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VŠETKO PRE RODINNÚ POHODU

NOVINKA
Univerzálne koše

od 
11,79 €

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ
nové vzory 

za skvelé ceny!

od 
23,49 €

20,79 €

19,59 €

PRENOSNÝ GRIL

66,69 €

48,99 €

SMOOTHIE MIXÉR

Jarné a letné
novinky pre vašu
kondíciu a pohodu 
doma i na záhrade!

Vaša

Lucie Benešová
herečka
Lucie Benešová

Doprava 
zdarma

pri nákupe 
nad 45 €
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Komfort 
a voľnosť 

pohybu

ružová

NA POHODLNÉ 
CVIČENIE KDEKOĽVEK

NEZABUDNITE NA
DOSTATOČNÝ PITNÝ REŽIM!

Komfort 
a voľnosť 

pohybu

NA POHODLNÉ 
CVIČENIE KDEKOĽVEK

DOSTATOČNÝ PITNÝ REŽIM!DOSTATOČNÝ PITNÝ REŽIM!

MAXI 
veľkosť
osušky

Na cvičenie 
aj kempovanie

Teplomer 
vo viečku

MAXI 
veľkosť
osušky

Značková kvalita pre vaše zdravie a kondíciu

zelená

2

POSILNIA
VŠETKY
SVALY

97,99 €

86,29 €

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

marhuľová

SodaStream Spirit  
Výrobník domácej perlivej vody s kompletnou výbavou. 
Balenie obsahuje: výrobník SodaStream, fľašu 1 l a bombičku 
s potravinárskym CO2 plynom na výrobu až 80 l perlivej 
vody. Jednoduchá obsluha. Voľba intenzity perlivosti.
C002703 kód 000  marhuľová
C002704 kód 000  mentolová        97,99 €     86,29 €

zelená
C003256 kód 002  veľ. S/M   
C003256 kód 004  veľ. L/XL
C003256 kód 005  veľ. XXL   
11,79 €

ružová
C003255 kód 002  veľ. S/M   
C003255 kód 004  veľ. L/XL
C003255 kód 005  veľ. XXL    
11,79 €

Sada posilňovacích gúm
Materiál: 100 % termoplastický, 
recyklovateľný elastomér 
odolný proti roztrhnutiu. 
Sada 3 kusov krátkych gúm: 
dĺžka 30 cm; ľahká, stredná 
a vysoká záťaž
C003253 kód 003      7,49 €
Sada 2 kusov dlhých gúm: 
dĺžka 150 cm; stredná 
a vysoká záťaž
C003254 kód 004     7,49 €

Na cvičenie 
aj kempovanie

MAXI 
veľkosť
osušky

Na cvičenie 
aj kempovanie

Fitness podložka na jógu
Nekĺže, je vodeodolná a ľahká. 
S popruhom pre pohodlné nosenie. 
Materiál: ekologický termoplastický 
elastomér. Rozmery: dĺžka 183 cm, 
šírka 61 cm, hrúbka 6 mm.
C003251 kód 000  čierna   
C003252 kód 000  červená    
21,59 €

NA ŠPORT A JÓGU

iba 
11,79 €

Teplomer 
vo viečku

S popruhom pre pohodlné nosenie. 
Materiál: ekologický termoplastický Materiál: ekologický termoplastický 
elastomér. Rozmery: dĺžka 183 cm, 
šírka 61 cm, hrúbka 6 mm.šírka 61 cm, hrúbka 6 mm.
C003251 kód 000
C003252 kód 000C003252 kód 000
21,59 €

15,69 €

13,69 €

OBJEM 400 ml

Termoska 
s teplomerom 400 ml
Šikovná cestovná termoska s teplomerom 
vo viečku (aktivuje sa poklepaním na viečko). 
Dvojstenné prevedenie udrží dlhšie teplotu nápoja. 
Vonkajší i vnútorný povrch je nerezový, viečko je 
vyrobené z plastu a tesnenie zo silikónu. Objem 
400 ml. Priemer: 6,5 cm.
C003244 kód 000  zlatá   
C003245 kód 000  strieborná
15,69 €   13,69 €

mentolová

  veľ. L/XL
C003255 kód 005  veľ. XXL    

Prstové ponožky
Na jógu a ostatné cvičenie. 
Vďaka otvorenej špičke 
a priehlavku sú maximálne 
pohodlné. Protišmyková úprava 
na chodidlách. Materiál: 
80 % bavlna, 20 % elastan. 
Veľkosť uni 36 – 41.
C001705 kód 000  ružová   
C001706 kód 000  sivá
C001707 kód 000  čierna     
3,49 €

PRSTOVÉ

iba 
3,49 €

čierna
ružová sivá

IDEÁLNE NA ŠPORT 
A CESTOVANIE

od 
4,69 €

MÄKKÁ 
A POHODLNÁ

iba 
21,59 €

strieborná

zlatá

osuška
čierna

červená

MAXI rýchloschnúca 
fitness osuška a uterák
Ultra absorpčné schopnosti. 
Elastické pútko na zavesenie 
a pohodlné zbalenie. Materiál: 
mikrovlákno – 85 % polyester, 
15 % polyamid. Rozmery 
osušky: 160 x 80 cm, uteráka: 
80 x 40 cm.
osuška
C001669 kód 000  čierna   
C001670 kód 000  mentolová
C001671 kód 000  ružová   
C003257 kód 000  fi alová 
C003258 kód 000  červená   
C003259 kód 000  tmavosivá   
11,79 €
uterák
C001699 kód 000  námornícka   
C001700 kód 000  modrá
C001701 kód 000  mentolová   
C003260 kód 000  zelená 
C003261 kód 000  fi alová   
C003262 kód 000  červená
C003263 kód 000  čierna   
C003264 kód 000  tmavosivá   
4,69 €

sada 3 ks
krátkych 

gúm

sada 
2 ks

dlhých 
gúm

sada 

2 A 3 KS V BALENÍ

iba 
7,49 €

Ľahké
uchytenie
fľaše

Voľba stupňa
perlivosti

Najluxusnejšia
rada 

SodaStreamLegíny na šport a jógu
Pohodlné, príjemne elastické 
a tvarujúce. Vhodné na všetky športové 
aktivity. Materiál: 90 % polyester, 10 % elastan. 
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Bezdrôtové

S chladivými 
náušníkmi

Bezdrôtové

S chladivými 
náušníkmi

Bezdrôtové

3

MAJTE 
SVOJU FYZICKÚ
KONDÍCIU POD 
KONTROLOU

Svalový elektrostimulátor 
na koleno - TENS
2 neopotrebovateľné uhlíkové elektródy 
kontaktom s vodou, univerzálna manžeta pre 
koleno aj lakeť, obvod 25-70 cm, časovač, 
4 programy. Ľahké ovládanie, bezpečnostné 
vypnutie. Batéria 3 x 1,5V AAA súčasťou 
balenia. Materiál: textil/neoprén. Na našom 
webe nájdete tiež elektrostimulátor na 
členok, zápästie a rameno za výhodné ceny.
C000826 kód 000      62,79 €   46,99 €

Športové hodinky 
s pulzomerom PM 25
Monitoring tepovej 
frekvencie pri fyzickej aktivite 
(meranie s presnosťou EKG). 
Vodotesnosť 3 ATM do 30 m. 
Analógový bezdrôtový prenos, 
podsvietený displej. Akustický 
a vizuálny alarm pri opustení 
tréningovej zóny, individuálne 
nastaviteľné tréningové 
rozsahy. Spaľovanie kalórií 
v Kcal (základ Jogging), 
spaľovanie tuku v g/oz. 
Časové funkcie, dátum, 
alarm, stopky, odpočítavanie. 
Nastaviteľný flexibilný hrudný 
pás. Balenie obsahuje: 
Hodinky PM 25, hrudný pás, 
gombíkovú batériu, tašku.  
C002002 kód 000     
62,79 €   39,19 €

Pulzný 
oxymeter PO 35  
Spoľahlivo a neinvazívne 
meria saturáciu hemoglobínu 
kyslíkom a tepovú 
frekvenciu. Vhodný najmä 
pre rizikových pacientov, 
napr. s onemocnením 
srdca, astmatikov, ale tiež 
športovcov. Prehľadný displej. 
Príslušenstvo: 2 x batéria 
LR03, AAA (1,5 V) - sú súčasťou 
balenia. Pridržiavací popruh, 
puzdro na opasok.    
C001999 kód 000     
74,49 €   58,79 €

Osobná diagnostická 
váha BF720 
Meria telesnú hmotnosť, svalovú hmotu, vodu v tele, hmotnosť 
kostí, aktívny a bazálny metabolizmus a BMI. Pamäť až pre 
8 užívateľov (automatické rozoznávanie užívateľa). Meranie 
v jednotkách kg/lb/st. Jednoduchá obsluha, prehľadný LCD 
displej (veľkosť číslic 23 mm). Plocha váhy z bezpečnostného 
skla, elektródy z nerezovej ocele. Prevádzka na 3 batérie typu 
AAA (sú súčasťou balenia). Max. nosnosť do 180 kg.   
C002000 kód 000     78,39 €   54,79 €

Športové slúchadlá 
s chladivými náušníkmi
Mäkké náušníky so špeciálnym chladivým 
gélom. Ľahká konštrukcia a vysoký komfort 
pri používaní. Kvalitné meniče 40 mm 
s neodymovými magnetmi, kmitočtový rozsah 
20 Hz až 20 kHz a impedancia 32 Ohm pre 
čistý dynamický zvuk. Skladacie (naplocho) 
pre ľahké uloženie a prenášanie. Výdrž batérie 
až 20 hod. na nabitie. Typ batérie Li – Pol. 
Funkcia rýchlonabíjania – po 10 minútach 
až 2 hod. prevádzky. Hovory v handsfree 
režime. Micro USB nabíjanie. 
Hmotnosť 0,17 kg.
C002003 kód 000     
78,39 €   62,69 €

Fitness náramok AS 87
Sledovanie osobných fyzických aktivít: 
počítanie krokov, vzdialenosti, spotreby kalórií 
a dosiahnutie nastavených cieľov. Analýza 
spánkového režimu prostredníctvom bezplatnej 
aplikácie HealthManager. Prenos pomocou 
technológie Bluetooth s nízkou spotrebou 
energie. Funkcia Selfie – ovládanie fotoaparátu 
smartphonu. Zobrazenie času, dátumu a úrovne 
batérie. Li-Ion batérie 70 mAh; 3,7 V. Vodotesnosť 
3 ATM. Obsah balenia: prístroj, adaptér, kábel.  
C002001 kód 000     
46,99 €   35,19 €

Svalový elektrostimulátor Svalový elektrostimulátor 
Osobná diagnostická 

62,79 €

46,99 €

-25 %

74,49 €

58,79 €

-21 %

39,19 €

78,39 €

54,79 €

-30 %

78,39 €

62,69 €

-20 %

Uľaví vám 
od bolesti

Analyzuje
vašu hmotnosť

  do najmenších
  detailov

Vďaka háčikom
za uši vám nikdy
nespadnú

Športové hodinky 
s pulzomerom PM 25s pulzomerom PM 25
Monitoring tepovej Monitoring tepovej Monitoring tepovej 
frekvencie pri fyzickej aktivite frekvencie pri fyzickej aktivite frekvencie pri fyzickej aktivite frekvencie pri fyzickej aktivite frekvencie pri fyzickej aktivite frekvencie pri fyzickej aktivite frekvencie pri fyzickej aktivite 
(meranie s presnosťou EKG). (meranie s presnosťou EKG). (meranie s presnosťou EKG). 
Vodotesnosť 3 ATM do 30 m. Vodotesnosť 3 ATM do 30 m. 
Analógový bezdrôtový prenos, Analógový bezdrôtový prenos, 
podsvietený displej. Akustický podsvietený displej. Akustický 

62,79 €

39,19 €

-37 %

Sleduje vašu
 fyzickú aktivitu 
i spánok

Vďaka háčikom
za uši vám nikdy
nespadnú

Športové slúchadlá za uši
Flexibilné tvarovateľné háčiky pre bezpečné 
a pohodlné usadenie za uši. Kábel v dĺžke 
1,2 m. Použitie pri akomkoľvek pohybu. Čistý 
zvuk a energické basy. Integrované ovládanie 
hudby, hovorov a hlasového asistenta. Odolné 
proti potu s krytím IPX2.  
C003266 kód 000  biela
C003267 kód 000  čierna     15,69 €   11,69 €

biela

čierna

Športové hodinky Športové hodinky Športové hodinky 

46,99 €

35,19 €

-25 %

oxymeter PO 35  

P
R
E
D
Ĺ Ž

EN
Á ROČNÁ

ZÁRU
KAZÁRUKA

P
R
E
D
Ĺ Ž

EN
Á ROČNÁ

ZÁRU
KAZÁRUKA

Tisíce produktov na www.astoreo.sk

58,79 €58,79 €

15,69 €

11,69 €

-25 %
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Efektívny 
slimákový 
systém!

Grilujte bagety, 
mäsá, sendviče 
i zeleninu!

Efektívny 
slimákový 
systém!

Výkonný vďaka 
multicyklónovému 

efektu

Vrátane 
2 mixovacích nádob

/športových fliaš

Výkonný vďaka 
multicyklónovému 

efektu

Vrátane 
2 mixovacích nádob

/športových fliaš

Značková kvalita za skvelé ceny4

66,69 €

48,99 €

-26 %

Sada príborov 24 ks
Obsahuje: 6 x lyžicu, 
6 x vidličku, 6 x nôž, 6 x čajovú 
lyžičku. V hladkom dizajne. 
Materiál: nerezová oceľ.
C003048 kód 024          
23,49 €

Odšťavovač 
ECG SJ 2150 Per la Vita
2 stupne rýchlosti. Väčší otvor pre 
vkladanie surovín 55 x 35 cm. 2 nádoby pre 
šťavu a dužinu - obe s objemom 800 ml. 
Výkonný DC motor 
150 W, otáčky 80/
min, tichý chod (max. 
80 dB). Nerezové sitko, 
kefka na čistenie.  
Rozmery: šírka 
23,5 cm, výška 43 cm, 
hĺbka 17,5 cm.
C002010 kód 000           
97,99 €     78,39 €

Tyčový mixér
Mixuje, šľahá, seká. V hornej časti 
rukoväte otočné koliesko k regulácii 
stupňa rýchlosti počas chodu. 
Turbo spínač. Príslušenstvo: 700 ml 
mixovacia nádoba, 500 ml nádoba 
na sekanie, sekáčik s antikorovými 
nožmi, veko nádoby sekáčika s kolíkom 
pre inštaláciu nožovej jednotky, 
vyberateľný tyčový nadstavec so 
6 vysokokvalitnými antikorovými 
nožmi s titánovým povrchom, 
antikorová metla na šľahanie, 
protišmyková podložka/viečko. Príkon 
800 W. Rozmery: 48,8 x 6,8 x 6,8 cm. 
C002694 kód 000          
58,79 €     54,89 € ZÁRUKA

NA MOTOR 
6 ROKOV!

Z KVALITNEJ 
NEREZOVEJ 

OCELE

A PRÍPRAVA
ZDRAVÉHO
JEDLA BUDE 
HRAČKA!

Grilujte bagety, 
mäsá, sendviče 

Značková kvalita za skvelé ceny

35,29 €

31,39 €

5 SUŠIACICH 
POSCHODÍ

Sušička ovocia
Rovnomerné prúdenie 
vzduchu na 5tich výškovo 
nastaviteľných sieťach. 
Priehľadný materiál sušičky 
umožňuje ľahký prehľad 
o priebehu sušenia. 
Jednoduché nastavenie 
času a regulácie teploty 
(35-70°C) prevádzky na 
podsvietenom LED displeji. 
Priemer sušiaceho sita 
255 mm, úžitková výška 
poschodia: 1,5 až 2,8 cm. 
Tepelná poistka proti 
prehriatiu. Príkon: 240 W.  
C02698 kód 000           
35,29 €     31,39 €

SADA 24 KS

iba 
23,49 €

97,99 €

78,39 €

TOP CENA!

Grilujte bagety, 
mäsá, sendviče 
i zeleninu!

Panini gril 
Russel Hobbs
3 základné funkcie: gril na mäso, panini a sandwich gril a panvica. 
Nastaviteľné pánty s možnosťou vyklopenia o 180° pre úplne otvorené 
grilovania na oboch plochách súčasne. Gril je vybavený špeciálnymi 
drážkami na odvod prebytočného tuku do nádobky. Nepriľnavý povrch 
grilovacích plôch. Jednoduchá údržba a čistenie. Príkon 1800 W. Rozmery 
grilovacej plochy 25 x 23 cm, 575 cm2, rozmery prístroja: šírka 36 cm, výška 
18,5 cm, hĺbka 34,5 cm. Dĺžka napájacieho kábla 0,75 cm. Hmotnosť 3,62 kg.
C002004 kód 000           62,79 €

3 v 1 

iba 
62,79 €

Smoothie mixér
Silný a výkonný. Dva prednastavené programy na mäkké a tvrdé 
suroviny. LED indikátor, pulzné funkcie. Šesť vysokokvalitných, 
vyberateľných čepelí z nehrdzavejúcej ocele potiahnutých 
titanom. Bezpečnostné prvky. Mixovacie nádoby s objemom 
0,6 l (2 ks) z vysokokvalitného plastu TRITANU možno použiť ako 
športovú fľašu s bezpečnostným vekom, silikónovým úchytom 
a praktickou karabínou. Jednoduché čistenie. Príkon 800 W. 
C002444 kód 000          66,69 €     48,99 €

58,79 €

54,89 €

SILNÝ A VÝKONNÝ

Na ovocie,
huby a bylinky

-20 %

04-05_ASTOREO_Noviny_195x275mm_JARO_2021_SK.indd   2 25.02.2021   17:37



Kvalitný 
kompost až 
5 x rýchlejšie

Jednoduché 
predpestovanie 
sadeníc

Prenosný 
a uzatvárateľný
Prenosný 
a uzatvárateľný
Prenosný 
a uzatvárateľný

Kvalitný 
kompost až 
5 x rýchlejšie

5www.astoreo.sk 02/20 839 556

BESTSELLER

Teleskopické nožnice na živé ploty
Príkon 450 W, dĺžka lišty 46 cm. Nastaviteľný uhol 
strižnej hlavy. Maximálny priemer strihu 16 mm. 
Teleskopická rukoväť 190 cm - 250 cm. Mäkčený poťah 
rukoväte. Vrátane ramenného popruhu. Váha 3,7 kg.
C001300 kód 000          
86,29 €     70,59 €

Závesný 
držiak 
na náradie
Na všetko náradie 
s násadou. Ľahká 
montáž na stenu 
pomocou skrutiek. 
Úchyty s gumovou 
vrstvou proti 
vyšmyknutiu. Materiál: 
plast. V ponuke 2 rozmery 
a 2 farebné varianty.

59 x 13 x 12 cm
C003206 kód 059  čierna          
C003207 kód 059  sivý kameň
11,39 €
31 x 10 x 7 cm
C003206 kód 031  čierna          
C003207 kód 031  sivý kameň
7,79 €

Záhradný 
vozík 
S dvoma pojazdnými 
kolieskami. Materiál: 
odolný, ľahký plast. 
Objem: 55 l. Rozmery: 
dĺžka 50 cm, šírka 
61 cm, výška 84 cm. 
2 farebné varianty.
C003220 kód 000 
čierna
21,59 €          
C003221 kód 000  
olivová          
23,49 €

Kompostér jednokomorový 
S chytrým systémom ventilácie pre rýchlejší vznik 
humusu. Dvierka v spodnej časti pre jednoduché 
vyberanie hotového humusu. Materiál: kvalitný plast 
s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu 
a poveternostným podmienkam. 2 veľkosti na výber.
220 l (základňa 61 x 61 cm, výška 75,3 cm). 
C003211 kód 220          27,49 €
320 l (základňa 70 x 70 cm, výška 80 cm).
C003211 kód 320          31,39 €

Prenosný box 
na náradie
S úchytom pre ľahké prená-
šanie a dvoma plastovými 
zámkami. Materiál: odolný 
plast. 2 veľkosti.
1. box objem 50 l, 
dĺžka 58,5 cm, šírka 36 cm, 
výška 33,7 cm, 
C003223 kód 058     28,59 €
2. box objem 38 l, 
dĺžka 44,5 cm, šírka 36 cm, 
výška 33,7 cm.
C003223 kód 044    22,69 €

86,29 €

70,59 €

-18 %

35,29 €

27,49 €

-22 %

Naťahovacia hadica 
Dĺžka max. 23 metrov, priemer 1/2‘‘. Súčasťou 
balenia je pištoľ so 7 stupňami rozprašovania. 
Vďaka systému rýchlospojok je možné spojenie 
niekoľkých hadíc dohromady.
C002260 kód 000          
21,59 €     19,59 €

21,59 €

19,59 €

DĹŽKA 23 m

2 VEĽKOSTI NA VÝBER

od 
7,79 €

OBJEM 55  l

od 
21,59 €

OBJEM 220 A 320 l

od 
27,49 €

Prenosný box Prenosný box 

2 VEĽKOSTI NA VÝBER

od
22,69 €

Objemný a stabilný 
pomocník na
každú záhradu

Jednoduché 
predpestovanie 
sadeníc

Sadzbovač
s vekom
S priehľadným vekom a ventilačnými 
otvormi. Odnímateľné nohy. Materiál: 
plast. Objem: 52 l. Rozmery: dĺžka 
77 cm, šírka 38,7 cm, výška 82 cm.
C003209 kód 000          
35,29 €

OBJEM 52 l

iba
35,29 €

Ľahko 
a bez 

rebríka 

Aku nožnice
Li-Ion batérie: 3,6V / 1 300 mAh, doba chodu cca 
30 min, doba nabíjania 4 hodiny. 2 lišty: na kríky 100 mm, 
na trávu 70 mm. Ľahká výmena. Hmotnosť: 0,6 kg. 
Bezpečnostný spínač, indikátor stavu nabitia batérie.
C001719 kód 000         35,29 €     27,49 €

objem
38 litrov

čierna

olivová

objem
50 litrov

ŠIKOVNÍ 
POMOCNÍCI
PRE PRÁCU
NA ZÁHRADE

04-05_ASTOREO_Noviny_195x275mm_JARO_2021_SK.indd   3 25.02.2021   17:37



V praktickej
 taške

Udrží jedlo a nápoje 
dlho chladné

Udrží jedlo a nápoje 
dlho chladné

V praktickej
 taške

V praktickej
 taške

Udrží jedlo a nápoje 
dlho chladné

Udrží jedlo a nápoje 
dlho chladné

20,79 €

19,59 €

MALÝ A PRENOSNÝ

46,99 €

39,19 €

NA DREVENÉ UHLIE

15,69 €

14,49 €

OBJEM 24 l

19,59 €

17,99 €

SADA 7 KS

Dômyselní pomocníci pre dokonalé leto

malá sada
(5 trysiek)

6

Na záhradu
 i na cesty

Veľký rošt pre
viac strávnikov

Zníži pocitovú 
teplotu až o 10 °C

od 25,49 €

od 23,49 €

5 A 8 TRYSIEK

od 3,49 €

od 2,99 €

BALENIE 2 KS

Prenosný gril
Je vybavený nožičkami, vrchným 
krytom a spodnou reguláciou 
prívodu vzduchu pre ešte 
lepšie horenie. Rozmery: 
42 x 37 x 36. Rozmery 
grilovacej plochy: 
35,5 x 34,5 cm. 
Materiál: oceľ.
C003236 kód 000          
20,79 €     19,59 €

Forma 
na hamburger
Vytvaruje pravidelné kolieska mletého 
mäsa na dokonalé hamburgery. 
Materiál: hliník, plast. Rozmery: 
priemer 11,5 cm, výška 1,7 cm.
C003235 kód 000          10,19 €

Záhradný gril 
Veľký hustý rošt  75 x 51 cm so 4 polohami 
od ohniska. Komfortná výška grilu 83 cm. 
Plášť grilu a grilovacie ohnisko z kvalitnej 
smaltovanej ocele. Odolné madlo 
a pojazdné kolieska pre jednoduchý 
presun. Odkladacia plocha v spodnej časti.
C003237 kód 000          46,99 €     39,19 €

Pohodlné 
krájanie mäsa

Steakové príbory 12 ks
Zubaté ostrie nožov si ľahko poradí 
s každým druhom mäsa. Materiál: 
drevo a nerez 18/0. Rozmery: vidlička 
hrúbka 1,5 mm, nôž hrúbka 1,2 mm, 
hrúbka rukoväte 1 cm, dĺžka 19,6 cm. 
C003241 kód 012          7,79 €     6,99 €

Chladiaci box 24 l
S madlom pre ľahké 
prenášanie. K udržaniu 
požadovanej teploty sa 
do boxu vkladajú zmrznuté 
chladiace vložky (nie sú 
súčasťou balenie). Objem 
boxu: 24 l. Rozmery: 
40 x 25 x 39 cm. 
C003239 kód 000          
15,69 €     14,49 €

Vložky do 
chladiacich boxov 2 ks
Balenie 2 ks v dvoch variantách:
2 x 200 g (17 x 11 x 1,5 cm)
C003240 kód 200          
3,49 €     2,99 €
2 x 400 g (25 x 14 x 1,5 cm) 
C003240 kód 400          
5,89 €     4,99 €

Súprava 
na vodnú hmlu
Malá sada obsahuje:
5 mikrotrysiek s nastaviteľným 
uhlom pôsobenia (z toho 
jedna koncová), 7,5 m hadice, 
5 závesných klíps a adaptér na 
vodovodnú prípojku.
C002242 kód 000  
malá sada        
25,49 €     23,49 €

Veľká sada obsahuje:
8 mikrotrysiek s nastaviteľným 
uhlom pôsobenia (z toho 
jedna koncová), 15 m hadice, 
8 závesných klíps a adaptér na 
vodovodnú prípojku. 
C002243 kód 000  
veľká sada          
39,19 €     35,29 €

Súprava na 
grilovanie BBQ  
7-dielna sada grilovacieho 
náradia v praktickom 
textilnom obale. Materiál: 
antikoro. Sada obsahuje: 
grilovacie kliešte, 
multifunkčnú obracačku, 
vidličku s 3 hrotmi, 
4 grilovacie ihlice. S otvormi 
na zavesenie. Nevhodné do 
umývačky riadu.
C002224 kód 007          
19,59 €     17,99 €

HIT 
LETA!

Forma 

PRE DOKONALÉ 
HAMBURGERY

iba 
10,19 €

veľká sada
(8 trysiek)

7,79 €

6,99 €

SADA 12 KS

2x 400 g

2x 200 g

NOVINKA
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Štýlové 
a viacúčelové

Praktický 
doplnok 

domácnosti

JE TOĽKO
MOŽNOSTÍ,
AKO ICH VYUŽIŤ!

Štýlové 
a viacúčelové

JE TOĽKO
MOŽNOSTÍ,
AKO ICH VYUŽIŤ!

Štýlové 

RELAX NA ZÁHRADE
v prírode alebo na balkónev prírode alebo na balkóne
RELAX NA ZÁHRADE
v prírode alebo na balkónev prírode alebo na balkóne

12,99 €

11,79 €

S IZOLAČNOU 
VRSTVOU

11,79 €

9,79 €

SOLÁRNA 
TECHNOLÓGIA

31,39 €

27,49 €

SO SKLOPNÝM 
STOLÍKOM

7

Pre pohodlie 
v prírode

Svetelný doplnok do záhrady

Pikniková deka
Vrchná strana netkaný fleece, 
spodná strana s izolačnou vrstvou zo 
100% penového polyetylénu. Rozmery: 
170 x 140 cm. 
C003238 kód 000          

12,99 €     11,79 €

Solárna 
záhradná lampa
Nabíjanie prostredníctvom 
solárneho panelu, 
automatické rozsvietenie 
po zatmení. Materiál: plast. 
Rozmery: 14 x 14 x 24 cm, 1 LED.
C003242 kód 000          
11,79 €     9,79 €

Skladacie kreslo so stolíkom
S ľahkou konštrukciou a praktickým 
sklopným stolíkom z MDF dosky. 
Využitie nájde pri rybárčení, na 
chate, v kempe a pod. Zloží 
sa do plochého tvaru, 
ktorý v kufru auta 
nezaberie takmer 
žiadne miesto. 
Nosnosť 120 kg. 
Rozmery: 
50 x 55 x 80 cm. 
C003243 kód 000          
31,39 €     27,49 €

27,49

Praktický 
doplnok 

domácnosti vhodné
aj na

sedenie

sivý 
kameň antracitová

sivý kameň

antracitová

A  Univerzálny kôš 
s textilnou výstelkou
Materiál: odolný a ľahký plast, 
textil v béžovej farbe.  
35 l (39 x 39 x 40 cm)
C003199 kód 035  antracitová
C003200 kód 035  sivý kameň          
15,69 €
55 l (44,7 x 44,7 x 45 cm)
C003199 kód 055  antracitová
C003200 kód 055  sivý kameň          
19,59 €

B  Univerzálny 
úložný kôš  
Materiál: odolný, 
ľahký plast.  
35 l (39 x 39 x 40 cm)
C003201 kód 035  antracitová
C003202 kód 035  sivý kameň          
11,79 €
55 l (44,7 x 44,7 x 45 cm)
C003201 kód 055  antracitová
C003202 kód 055  sivý kameň          
14,49 €

C  Univerzálny 
kôš s vekom
Materiál: odolný,
 ľahký plast a drevo. 
35 l (39 x 39 x 40 cm)
C003195 kód 035  antracitová
C003196 kód 035  sivý kameň          
20,79 €
55 l (44,7 x 44,7 x 45 cm)
C003195 kód 055  antracitová
C003196 kód 055  sivý kameň          
25,49 €

sivý 
kameňantracitová

Skladacie
do plochého 

tvaru

Odolné voči
poveternostným

vplyvom

Variabilné
a viacúčelové

A OBJEM 35 A 55 l

od 
15,69 €

B OBJEM 35 A 55 l

od 
11,79 €

C OBJEM 35 A 55 l

od 
20,79 €

Tisíce produktov na www.astoreo.sk
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Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

PUSTITE JAR DO SPÁLNE!
- atraktívne kvetinové vzory

BAVLNENÉ OBLIEČKY
so zipsovým uzáverom

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

40 °C

NOVINKA

KVALITNÁ 100% BAVLNA

Teraz
AKČNÁ
CENA 

NA DVOJLÔŽKO!

8

A  Floris pink

od 
23,49 €

A  Floral pink

od 
23,49 €

A  Floral tyrkys

od 
23,49 €

A   Bavlnená posteľná bielizeň v originálnom 
dizajne. 100% bavlna. Zipsový uzáver. 
Bavlnená posteľná bielizeň  katalógové číslo
Floral pink C003042 
Floral tyrkys C003043 
Floris pink C003044
Floris tyrkys C003045
Bodky C003046
Prúžky C003047
sada na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm 103 23,49 €
sada na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm 104 46,99 €
  39,19 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm 040 2,99 €

KVALITNÝ 
MATERIÁL PRE
DOKONALÝ
SPÁNOK
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BAVLNENÉ OBLIEČKY
so zipsovým uzáverom

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna40 °C

40 °C

40 °C

KVALITNÁ 100% BAVLNA

9www.astoreo.sk 02/20 839 556

A  Prúžky

od 
23,49 €

A  Floris tyrkys

od 
23,49 €

A  Bodky

od 
23,49 €

Tichá 
prevádzka

3stupňový 
filtračný 

systém

ČISTÝ VZDUCH 
pre váš kvalitný spánok

Čistička vzduchu 
TEESA PURE LIFE P500 
Vhodná do každej domácnosti, najmä potom pre alergikov, 
astmatikov alebo osoby s oslabenou imunitou. Ideálna 
do miestnosti do 15 m2. Časovač. Príkon: 38 W. Napájanie: 220 - 240 V. 
Hmotnosť: 3,1 kg. Rozmery: 23,3 x 23,3 x 34,2 cm. Dotykový ovládací panel, 
indikátor výmeny filtra, tichá prevádzka, protišmykové nožičky.
C001946 kód 000 101,99 €      86,29 €
Náhradný filter k čističke vzduchu
C001947 kód 000 17,59 €

Vhodná do každej domácnosti, najmä potom pre alergikov, 

náhradný 
fi lter

NÁŠ

TIP

101,99 €

86,29 €

-15 %

STOP
VÍRUSOM

08-09_ASTOREO_Noviny_195x275mm_JARO_2021_SK.indd   3 25.02.2021   17:33



10 Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

ROZTOMILÝ DARČEK 
pre vaše deti
ROZTOMILÝ DARČEK 
pre vaše detipre vaše deti

Froté & džersej prestieradlá z vysokokvalitnej pleteniny
D   Napínacie 
prestieradlo froté.
Pletenina je vyrobená 
z česaných priadzí, 
ktoré sú charakteristické 
svojou jemnosťou. 
82% bavlna, 
18% polyester.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biela C000193
svetlobéžová C002579
ružová C000195
svetlomodrá C000105
sivá C000194
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 12,99 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 19,59 €

C   Napínacie 
prestieradlo 
džersej. Pletenina je 
vyrobená z česaných 
priadzí, ktoré sú 
charakteristické 
svojou jemnosťou. 
100% bavlna.
Prestieradlo katalógové 
džersej číslo
biela C000199
béžová C000198
ružová C000197
svetlomodrá C000023
sivá C000196
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 12,99 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 19,59 €

biela

svetlomodrá sivá svetlobéžová biela ružová

svetlomodrá

béžová

siváružová

TOP
KVALITA

NOVINKA

vyrobená z česaných 

C  Džersej 

od 
12,99 €

D  Froté

od 
12,99 €

A Husky 
a mačiatko

iba 
23,49 €

A Retriever 
a mačiatko

iba 
23,49 €

100%
bavlna

100%
bavlna

60 °C

60 °C

A   Bavlnená posteľná bielizeň s fototlačou.
Materiál: 100% bavlna. Zipsové zapínanie.
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Retriever a mačiatko C002471
Husky a mačiatko C002472
sada na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm................... 103 23,49 €

B   Vankúšik s výplňou z dutého vlákna, 
ktoré zaručuje plnosť a nemennosť tvaru.
Zloženie: povrch 100 % polyester, výplň 
100 % polyester (mykané duté vlákno). 
Rozmer 40 x 40 cm.
C000087 kód 000 4,69 €

60 °C

Bavlnená posteľná bielizeň s fototlačou.Bavlnená posteľná bielizeň s fototlačou.Bavlnená posteľná bielizeň s fototlačou.

B Vankúšik 
Klasik

4,69 €
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Horizontálna 
rotácia 

v 90° uhle

3 rýchlostné 
stupne

Priemer lopatiek 40 cm

11

Horizontálna 
rotácia 

v 90° uhle

3 rýchlostné 
stupne

Priemer lopatiek 40 cm

Stojanový 
ventilátor čierny
Nastavenie výšky 
102 – 120 cm. Kovová 
ochranná mriežka, stabilná 
krížová základňa a 
protišmykové nohy. Príkon 
40 W. Priemer vrtule 40 cm. 
Výška 120 cm, šírka 72 cm. 
Dĺžka napájacieho kábla 
je 1,8 m. Materiál: kvalitný 
odolný plast a kovové časti.  
C001776 kód 000          
35,29 €     31,39 €

Stojanový 
ventilátor biely
Nastavenie výšky 
103 – 126 cm. Kovová 
ochranná mriežka, 
stabilná krížová základňa 
a protišmykové nohy. Príkon 
50 W. Priemer vrtule 40 cm. 
Výška 126 cm, šírka 62,5 cm. 
Materiál: kvalitný odolný 
plast a kovové časti. 
C001775 kód 000          
31,39 €     27,49 €

ÚTULNÝ DOMOV

Botník trojposchodový 
Materiál: kov, plast. Rozmery: 65,5 x 30 x 54 cm. 
C003233 kód 000          19,59 €

Regál na kolieskach 
S dvoma odkladacími plochami, 
dvoma výsuvnými košíkmi a 4 háčikmi. 
Materiál: drevotrieska s melamínom, 
kov s ekologickou povrchovou úpravou. 
Nosnosť 40 kg. Rozmery: 57 x 30 x 84 cm.
C003234 kód 000          46,99 €

D   Napínacie 
prestieradlo froté.
Pletenina je vyrobená 
z česaných priadzí, 
ktoré sú charakteristické 
svojou jemnosťou. 
82% bavlna, 
18% polyester.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biela C000193
svetlobéžová C002579
ružová C000195
svetlomodrá C000105
sivá C000194
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 12,99 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 19,59 €

TOP
KVALITA

Priemer lopatiek 40 cm

2 rýchlosti2 rýchlosti

Stojanový ventilátor 
Stojanový i stolný ventilátor 
v jednom vo vysokokvalitnom 
prevedení. Výšku možno 
nastaviť v troch stupňoch: 69, 
100, 131 cm. Originálny tvar 
vrtule s 5 listami pre dokonale 
tichý chod a maximálny 
výkon. S diaľkovým ovládaním. 
Voľba z 8 rýchlostí. Možnosť 
nastavenia automatickej 
horizontálnej rotácie v uhle 80°. 
Stabilná základňa. Nastaviteľný 
uhol sklonu a ochrana proti 
prehriatiu. Otočný spínač na 
krytie motora. Priemer vrtule 
je 40 cm. Príkon 48 W. Materiál 
kvalitný plast a kovové časti.
C001774 kód 000          
78,39 €     70,49 €

Regál na kolieskach 
S dvoma odkladacími plochami, S dvoma odkladacími plochami, 
dvoma výsuvnými košíkmi a 4 háčikmi. dvoma výsuvnými košíkmi a 4 háčikmi. 

2 rýchlosti

2 POSCHODIA 
+ ODKLADACIA PLOCHA

iba 
23,49 €

3 POSCHODIA

iba 
19,59 €

UNIVERZÁLNY 
A PRAKTICKÝ

iba 
46,99 €

PORIADOK
VO VAŠEJ 
PREDSIENI

tri stupne 
nastavenia výšky

Horizontálna 
rotácia 

v 90° uhle

3 rýchlostné 
stupne

S diaľkovým 
ovládaním,

8 rýchlosti

Priemer 
lopatiek 

40 cm

S diaľkovým 

Botník dvojposchodový 
Spodné dve police pre Vašu obuv, vrchné police 
ako odkladacia plocha. Materiál: drevotrieska 
s melamínom, kov s ekologickou povrchovou 
úpravou. Nosnosť 20 kg. Rozmery: 63 x 30 x 43 cm.
C003232 kód 000          23,49 €

Tisíce produktov na www.astoreo.sk

78,39 €

70,49 €

-10 %

62,69 €

49,99 €

-20 %

19,59 €

15,59 €

-20 %

31,39 €

27,49 €

DO HORÚCICH 
DNÍ

35,29 €

31,39 €

PRÍJEMNÉ 
OCHLADENIE

Kovový stolový ventilátor
Vysokokvalitné pochromované prevedenie, unikátny dizajn lopatiek 
pre tichý chod a maximálny výkon. Predná a zadná kovová ochranná 
mriežka. 3 rýchlosti, automatická horizontálna rotácia v uhle 90° 
s možnosťou vypnutia, nastaviteľný uhol sklonu. Ochrana proti 
prehriatiu. Pogumovaná spodná časť ventilátora zaisťujúca vysokú 
stabilitu. Príkon: 50 W.
C001289 kód 000          62,69 €     49,99 €

Stolový ventilátor
Automatická horizontálna 
rotácia v uhle 90° s možnosťou 
vypnutia, nastaviteľný uhol 
sklonu, kovová ochranná mriežka, 
protišmykové nožičky. Príkon: 
30 W. Rozmery (š. x h. x v.): 
275 x 215 x 384 mm, hmotnosť: 1,2 kg. 
C001288 kód 000         
19,59 €     15,59 €
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UNIVERZÁLNE POŤAHY 
NA STOLIČKY
NOVÉ VZORY V PONUKE

mentolová zelená

NOVINKA
od 

7,79 €

12 Originálny dizajn, top kvalita a skvelá cena 

Poťah na stoličku káro 
NOVINKA - jednofarebný motív s plastickým károvaným 
vzorom. Materiál: 95 % polyester, 5 % spandex. Orientačné 
rozmery: podsedák 38 x 38 cm, operadlo výška 50 cm, šírka 
38 cm. 6 farieb na výber.

NOVINKA

AKČNÁ
CENA

-33 %

RÝCHLO A LACNO

PREMENIA 
VÁŠ BYT

smotanová

sivá
žltá

hnedá

C002294 kód 000  sivá
C002296 kód 000  zelená
C002297 kód 000  žltá 
C002298 kód 000  mentolová 
11,79 €

AKČNÁ CENA -33%
Materiál: 80 % polyester, 
20 % spandex
C002911 kód 000  hnedá
C002910 kód 000  smotanová
11,79 €     7,79 €

Úložný 
priestor
 50 l

Lahodná 
káva ako 

z kaviarne

Nosnosť
100 kg

11,79 €

svetlosivá

Úložný 
priestor
 50 l

Nosnosť
100 kg

7,79 €

JEDINEČNÁ 
CENA
iba 

15,69 €

Úložný box na sedenie
Box na sedenie s rozmermi 
40 x 40 x 40 cm. Nosnosť 100 kg. 
Vysokostabilný. Vďaka rozloženiu ľahko skladný pod sedačku či do skrine 
- rozmery po zložení - 40 x 40 x 4,5 cm. Vnútorný materiál: 100 % polypropylén, 
vonkajší materiál: 100 % polyester. Výplň sedacej plochy: PU pena.
C000805 kód 000  svetlobéžová
C000806 kód 000  svetlosivá 15,69 €

POSEĎTE S PRIATEĽMI PRI VOŇAVEJ KÁVE

svetlobéžová

188,29 €

156,89 €

-16 %

Espresso
Poloautomatický pákový prístroj na prípravu espressa, cappuccina, 
a ďalších špecialít. Prístroj pracuje s mletou kávou a vďaka systému 
rýchleho predohrevu s predsparením dodá káve plne rozvinutú chuť. 
Odnímateľný zásobník na vodu (1,4 l), priehľadná nádobka na mlieko 
so snímateľným zariadením pre napenenie. Tlak čerpadla je 20 barov. 
Funkcia automatického čistenia, program na odvápnenie. Vyberateľná 
odkvapkávacia mriežka. Príslušenstvo: držiak filtra, odmerka na kávu, 
2 antikorové filtre (na 1 a na 2 šálky). Príkon: 1 450 W. Rozmery (šír-
ka x hĺbka x výška): 309 x 229 x 355 mm.  
C002167 kód 000          188,29 €      156,89 €

Univerzálna veľkosť

Vysokoelastické

Kvalitné prevedenie

Úprava proti žmolkom

Ľahká údržba

Prispôsobia sa každej stoličke

12-13_ASTOREO_Noviny_195x275mm_JARO_2021_SK.indd   2 25.02.2021   18:12



Poťah na stoličku jednofarebný
Materiál: 48 % bavlna, 48 % modal,
4 % elastan. Orientačné rozmery: podsedák
38 x 38 cm, operadlo výška 50 cm,
šírka 38 cm. Dodávame vo viacerých
jednofarebných odtieňoch.
C000186 kód 000  svetlosivá
C000187 kód 000  krémová
C000188 kód 000  svetlozelená
C000596 kód 000  hnedá
C000597 kód 000  horčicová
C000183 kód 000  béžová
C001061 kód 000  marhuľová
C001062 kód 000  modrá navy
8,59 €

4 % elastan. Orientačné rozmery: podsedák

JEDNOFAREBNÁ 
ELEGANCIA

iba 
8,59 €

PLASTICKÝ 
VZOR MOZAIKY

iba 
9,39 €

BOHATÝ VÝBER 
VZOROV

iba 
9,79 €

antracitová

vínová

sivá

modrohnedá
kocka

sivá 
s kvetmi

béžová

svetlosivá

hnedá

marhuľová

svetlozelená

horčicovámodrá navy

krémová

krémovázelená

biela s kruhami zelenofi alové káro

Poťah na stoličku s potlačou 
Materiál: 48 % bavlna, 48 % modal, 4 % elastan. Orientačné 
rozmery: podsedák 38 x 38 cm, operadlo výška 50 cm, šírka 
38 cm. Dodávame vo viacerých farebných motívoch.
C000598 kód 000  modrohnedá kocka          
C000599 kód 000  zelenofi alové káro          
C000601 kód 000  biela s kruhami          
C001064 kód 000  sivá s kvetmi          
9,79 €

13www.astoreo.sk 02/20 839 556

NOVINKA

Poťah na 
podsedák mozaika
Zaujímavý plastický 
vzor mozaiky. Materiál: 
95 % polyester, 5 % spandex. 
5 farieb na výber.
C002299 kód 000  vínová
C002300 kód 000  krémová
C002302 kód 000  sivá
C002303 kód 000  zelená
C002304 kód 000  antracitová
9,39 €

AKČNÁ CENA -33%
Materiál: 80 % polyester, 
20 % spandex
C002911 kód 000  hnedá
C002910 kód 000  smotanová
11,79 €     7,79 €
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Kvalitní pomocníci do vašej domácnosti

OBJEM 15 l

iba 
11,79 €

OBJEM 5 A 10 l

od
7,79 €

OBJEM 5 l

iba 
8,59 €

Skladacie vedro 
okrúhle s vekom
Skladacie a pružné, s praktickým vekom 
a pútkom na zavesenie. Dno vedra 
s priehlbinou pre ľahkú manipuláciu pri 
vylievaní. Materiál: termoplastická guma, 
polypropylén. Objem: 5 l, výška 21 cm, 
priemer 25 cm.
C002632 kód 000        8,59 €

Skladací kôš s uchami
Univerzálne využitie, jednoduché 
zloženie i rozloženie.  Materiál: 
termoplastická guma, polypropylén. 
Objem: 15 l. Rozmery: dĺžka 39 cm, šírka 
29 cm, výška 16 cm.  
C002635 kód 000        
11,79 €

Akumulátorový čistič okien
Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a bezdrôtovému prevedeniu. 
Vhodný pre čistenie okien a ďalších hladkých povrchov. Doba prevádzky pri 
plnom nabití 20 min. (pohodlne vystačí na umytie okien veľkého rodinného 
domu). Doba nabíjania 4 hodiny. Šírka záberu sacej hubice 28 cm, objem 
nádoby rozprašovača 200 ml, objem nádrže na špinavú vodu 100 ml.  Hmotnosť 
vrátane batérie 770 g. Napätie 100 – 240 V. Rozmery: 37 x 28 x 12 cm. Materiál:  
kvalitný a odolný plast. 
C001945 kód 000           
46,99 €     41,19 €

vrátane batérie 770 g. Napätie 100 – 240 V. Rozmery: 37 x 28 x 12 cm. Materiál:  

OBJEM 10 l

iba 
9,79 €

Skladacie 
vedro okrúhle
Skladacie a pružné, 
s praktickým vekom 
a pútkom na zavesenie. 
Dno vedra s priehlbinou 
pre ľahkú manipuláciu 
pri vylievaní. Materiál: 
termoplastická guma, 
polypropylén. Objem: 
10 l, výška 25 cm, priemer 
32 cm.
C002633 kód 000        
9,79 €

14

SADA 4 ALEBO 5 KS

iba 
7,49 €

Sada organizérov na obuv  
Prehľadné uloženie jednotlivých párov obuvi. 
Protišmykový povrch. Materiál: plast.
Sada 5 ks pre veľkosť obuvi 30 – 38 
(dĺžka 42 cm, šírka 9 cm, výška 12,5 cm)
C003191 kód 038  antracitová           
C003192 kód 038  transparentná 7,49 €
Sada 4 ks pre veľkosť obuvi 38 – 45
(dĺžka 42 cm, šírka 10,5 cm, výška 14,5 cm)
C003191 kód 045  antracitová           
C003192 kód 045  transparentná 7,49 €

UMÝVANIE 
OKIEN? TERAZ 
UŽ ŽIADNY 
PROBLÉM!

transparentná

antracitová

46,99 €

41,19 €

JEDNODUCHÉ 
A RÝCHLE UMÝVANIE 

OKIEN

Čisté okná 
bez námahy

Jednoduchá 
manipulácia

Praktický 
a skladný

Výrazná 
úspora
 miesta

kvalitný a odolný plast. kvalitný a odolný plast. 
C001945 kód 000  C001945 kód 000  
46,9946,9946,9946,9946,9946,99 €     41,19 €

Skladacie 
vedro okrúhle
Skladacie a pružné, 
s praktickým vekom 
a pútkom na zavesenie. 
Dno vedra s priehlbinou 
pre ľahkú manipuláciu pre ľahkú manipuláciu 
pri vylievaní. Materiál: 
termoplastická guma, 
polypropylén. Objem: polypropylén. Objem: 
10 l, výška 25 cm, priemer 
32 cm.
C002633 kód 000        
9,79

Univerzálne využitie, jednoduché 

termoplastická guma, polypropylén. 
Objem: 15 l. Rozmery: dĺžka 39 cm, šírka 

Praktický 

9,79 €

Praktický 
a skladný

9,79

Praktický 

Skladacie 
vedro hranaté
Skladacie a pružné, 
s praktickým vekom 
a pútkom na zavesenie. 
Dno vedra s priehlbinou 
pre ľahkú manipuláciu 
pri vylievaní. Materiál: 
termoplastická guma, 
polypropylén. 
Objem: 5 l
C002634 kód 005        
7,79 €
Objem: 10 l
C002634 kód 010        
10,59 €

ĽAHKÉ UPRATOVANIE
a úspora miesta
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ÚLOŽNÝCH 
BOXOV NIE JE 
NIKDY DOSŤ!

Silný motor 
si poradí aj 

s vysokou
 záťažou

Silný motor 
si poradí aj 

s vysokou
 záťažou

ružový

Úložný box  
Z jednej strany opatrený kolieskami a z druhej úchytom 
pre ľahkú manipuláciu.  5 veľkostí na výber. Materiál: plast.
Objem 10 l
rozmery: dĺžka 
38 cm, šírka 17,7 cm, 
výška 18 cm
C003193 kód 010        
2,69 €

Objem 14 l
rozmery: dĺžka 
38 cm, šírka 17,7 cm, 
výška 25,6 cm
C003193 kód 014        
3,49 €

Objem 17 l
rozmery: dĺžka 
48 cm, šírka 17,7 cm, 
výška 25,6 cm
C003193 kód 017        
4,69 €

Objem 29 l
rozmery: dĺžka 
38 cm, šírka 38 cm, 
výška 25,6 cm
C003193 kód 029        
7,79 €

Objem 44 l 
rozmery: dĺžka 
38 cm, šírka 38 cm, 
výška 38 cm
C003193 kód 044        
9,39 €

3 VEĽKOSTI 
NA VÝBER

od
3,89 €

15

ŠPECIÁLNA PONUKA 
SO ZĽAVOU AŽ -32 %!SO ZĽAVOU AŽ -32 %!

Pekáreň na pečivo
Plne automatická s LCD dotykovým displejom 
a 12 prednastavenými programami. Disponuje funkciami 
miešania, hnetenia, kysnutia, pečenia i prihrievania, 
udržovaním požadovanej teploty a super rýchlym 
programom. Odložený štart. Regulácia stupňa prepečenia 
a voľba veľkosti chleba. Súčasťou sú 2 miešadlá, hrnček 
s odmerkou, lyžička a háčik. Vyberateľná nádoba na chlieb 
s nepriľnavou povrchovou úpravou. Kapacita 1 250 g.
C001830 kód 000        105,89 €     93,99 €

105,89 €

93,99 €

ČERSTVÉ PEČIVO, 
KEDYKOĽVEK 

SI SPOMENIETE!

 záťažou

156,89 €

105,89 €

MULTIFUNKČNÝ

Kuchynský robot
S misou z nehrdzavejúcej ocele s objemom 4 l (až 1,6 kg cesta). 4 nadstavce: flexi 
hnetacia metla potiahnutá špeciálnou gumou, flexi balónová šľahacia metla, 
hnetací hák a miešacia metla. Integrované NutriSmart programy si poradia 
s rôznym mixovaním a využijete i populárny režim Smoothie. Led osvetlenie. 
Planetárny systém miešania. 6 rýchlostných stupňov. Aretačná poistka proti 
spusteniu a poistka proti prehriatiu. Pulzný spínač. NutriBlender s uzatvárateľnou 
fľašou na pitie z prémiového Tritanu. Príkon 800 W. 
C002696 kód 000  biely          C002434 kód 000  ružový          156,89 €     105,89 €

biely

TIP
na

DARČEK

HIT
To musíte 

mať!

čierna

biela

UNIVERZÁLNE 
VYUŽITIE

od
2,69 €

Z jednej strany opatrený kolieskami a z druhej úchytom Z jednej strany opatrený kolieskami a z druhej úchytom 

objem 
10 litrov

objem 
14 litrov

objem 
17 litrov

objem 
29 litrov

objem 
44 litrov

Tisíce produktov na www.astoreo.sk

Multifunkčný 
kôš  
Materiál: pružný 
a mäkký plast. 
Výber z 2 farieb 
a 3 veľkostí.
Objem: 15 l
(priemer 33,8 cm, výška 25,6 cm)
C003203 kód 015  čierna
C003204 kód 015  biela        3,89 €
Objem: 30 l 
(priemer 42,3 cm, výška 31,8 cm)
C003203 kód 030  čierna
C003204 kód 030  biela       5,89 €
Objem: 45 l
(priemer 48,2 cm, výška 36,2 cm)
C003203 kód 045  čierna
C003204 kód 045  biela        7,79 €
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POZOR! 
ZĽAVA -30 %-30 %

392,19 €

274,49 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Silný a schopný 
pomocník

Kuchynský 
robot
Dokonale silný 
a výkonný 1000W 
motor so 6-ročnou 
zárukou. Robustné 
celokovové telo 
s kovovými prevodmi. 
Planetárny systém hnetenia, miešania a šľahania. 4 praktické 
nadstavce. Kvalitné antikorové misy s vekami v objeme 
4,5 a 3 l. Variabilná regulácia otáčok s pozvoľným štartom 
a 8 rýchlostnými stupňami. LED osvetlenie vnútri mixovacej 
nádoby. Pulzný spínač, časovač. Súčasťou mlynček na mäso, 
nadstavec na prípravu klobás a tvorítko na cukrovinky. Mixér 
s nádobou 1,5 l z TRITANu a titánovým nožom.
C002697 kód 000          392,19 €     274,49 €

ZÁRUKA
NA MOTOR 
6 ROKOV!

OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK

Popis tovaru a farba Katalógové číslo

0 1 5 1 5

StranaVeľkosť/kód Ks Cena za kus Cena celkom

Chcem dostávať ZDARMA ďalšie prémie priamo na mieru, vyplňujem nasledujúce údaje:
dátum narodenia: e-mail:tel.:

Zákaznícke číslo, ak už máte

Meno, priezvisko:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

KÓD AKCIE

3,89 €3,89 €VZOR: multifunkčný kôš C 0 0 3 2 0 4 1

ÁNO, moja objednávka presahuje 39,99 € a prajem si získať KRÁJAČ NA MELÓNY ako DARČEK ZDARMA

DARČEK 
k nákupuk nákupu

  ZDARMA
K objednávke v min. 
hodnote 39,99 €

Zadajte Váš kód akcie!

OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK
V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma si vyhradzujeme 
právo na náhradu darčekom príslušnej hodnoty.

VYTVORÍ 12 ROVNAKÝCH DIELOV
MELÓNU JEDNÝM ŤAHOM! 
• jednoduchá manipulácia

• čepele z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele

• telo krájača z odolného plastu

• vhodný na krájanie melónov do 20 cm

• rozmery: 35 x 31 x 7 cm

Praktický a nenahraditeľný:
KRÁJAČ NA MELÓNY

Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s „Obchodnými podmienkami“, ktorých struč-
né znenie je umiestnené v novinách a celé znenie na www.astoreo.sk a vyhlasujete, že ste 
sa s nimi riadne oboznámil(a) a rozumiete im. Zároveň beriete na vedomie, že za účelom 
realizácie tejto objednávky a z titulu oprávneného záujmu (priamy marketing a ochrana 
práv predávajúceho) sú osobné údaje spracovávané predávajúcim podľa dokumentu 
„Ochrana osobných údajov“, ktorých celé znenie je umiestnené na www.astoreo.sk, kde 
sú tiež uvedené Vaše práva a orgán dohľadu. Predávajúcim je spoločnosť Packway s.r.o. 
Máte právo na námietky proti spracovaniu údajov z titulu oprávneného záujmu. Tlačové 
chyby vyhradené. Tovar je zabezpečený v množstve zodpovedajúcom očakávaný dopyt. 
Platnosť akcie do 30. 06. 2021 alebo do vypredania zásob.

Extra záruka je servis, ktorý Vám 
zaistí, že v prípade akéhokoľ-
vek znehodnotenia tovaru počas 
prepravy Vám pri jeho výmene 
uhradíme dvojnásobok poštovné-
ho, balného a dobierkovného vo 
forme poukazu na zľavu z ďalšej 
objednávky. Pri využití poštovné-
ho zdarma, získa zákazník poukaz 
v paušálnej hodnote 3 €.

SKRÁTENÉ ZNENIE „OBCHODNÉ PODMIENKY“: Ak kupujúci nebude z akéhokoľvek dôvodu 
s vybraným tovarom 100% spokojný a vráti ho späť do 14 dní od jeho doručenia, tovar 
vymeníme alebo vrátime späť peniaze. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predá-
vajúcemu v takom prípade znáša kupujúci. Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku 
na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame službu vrátenia tovaru na dobu 100 dní od pre-
vzatia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie tým, že 
nám tovar vrátite do 100 dní od prevzatia (lehota začína dňom nasledujúcim po doručení 
tovaru), ak je tovar v pôvodnom obale, je úplný, nie je použitý alebo poškodený. Pre do-
držanie lehoty postačí včasné odoslanie. Cena za túto službu je uvedená na objednávke. 
Úplné znenie obchodných podmienok nájdete na www.astoreo.sk.

ÁNO, chcem mať možnosť vrátiť tovar do 100 dní len za 2 €

Môj výber doručenia

ODPORÚČAME Extra záruka:    ÁNO     NIE 1,50 €

www.astoreo.sk

Ďalšie možnosti výberu dopravy a platby pri objednávke na www.astoreo.sk.

astoreo.sk
P.O.BOX 91, 
830 05 Bratislava

02/20 839 556

Minimálna hodnota objednávky je 15 €.

BYTOVÝ TEXTIL

ZDRAVIE

DOMOV

ZÁHRADA

Doprava zdarma pri 
nákupe nad 45 €

SLOVENSKÁ POŠTA 3,80 €
GLS   3,80 €
Platba na dobierku 1 €
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