne využitie, vysoká variabilita 
a predovšetkým široký sortiment, skrývajúci sa pod 
názvom Mega, pomôže v domácnosti bez ohľadu na 
jej dispozície. Systém nábytku je úplne univerzálny, 
a tak sa hodí ako do spálne, tak do detských izbičiek. 
Vďaka celému radu kombinovateľných dielov môže-
te deťom vytvoriť príjemné prostredie už od útleho 
veku. Program Mega však ponúka oveľa viac - po-
skytuje perfektné vybavenie aj pre vašu spálňu, kde 
vďaka širokej ponuke od skriniek, poličiek, komôd a 
veľkých šatníkových skríň až po útulné postele náj-
dete to pravé. Systém Mega obzvlášť vyniká svojimi 
úložnými priestormi. Pokiaľ teda hľadáte ten pravý 
nábytok do upratovacej miestnosti, knižnice alebo 
pracovne, nešliapnete vedľa, a navyše budete mať 
celý domov zjednotený atraktívnym dizajnom kva-
litného nábytku v bielej farbe alebo pre hrejivejšiu 
atmosféru - v dekore duba sonoma.

TECHNICKÁ 
MIESTNOSŤ

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

KNIŽNICA

PREDSIEŇ



JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

VARIABILNÝ PROGRAM MEGA, biela, buk, dub, 4578488-.. 

KONTAJNER 
46 × 49 × 54 cm 

4578488-20

 ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
157 × 194 × 54 cm 

4596623-34

KOMODA 
38 × 85 × 37 cm 

4596623-32

KOMODA 
106 × 85 × 37 cm 

4578488-16

SKRINKA NA TOPÁNKY 
106 × 75 × 75 cm 

4578488-14

REGÁL 
72 × 194,4 × 36 cm 

4578488-02

 PÍSACÍ STÔL 
106 × 75 × 75 cm 

4578488-14

 KOMODA 
72 × 84,8 × 36,5 cm 

4596623-26

NIE JE NIČ, ČO BY SME NEZVLÁDLI 
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 KOMODA 
75 × 128 × 42 cm 
4596618-07

POSTEĽ 
146 × 80 × 210 cm 

lôžko 140 × 200 cm 
4596618-15

KOMODA 
150 × 80 × 42 cm 

4596618-11

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
150 × 194 × 64 cm 

4596618-23

VARIABILNÝ PROGRAM CARLOSS, biela, dub artisan, dub sonoma, betón, 4596618-.., 4596627-.., 4596632-..SPÁLŇOVÝ PROGRAM CARLOS 
4596618-.., 4596627-.., 4596632-..

Moderný a funkčný nábytok v každej miestnosti domova? Pokiaľ snívate o tom, 
že bude vaša domácnosť dokonale zladená do posledného detailu, práve ste 
našli riešenie. Systém nábytku Carlos vyniká nesmiernou variabilitou a ši-
rokou ponukou jednotlivých skriniek, komôd, zásuviek a skríň, ktoré sa dajú 
medzi sebou jednoducho kombinovať. Systém Carlos ponúka všetko – od vy-
bavenia spálne vrátane komfortnej postele, cez nábytok do detskej izby, ktorá 
poskytne dostatok úložného priestoru, alebo praktické priestory pre pracovňu 
vrátane pracovného stola. Nebojte sa zapojiť fantáziu a skombinujte jednot-
livé dekory na vytvorenie osobného rázu vášho domova. Klasickú bielu per-
fektne doplní dub sonoma alebo dub artisan. Ak chcete viac industriálny štýl, 
siahnite po dekore betónu. Zaujímavým variantom je aj zladenie kompletnej 
domácnosti tón v tóne – tento minimalistický vzhľad dokáže, že sledujete naj-
novšie interiérové trendy, a navyše sa budete v takomto prostredí cítiť skvele.
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VARIABILNÝ PROGRAM CARLOS, biela, dub artisan, dub sonoma, betón, 4596618-.., 4596627-.., 4596632-..

NOČNÝ STOLÍK 
40 × 50 × 34 cm 

4596618-02

PÍSACÍ STÔL 
138 × 75 × 55 cm 

4596618-16

KOMODA 
75 × 104 × 42 cm 

4596618-10

 ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
100 × 194 × 58 cm 

4596618-25

POSTEĽ 
96 × 80 × 210 cm,  

lôžko 90 × 200 cm 
4596618-14
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VARIABILNÝ PROGRAM MRK, dub sonoma, 1001737-.. SPÁLŇOVÝ PROGRAM MRK 
1001737-..

Chýba vášmu domovu dostatok úložných priestorov? 
Zvoľte systém nábytku Mrk, ktorý vďaka svojej va-
riabilite ponúkne priestorové riešenia pre akýkoľvek 
interiér. Špecifikom programu Mrk sú otvorené poli-
cové systémy, ktoré sa skvele hodia do pracovných 
a upratovacích miestností, ale aj do priestranných 
komôr – vďaka otvoreným policiam budete mať na 
očiach všetko potrebné, praktické zásuvky zas po-
môžu uchovávať aj tie najmenšie drobnosti. Program 
Mrk toho ale ponúka oveľa viac – spálňa s dostatkom 
úložných priestorov alebo detská izbička so skrinka-
mi pre všetky detské hračky a ďalšie nevyhnutnosti 
je určite snom každého rodiča. Vďaka programu Mrk 
zariadite však aj šatňu alebo pracovňu. Hlavným de-
korom programu je potom dub sonoma, ktorý doma 
vytvorí príjemnú hrejivú atmosféru. Pokiaľ máte 
však radi kontrast, nebojte sa doplniť drevodekor o 
klasickú neutrálnu bielu, ktorá sa hodí do každej do-
mácnosti.

POSTEĽ 
95 × 58 × 204 cm 
1001737-88

 KOBEREC EDESSA 
80 × 150 cm, 120 × 170 cm alebo 160 × 230 cm 
515971-00, 01, 02
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VARIABILNÝ PROGRAM MRK, biela, 1001737-.. TECHNICKÁ 
MIESTNOSŤ
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VARIABILNÝ PROGRAM ATIK 
1005431-..  

Cítite sa najlepšie obklopení tradičným vidieckym 
štýlom s nádychom vintage a nostalgickou vôňou 
francúzskej Provance? Potom vašej pozornosti ne-
smie uniknúť nábytok programu Atik, vďaka ktoré-
mu sa budete každé ráno prebúdzať do francúzskej 
atmosféry romantického mestečka. Ozdobné detai-
ly, drobné zásuvky, dekoratívne frézované čela aj 
presklené vitríny, to všetko prispeje k tomu, aby ste 
sa cítili skvele. Samozrejmosťou je potom precízne 
spracovanie, vďaka ktorému patrí nábytok Atik k 
vôbec najobľúbenejším. Iste tomu prispieva aj fakt, 
že si vďaka programu vybavíte celú domácnosť. 
Najprv sa prebudíte v romantickej spálni, ktorej do-
minuje priestranná posteľ, šatníková skriňa aj roz-
tomilé nočné stolíky. Raňajkujete v útulnej kuchyni 
s dostatkom úložných priestorov, ktorú prevonia 
čerstvá levanduľa vo váze, a ktorú si vďaka veľkému 
jedálenskému stolu s typickými stoličkami užije celá 
rodina. Pri odchode už len vezmete poslednú nevy-
hnutnosť z dokonalej predsiene, ktorá vám ako prvá 
urobí radosť aj po príchode domov.

VARIABILNÝ PROGRAM ATIK, biela, 1005431-.. 

FASO?

SADA HRNCOV LOLLO ROSSO 
7 dielov, oceľ, nerez 18/0, vhodné 
pre všetky typy varných  
dosiek vrátane indukcie 
120520-00
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LAVICA 
67 × 47 × 40 cm 

0541432-04

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
78 × 189 × 40 cm 

0541432-00

PŘEDSIEŇOVÝ PANEL 
67 × 123 × 28 cm 

0541432-03

KOMODA 
99 × 99 × 40 cm 

0541432-01

TV STOLÍK 
162 × 62 × 52 cm 

0511241-10

KOMODA 
99 × 133 × 39 cm 

511241-06

VITRÍNA 
83 × 189 × 39 cm 

511241-07

KOMODA 
99 × 80 × 39 cm 

0541432-08

VARIABILNÝ PROGRAM BONANZA, naplavené drevo, 511241-.. , 541432-..

VARIABILNÝ PROGRAM BONANZA 
511241-..  

Vintage štýl je stále obľúbenejší, prečo si ho teda nedopriať vo svojom domove vďaka programu Bonanza, ktorý imituje 
optiku opotrebovaných drevených lát v rôznofarebných odtieňoch? Táto nevšedná a svieža kombinácia vnesie do vášho 
interiéru originalitu a zároveň inšpiráciu k zariadeniu naozaj štýlového bytu. Áno, naozaj bytu! Program Bonanza totiž 
ponúka nábytok do každej miestnosti vašej domácnosti a vyberať môžete z nepreberného množstva skriniek, políc, 
zásuviek, komôd a ďalších úložných priestorov vrátane kompletného vybavenia predsiene. Perfektným detailom je aj 
kuchynský alebo konferenčný stolík, ktorý len doladí štýlovú atmosféru. Nebojte sa experimentovať a doplňte tento 
vintage nábytok o kovové detaily a kontrastné dekorácie, vďaka ktorým bude váš domov skutočným originálom a nebude 
pochýb o tom, že sa budete domov vracať radi ako vy, tak aj vaši hostia.



VARIABILNÝ PROGRAM LUCA 
531337-..  

Romantický a nežný nábytok Luca inšpirovaný štýlom Provance upúta vašu pozornosť dekora-
tívnymi reliéfmi predných plôch a kúzelnou kombináciou bielenej pínie s rezaným dubom truf-
fle. Masívne široké rámy a kovové úchytky s patinou ešte podčiarkujú celkový elegantný vzhľad 
nábytku. Úložný priestor je prakticky členený a výšku políc si môžete prispôsobiť podľa svojich 
preferencií. Dvierka skríň i zásuvky sú navyše vybavené mechanizmom na tiché dovieranie. Vý-
nimočná krása programu Luca prinesie do miestnosti pocit harmónie, útulnosti a atmosféru 
francúzskeho vidieka. Či už zháňate manželskú posteľ, šatníkovú skriňu, písací stôl či pult na 
prebaľovanie, so systémom Luca skrátka nikdy nesiahnete vedľa, a navyše spolu všetko skvele 
ladí. Vďaka svojej nadčasovosti sa výborne hodí aj do detských a študentských izieb. Nemecké 
spracovanie a kvalitné drevotrieska zaručujú dlhodobú životnosť variabilného systému Luca.
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VARIABILNÝ PROGRAM LUCA, biela / borovica truffel, 531337-.. 

 ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
148 × 201 × 62 cm 

531337-03

PÍSACÍ STÔL 
141 × 77 × 81 cm 

531337-04

REGÁL 
60 × 201 × 43 cm 

531337-05

POSTEĽ 
96 × 58–90 × 205 cm 

531337-09
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VARIABILNÝ PROGRAM ROMANCE, smrekovec sibírsky / dub san remo, 4576534-.. 

SKRINKA 
NA TOPÁNKY 
96 × 91 × 38 cm,   
541502-01

ZRKADLO 
96 × 92 × 4 cm,   
541502-04

LAVICA 
76 × 50 × 38 cm,   
541502-02

VEŠIAKOVÝ PANEL 
59 × 143 × 30 cm,   
541502-03

ŠATNÍKOVÁ 
SKRIŇA 
76 × 201 × 39 cm,   
541502-00

VYSOKÁ 
SKRINKA 
38 × 190 × 32 cm,   
4576013-04

ZRKADLO 
80 × 70 × 12 cm,   
4576013-00

SKRINKA POD 
UMÝVADLO 
80 × 66 × 32 cm,   
4576013-01

NÁSTENNÁ 
SKRINKA 
38 × 70 × 24 cm,   
4576013-02

SPODNÁ 
SKRINKA 
38 × 82 × 32 cm,   
4576013-03



VARIABILNÝ PROGRAM DETROIT, dub doskový / metall, 4585564-.. 

VARIABILNÝ PROGRAM DETROIT 
4585564-..  

Industriálny štýl skĺbi účelnosť priemyselných priestorov s nezameniteľnou estetikou vintage materiálov. Kolekcia Detroit je ukáž-
kovým príkladom tohto interiérového smeru, pre ktorý sú typické priznané materiály, ako je oceľ, betón, drevo či hliník. Industriálny 
nábytok však zaujme nielen dizajnom, ale predovšetkým dôrazom na funkčnosť a praktickosť úložných priestorov. Útulné tóny dosko-
vého duba s prírodnou kresbou dreva vyzerajú v kombinácii s antracitovými plochami jedinečne a moderne. Vkusným detailom sú tiež 
robustné kovové podnožia, čierne kovanie a úchytky z brúsenej ocele. Originálne nohy dodávajú nábytku unikátny vzhľad a vzdušnosť. 
Neprehliadnuteľným dizajnovým programom Detroit môžete zariadiť celú spálňu, alebo jednotlivé kusy nábytku využiť aj v ďalších 
miestnostiach vašej domácnosti. Svoje miesto nájde ako v rodinnom dome, tak v byte pre jedného či prvom bývaní mladého páru.

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

OBLIEČKY 
paplón 140 × 200 cm, 
vankúš 70 × 90 cm  
722126-00
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VARIABILNÝ PROGRAM LIVERPOOL, dub doskový / grafit 4585564-.. ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA CORK 
135 × 199 × 58 cm 
4585562-00

NOČNÝ STOLÍK 
58 × 45 × 41 cm 
4585564-09 POSTEĽ 

189 × 218 × 65 cm 
4585564-05

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA EMDEN 
179 × 198 × 64 cm 
4578586-00 REGÁL 

47 × 198 × 38 cm 
4588424-04

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
180 × 198 × 64 cm 
4588424-00
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VARIABILNÝ KANCELÁRSKÝ PROGRAM CALVIA 
4578642-..  

Chcete si konečne zariadiť pracovňu podľa svojich predstáv? 
Urobte koniec práce pri jedálenskom stole a vytvorte si vo 
vašej domácnosti svoj pracovný kútik, v ktorom by nemal 
chýbať kvalitný stôl so stoličkou, vhodné osvetlenie a v ne-
poslednom rade aj dostatok úložných priestorov. Systém 
Calvia sa pre zariadenie vašej domácej kancelárie perfektne 
hodí. Jeho ergonomická konštrukcia, minimalistický dizajn  
a vysoká funkčnosť vám pomôže pri sústredení sa pri pra-
covných úlohách. Môžete si vybrať z ponuky moderných 
dekorov. Biela farba so subtílnymi šedými detailmi celú 
miestnosť krásne prevzdušní a dobre s ňou zladíte aj výmaľ-
bu a interiérové doplnky. Vzhľad starého duba zase prinesie 
do priestoru útulnú a hrejivú atmosféru, vďaka ktorej vám 
pôjde práca od ruky. Priestranné variabilné regály, úložné 
kontajnery a pracovný stôl z radu Calvia by rozhodne nemali 
v žiadnej pracovni chýbať.

VARIABILNÝ KANCELÁRSKÝ PROGRAM CALVIA, biela alebo biela / sonoma, 4578642-.. 

KANCELÁRSKE
KRESLO SCOPE 
67 × 115–129 × 65,5 cm 
4600878-00

PC STÔL 
160 × 75 × 80 cm 

4578642-02

KONTAJNER 
48 × 65,5 × 49,5 cm 

4578642-06

REGÁL 
89 × 111 × 40 cm 

4578642-10

REGÁL 
84–160 × 221,5 × 40 cm 

4578642-12

PC STÔL 
120 × 75 × 80 cm 

4578642-00

REGÁL / TV STOLÍK 
84,5 × 33,5 × 35 cm 

4578642-23
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VARIABILNÝ KANCELÁRSKÝ PROGRAM HOME OFFICE, biela / dub sonoma / sivá, 4602674, 4603961, 4601896-.. KANCELÁRSKE KRESLO NEXT 
66 × 113–130 × 71 cm 
4600877-00, 01

VARIABILNÝ KANCELÁRSKÝ PROGRAM CALVIA 
4578642-..  

Máte radi severský štýl bývania? Vyhovuje vám jeho čistota, elegancia, jed-
noduchosť a praktickosť? Potom bude systém Home Office to pravé orechové. 
Zorganizujte si s ním svoju pracovňu, domácu kanceláriu či akúkoľvek ďalšiu 
miestnosť vášho domova. Kvalitná česká výroba a laminované drevotrieskové 
dosky olemované ABS hranami zaistia dlhú životnosť nábytku. Vyberiete si po-
pulárnu kombináciu bielej a dubu sonoma, alebo skôr preferujete neobvyklé 
duo svetlo šedé s dubovým dekorom? Celkový minimalistický dizajn skvele do-
pĺňajú matné čierne úchytky a kovové podnože, vďaka ktorej pôsobí nábytok 
veľmi vzdušne a moderne. Z jednotlivých dielov z radu nábytku Home Office je 
možné jednoducho vytvoriť ergonomické prostredie podľa vašich aktuálnych 
potrieb. Skvele sa hodí nielen pre vybavenie kancelárie, ale bude dobre vyze-
rať aj v ďalších miestnostiach, ako je obývacia izba, predsieň či spálňa.

VÝŠKOVO 
NASTAVITELNÝ

117,5 CM 70,5 CM

LED STOLNÁ LAMPA VENTO 
12,5 × 46 cm 
0302316-00
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1 × 1 
41 × 41 × 38 cm 
1008336-00

 4 × 1 
41 × 147 × 38 cm 

1008336-01

2 × 2 
77 × 77 × 38 cm 
1008336-02

4 × 2 
77 × 147 × 38 cm 
1008336-03

Nabídka platí do vyprodání zásob ve všech prodejnách 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 Katalog_Matrace_CZ. OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU

www.asko.cz

I N F O L I N K A
tel.: 232 000 222

M A I L
info@asko.cz

Další rozměry  
za příplatek.nosnosť výška pena

PUR prateľný
poťah

masážna
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tuhosť
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studená
pena RG50tuhosť
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doska
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pena

dodávame 
v rolovanom stave
pre jednoduchú prepravu

polohovanie
hlavy

polohovanie
nôh

Flexifoam
pena

BOX
spring

CubeCARE
zdravotný

matrac
jadro

BONELL

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • PRAHA - ČAKOVICE • CHOMUTOV 
ČESKÉ BUDĚJOVICE • TÁBOR • OLOMOUC • TEPLICE • PLZEŇ 
ZNOJMO • ZLÍN • BRNO • MLADÁ BOLESLAV • HRADEC KRÁLOVÉ • 
HAVÍŘOV

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. 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. Prospekt OKG03.

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI

www.asko.sk

I N F O L I N K A
tel.: 0322 902 902

M A I L
info@asko.sk

Ďalšie rozmery  
za príplatok.nosnosť výška pena
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BONELL

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

3 × 3 
112 × 112 × 38 cm 
1008336-04

4 × 4 
147 × 147 × 38 cm 
1008336-05


