
Vianočné tipy za skvelé ceny

ÚČINNÁ PLEŤOVÁ 
KOZMETIKA

iba 

9,79 €

KABÁT

od 

63,99 €

BARÁNKOVÁ DEKA

iba 

27,49 €

NAPÍNACIE POŤAHY

od 

7,49 €

TOP
KVALITA

EXKLUZÍVNA 
STAROSTLIVOSŤ

LUXUSNÉ

141,19 €

117,69 €

KUCHYNSKÝ ROBOT

DOPRAVA 
ZDARMA

pri nákupe 
nad 45 €

LIMITOVANÁ 

EDÍCIA

www.astoreo.sk

ODPORÚČA

NADAČNÝ FOND 
ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVEJ



odrazová refl exná
nášivka na

zadnej strane

Komfortná a štýlová zima2

Milé zákazníčky, 
milí zákazníci!

Sezóna jeseň/zima 2022
je tu a s ňou aj to najlepšie, 
čo sa na Astoreo.sk urodilo.

V našom novom katalógu 
nájdete širokú ponuku 
bytového textilu, s ktorým 
premeníte domov lusknutím 
prsta. Praktickí pomocníci 
do domácnosti vám zase 

ušetria čas aj peniaze. Novo u nás nájdete aj stovky 
módnych kúskov francúzskej značky Blancheporte.

Naším milým partnerom je Zdeňka Žádníková. 
Herečka, moderátorka a zakladateľka nadačného 
fondu, s ktorým spolupracujeme už od r. 2007. 
Nadačný fond Zdeňky Žádníkovej mení vizuálnu 
podobu českých nemocníc, materských škôlok, 
ale aj domovov pre seniorov a geriatrických kliník. 
Veľmi pôsobivým, netradičným a dynamickým 
výtvarným štýlom plným príbehov a láskavosti. 
Pozrite sa na www.nfzz.cz.

Magda Jandová 
brand manager Astoreo 

HREJIVÉ A FUNKČNÉ
doplnky

zadná
strana

S LED SVETLOM

iba 

15,69 €

Pánska zimná čiapka
Pohodlný lem, ktorý drží a nesťahuje. Príjemne 
hrejivá a mäkká. Univerzálna veľkosť. Materiál: 
60 % akryl, 40 % nylon. 
C004903 kód 000  čierna
C004904 kód 000  tmavosivá
C004906 kód 000  navy          8,59 €

čiernatmavosivánavy

HREJIVÁ

iba 

8,59 €

Detská zimná čiapka s LED 
svetlom (predné + zadné)
Posvietiť si na výlete alebo pri 
hre deti potrebujú často. Pre 
vyššiu bezpečnosť má čiapka LED 
svetlo vpredu aj vzadu. Predné 
svetlo je biele, zadné červené. 
Obidve svetlá sú vyberateľné 
a čiapku možno vyprať. Disponuje 
3 režimami svietenia a nabíja 
sa prostredníctvom USB kábla. 
Materiál: 100 % akryl.
C006943 kód 000  čierna
15,69 €

sivá

ružová

Detská zimná 
čiapka s brmbolcom
Pletená čiapka v obľúbenom 
klasickom štýle, s brmbolcom z umelej 
kožušiny. Vďaka fleecovému vnútru je 
čiapka veľmi teplá a príjemne sa nosí. 
Materiál: 100 % akryl. 
C006882 kód 000  sivá
C006881 kód 000  ružová
8,99 €

sivá

Detský termo nákrčník
Veľmi praktický variant šálu. 
Ľahko sa navlieka cez hlavu 
a drží na svojom mieste. 
Je mäkký a dobre drží teplo. 
Obojstranný. Rozmery: obvod 
48 cm, výška 48 cm. Materiál: 
100 % polyester.  
C004908 kód 000  čierna/čierna
C004910 kód 000  svetloružová/čierna
4,29 €     3,89 €

čierna
/čierna

svetloružová
/čierna

4,29 €

3,89 €

KRK VŽDY V TEPLE

Materiál: 100 % akryl.
C006943 kód 000  čierna
15,69 €

odrazová refl exná
nášivka na

S LED SVETLOM

iba 

9,79 €
Detská zimná 
čiapka s LED svetlom
Posvietiť si na výlete alebo pri 
hre je niekedy nutné. LED čelovka 
je vyberateľná a čiapku potom 
ľahko vyperiete. Disponuje 
3 režimami svietenia a nabíja 
sa prostredníctvom USB kábla. 
Materiál: 100 % akryl.
C006892 kód 000  sivá
C006891 kód 000  ružová
9,79 €

4
LED

45
lm

4
LED

45
lm

4
LED

45
lm

Čiapka s čelovkou
Hrejivá čiapka s čelovkou umožňuje 
voľné ruky pri športe, kempovaní 
alebo práci. LED svetlo je nabíjacie 
prostredníctvom USB kábla (doba 
nabíjania cca 3 hod). Tri režimy 
svietenia na 100 % (100 min), 
75 % (150 min) a 50 % (4 hod). 
Svietivosť diód je 4 x 45 lm. Pre 
vyššiu bezpečnosť je zadná strana 
vybavená odrazovou reflexnou 
nášivkou. Čiapku po vybratí svetla 
jednoducho vyperiete v pračke. 
Celková hmotnosť cca 88 g. 
Materiál: akryl, polyester. 
C004622 kód 000  čierna
C004623 kód 000  sivá
11,79 €     10,59 €

HREJIVÉ A FUNKČNÉ
Čiapka s čelovkou
Hrejivá čiapka s čelovkou umožňuje 
voľné ruky pri športe, kempovaní 
alebo práci. LED svetlo je nabíjacie 
prostredníctvom USB kábla (doba prostredníctvom USB kábla (doba 
nabíjania cca 3 hod). Tri režimy 
svietenia na 100 % (100 min), 
75 % (150 min) a 50 % (4 hod). 
Svietivosť diód je 4 x 45 lm. Pre 
vyššiu bezpečnosť je zadná strana 
vybavená odrazovou reflexnou 
nášivkou. Čiapku po vybratí svetla 
jednoducho vyperiete v pračke. 
Celková hmotnosť cca 88 g. 
Materiál: akryl, polyester. Materiál: akryl, polyester. 
C004622 kód 000  
C004623 kód 000  C004623 kód 000  

čierna

sivá

ružová

sivá

USB nabíjanie

USB nabíjanie

11,79 €

10,59 €

S ČELOVKOU

V OBĽÚBENOM
KLASICKOM ŠTÝLE

iba 

8,99 €

LED
svetlo



MÓDNE DOPLNKY
do chladných dní

VÝHODNÉ CENY

MÓDNE DOPLNKY
do chladných dní

VÝHODNÉ CENY
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Dámska zimná 
súprava SECRET
Zladené zimné doplnky, ktoré vás 
budú hriať. Súprava obsahuje: 
pletenú čiapku so striebornou 
nitkou a brmbolcom, pletenú 
čelenku s fleecom, jemný a hrejivý 
šál so strapcami a mäkké rukavice 
s umelou kožušinou. Jednotná 
veľkosť. Materiál: 100 % akryl.

C006966 kód 004  vínová
C006965 kód 004  žltá
C006964 kód 004  staroružová
C006963 kód 004  čierna
29,39 €

Dámska zimná 
súprava ALPACA
Zladené zimné doplnky, ktoré vás 
budú hriať. Súprava obsahuje: 
pletenú čiapku s brmbolcom 
a jemným a vysoko hrejivým 
šálom. Jednotná veľkosť. Čiapka: 
72 % akryl, 26 % polyester, 
2 % elastan, šál: 72 % akryl, 
26 % polyester, 2 % spandex.
C006969 kód 002  čierna
C006968 kód 002  ružová
C006967 kód 002  béžová     
15,69 €

staro
-ružová

SÚPRAVA 4 ks

iba 

29,39 €

veľkosť. Materiál: 100 % akryl.veľkosť. Materiál: 100 % akryl. 29,39 €

čierna

Pánska súprava šál a čiapka
Elegantná a zladená súprava, ktorá 
zahreje. Súprava obsahuje čiapku 
a okrúhly šál. Materiál: 100 % akryl.
C000784 kód 002  tmavosivá
C002631 kód 002  čierna        
19,59 €     17,59 €

TIP
na

DARČEK

tmavosivá

19,59 €

17,59 €

SÚPRAVA 2 ks

Dámska zimná 
súprava ALPACAsúprava ALPACA
Zladené zimné doplnky, ktoré vás 
budú hriať. Súprava obsahuje: 
pletenú čiapku s brmbolcom 
a jemným a vysoko hrejivým 
šálom. Jednotná veľkosť. Čiapka: 
72 % akryl, 26 % polyester, 
2 % elastan, šál: 72 % akryl, 
26 % polyester, 2 % spandex.
C006969 kód 002  
C006968 kód 002  
C006967 kód 002  
15,69 €

TIP
na

DARČEK

staro
-ružová

Zladené zimné doplnky, ktoré vás 

C006966 kód 004  vínovávínová

žltá

rukavice
šál

čiapka

čelenka

čierna

ružová

béžová

ružová

Dámska zimná 

žltážltá

čierna
vínová

šál

SÚPRAVA 2 ks

iba 

15,69 €
čiapka

čierna

béžová



NOVO
V NAŠEJ 
PONUKE
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tiež v čiernej

A -  Tunika s čipkou 
a 7/8 rukávmi, 
jednofarebná alebo 
s potlačou. Prsné záševky. 
Čipka na pleciach a 
pružnom páse. Volánový 
spodný lem. Dĺžka cca 
82 cm. 100 % polyester.  
   Jednofarebná  
  červená :  B663500
  zelená :  B694828
    36 ,  38 ,  40 ,  42 ,  44 ,  46 ,  48 , 
   50 ,  52 ,  54 ,  56 ,  58   
26,99 €    16,19   €   

Potlač    
čierna / červená :  B662684
    červená / béžová :  B663187
    36 ,  38 ,  40 ,  42 ,  44 , 46,  48 ,  
    50 ,  52 ,  54 ,  56 ,  58     
29,99   €    21,19   €    

B -    Súprava 2 legín.
Pružný pás. Vnútorná 
dĺžka nohavíc 68 cm. 
Džersej 96 % bavlna, 
4 % elastan.  
čierna + vínová: B346981
čierna + čierna: B124982
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52, 54, 56, 58
27,98   €    19,99   €        

C - Žabkované šaty s dlhými
rukávmi, jednofarebné alebo 
s potlačou. Žabkovaná 
náprsenka vpredu a vzadu. 
Dlhé rukávy s volánovou 
manžetou. Dĺžka cca 98 cm. 
100 % viskóza.
Jednofarebné
paprika: B506188
karamelová: B506162
čierna: B662221
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58 
39,99  €    32,99  €

Potlač
medová/bronzová: B661421
bronzová/čierna: B661520
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58 
41,99  €    32,99  €

A
čierna/červená

C
 medová

/bronzová 

C
 paprika 

C
bronzová
/čierna

Krásne nariasené 
rukávy si zaručene 

obľúbite

Pekný 
rozšírený 

strih je
maximálne 

lichotivý!

  ČIPKOVANÁ
TUNIKA

Úžasné spojenie čipkovanej
tuniky s legínami je pohodlné 

a navyše neuniknete 
pozornosti, a to 

od veľkosti 36 do 58!  

LEGÍNY 
 súprava 2 ks 

ŽABKOVANÉ
ŠATY
Očarujúce a neodolateľné 
pre všetky ženy s veľkosťou  
od 36 do 58! 

A
 červená  

HIT SEZÓNY 

Mladistvé a romantické
žabkované šaty 

s nádychom nevinnosti, 
v ktorých sa budete
cítiť úplne zmyselne

a neodolateľne!

36> 58

36> 58

36> 58

29,99 €

21,19 €

TUNIKA S ČIPKOU
S POTLAČOU

26,99 €

16,19 €

JEDNOFAREBNÁ
TUNIKA S ČIPKOU

27,98 €

19,99 €

SÚPRAVA 2 LEGÍN

od 39,99 €

32,99 €

ŽABKOVANÉ 
ŠATY



1

1

2

3

3

4

4

5

6

6

7

8

8
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LEGÍNY

od 

10,99 €

tiež v čiernej

stretch

Jednofarebné
2 - nám. modrá: B722645
3 - tyrkysová: B759449
4 - purpurová: B721969
čierna: B162008
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52, 54, 56
10,99 €

D - Tunika s originálnym 
výstrihom, jednofarebná 
alebo s potlačou. 
3/4 rukávy. Vzadu záševky. 
Dĺžka cca 76 cm. Džersej 
50 % bavlna, 50 % viskóza. 
Jednofarebná
4 - čierna: B558288
8 - purpurová: B723965
38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54, 56 
19,99 €

Potlač kvietkovaný vzor
1 - tyrkysová: B544940
2 - sivozelená: B584086
3 - čierna: B544965
38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54, 56 
21,99 €

Potlač grafický vzor
5 - čierna/khaki: B491100
6 - nám. modrá/purpurová: 
B723684
7 - čierna/modrá: B408245
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54, 56 
21,99 €

Potlač kvety
1 - antracitová: B405423
Potlač melír
5 - antracitová: B657403
Potlač káro
8 - čierna/biela: B407429
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52, 54, 56
13,99 €

Zlaté prúžky
6 - čierna/zlatá: B657304
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52, 54, 56
13,99 €

F -  Legíny z džínsového
úpletu. Pružný pohodlný 
pás. Vnútorná dĺžka 
nohavíc 70 cm. 78 % bavlna, 
16 % polyester, 6 % elastan.  
7 - zapratá modrá: B431460
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54, 56
16,99 € 

VZDUŠNÉ
& JEMNÉ

Jemne splývavá 
tunika je tým

pravým ležérnym 
kúskom plným 
ženského štýlu.  

ŠTÝLOVÉ LEGÍNY
Maximálne pohodlné legíny s originálnym vzhľadom udávajú módny smer celej sezóne! 

E - Legíny z džerseja, jednofarebné, s potlačou alebo pruhmi. Pružný pás. 
Vnútorná dĺžka nohavíc 68 cm. Džersej 96 % bavlna, 4 % elastan.       

34> 56

34> 56

96%
bavlna

TUNIKA

od 

19,99 €
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A-B - Tunikový pulóver 
s vrkočovým vzorom, kašmírový 
na dotyk, 2 strihy na výber. 
Na bokoch rozparky. Dĺžka 
cca 78 cm. 100 % akryl. 
Možno prať v práčke. 
A - Krátke rukávy 
a výstrih do „V“.
khaki: B430769
zelená: B538264 
medová: B538249 
korálová: B405027 
sivá: B405043
modrosivá: B405068 
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 
54, 56, 58 37,99 €     25,99 €
B - Dlhé rukávy 
a okrúhly výstrih.
khaki: B578302
zelená: B718700
medová: B550160
korálová: B420422
sivá: B420380
modrosivá: B420406 
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 
54, 56, 58 40,99 €     27,99 €

C - Dlhá košeľa na zapínanie.
Dlhé rukávy na 3/4 ohrnutie. 
Oblý spodný lem. Dĺžka cca 
82 cm vzadu a cca 78 cm 
vpredu. 100 % bavlna.
biela: B622027
čierna: B738880 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58 26,99 €     13,49 €

D - Úpletové legíny s trblietavými
lampasmi. Plochý pružný pás. 
Vnútorná dĺžka nohavíc 70 cm. 
95 % bavlna, 5 % elastan.
khaki: B409581
čierna: B409649 
nám. modrá: B419242 
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50,  
52, 54, 56, 58 20,99 €     15,19 €

E
pulóver 

s okrúhlym 
výstrihom

F
pulóvrové 

šaty

G
pulóver so 
stojačikom 

na zips

H
kardigan  

na gombíky

Trblietavý
lampas so

zoštíhľujúcim
efektom!

Hebké pulóvre
kašmírové na dotyk!

khaki  

 khaki  

zelená  

medová  

korálová  

sivá  

modrosivá  

 nám. modrá  

zelená  

sivá  

korálová  

ružová púdrová 

oriešková  

100%
bavlna

95%
bavlna

PRE VÁŠ FAREBNÝ SVET

stretch

tiež 
v čiernej

34> 58

36> 58

34> 58

B

A

E-H - Úplet s vrkočovým vzorom, 
kašmírový na dotyk. 100% akryl. 
Možno prať v práčke. 

E - Pulóver s okrúhlym výstrihom, 
vrkočový vzor. Dĺžka cca 66 cm.
nám. modrá: B669168
zelená: B828186
sivá: B759662
korálová: B828160
ružová púdrová: B669200
oriešková: B828202
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54 37,99 €     30,29 €

F - Pulóvrové šaty, vrkočový vzor.  
2 vrecká. Dĺžka cca 86 cm.
nám. modrá: B831024
sivá: B831065
ružová púdrová: B831040
oriešková: B648006
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54 41,99 €     32,99 €

G - Pulóver so stojačikom na zips, 
vrkočový vzor. Dĺžka cca 66 cm.
nám. modrá: B830323
zelená: B830307
ružová púdrová: B383927
oriešková: B830349
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54 40,99 €     29,99 €

H - Kardigan na gombíky, 
vrkočový vzor. Gombíky 
vo vzhľade rohoviny. Dĺžka 
cca 64 cm.
nám. modrá: B414706
zelená: B543520
sivá: B424960
ružová púdrová: B543546
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 
50, 52, 54 40,99 €     29,99 €

34> 54

od 37,99 €

od 25,99 €

A  – B

od 37,99 €

od 30,29 €

E  – H

26,99 €

13,49 €

C  DLHÁ
KOŠEĽA

20,99 €

15,19 €

D LEGÍNY

Viac objavíte na www.astoreo.sk
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I-Q - Vrúbkovaný úplet. 100 % akryl. 
Možno prať v práčke.

I - Dvojfarebný pruhovaný pulóver 
so stojačikom. Dĺžka cca 63 cm.
sivá/režná: B665927 čierna/režná: B710368
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
19,99 €

J - Pulóver s okrúhlym výstrihom 
a dlhými rukávmi. Dĺžka cca 63 cm.
medová: B810945 zelenkavá: B521385
zelená: B810929 modrá: B521401
fuksia: B521468          čierna: B810903 
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
17,99 €

K - Pulóver so stojačikom na zips. 
Dĺžka cca 63 cm.
zelená: B536821 zelenkavá: B472209
fuksia: B448043       modrá: B472183
korálová: B536805 čierna: B472142
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
21,99 €

L - Pulóver so stojačikom a krátkymi
rukávmi. Dĺžka cca 63 cm.
medová: B812883 zelenkavá: B425306
nám. modrá: B812867 modrá: B425280 
korálová: B812842 čierna: B298547
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
15,99 €

M - Pulóver bez rukávov. Dĺžka cca 63 cm.
zelená: B814525 zelenkavá: B425645
nám. modrá: B814541 modrá: B425629
korálová: 814.5669 čierna: 529.3219
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
14,99 €

N - Pulóver s rolákom. Dĺžka cca 63 cm.
zelená: B809707 zelenkavá: B414284
nám. modrá: B809665 modrá: B414268
fuksia: B414326 čierna: B637249
korálová: B809681
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
19,99 €

O - Pulóver s výstrihom do „V“. 
Dĺžka cca 63 cm.
medová: B816207 fuksia: B816181
zelená: B816165 zelenkavá: B469726
nám. modrá: B710707 modrá: B469783
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
17,99 €

P - Pulóver so stojačikom. Dĺžka cca 63 cm.
medová: B533349 korálová: B814368
zelená: B814384 zelenkavá: B538322
nám. modrá: B814400 modrá: B538306
fialová: B533323 čierna: B219006
fuksia: B538363
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54 
17,99 €

Q - Pulóver so stojačikom. Dĺžka cca 72 cm.
medová: B534644 korálová: B816843
zelená: B816868 zelenkavá: B595868
nám. modrá: B534628 modrá: B595843
fialová: B816884 čierna: B280743
fuksia:  B595900
34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50, 52, 54, 56, 58 
19,99 €

Q
dĺžka

cca 72 cm    

P
dĺžka

cca 63 cm    

I  – Q

od 

14,99 €

PULÓVER SO 
STOJAČIKOM
PULÓVER SO 
STOJAČIKOM

P  – Q

od 

17,99 €

34> 54

34> 54

34> 54

34> 54

34> 54

34> 54

34> 5434> 58

34> 54

34 54

I   DVOJFAREBNÝ
PULÓVER 

iba 

19,99 €

34 54

M  PULÓVER BEZ
RUKÁVOV 

iba 

14,99 €

34 54

N   PULÓVER 
S ROLÁKOM  

iba 

19,99 €

34 54

L   PULÓVER
S KRÁTKYMI
RUKÁVMI 

iba 

15,99 €

34 54

O  PULÓVER
S VÝSTRIHOM
DO „V“ 

iba 

17,99 €

34 54

K   PULÓVER SO 
STOJAČIKOM
NA ZIPS  

iba 

21,99 €

34 54

J   PULÓVER
S DLHÝMI
RUKÁVMI 

iba 

17,99 €

I  

POHODLNÉ 
& HREJIVÉ

UŽ OD 14,99 €

Nechajte sa zviesť
jemným a pohodlným
vrúbkovaným úpletom

a doprajte si ho v palete
farieb na každú príležitosť! 

medová 

zelená 

nám. modrá 

fi alová 

fuksia 

korálová  

zelenkavá 

modrá 

čierna 

02/20 839 556
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B - Dlhá prešívaná bunda 
s opaskom. Dĺžka cca 95 cm.
jedľovozelená: B493247
nám. modrá: B436626
sivoružová: B721241 
čierna: B138362
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58 109,99 €  73,99 €

A - Krátka prešívaná bunda 
s opaskom. Dĺžka cca 73 cm.
jedľovozelená: B492785
nám. modrá: B880203
sivoružová: B721027
čierna: B787200
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56 98,99 €  67,99 €

A-B - Bunda s opaskom, 
2 dĺžky na výber. Vpredu zips. 
Prešívaný stojačik. Kapucňa 
odnímateľná pomocou 
spínačiek. Odnímateľný 
pružný opasok so sponou. 
Nepremokavý zvršok, podšívka 
a výplň 100 % polyester.

C - Nepremokavá 
parka na zips, 
s kapucňou.
Stojačik. Kapucňa 
s imitáciou kožušiny, 
odnímateľná 
pomocou zipsu. 
Vpredu zips krytý 
légou. 2 vrecká 
na zips. Fleecová 
podšívka trupu 
a kapucňa. Dĺžka 
cca 71 cm. 100 % 
polyester. Fleecová 
podšívka a výplň 
100 % polyester. 
Možno prať v práčke.
červená: B601021
čierna: B216663
38, 40, 42, 44, 46, 48,  
50, 52, 54
87,99 €    57,99 €

D - Buklé kabát 
s kapucňou, na zips. 
Stojačik. Kapucňa 
so šnúrkou na 
stiahnutie. 2 vrecká 
vpredu. Dĺžka cca 
73 cm. Buklé úplet 
100 % polyester. 
Podšívka 
100 % polyester. 
Možno prať v práčke.
prírodná: B217463
čierna: B601609
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48,  50, 52, 54
82,99 €    53,99 €

Fleecová podšívka
a výplň Vás dokonale

zahrejú!

Hebký a štýlový
buklé úplet!

36> 58

38> 54 36> 54

khaki  

jedľovo-
zelená

nám. 
modrá sivoružová čierna 

PRE VÁŠ FAREBNÝ SVET

JE VÁM CHLADNO?
MÁME PRE VÁS TIP AKO OSTAŤ V TEPLE A BYŤ STÁLE IN!

NEPREMOKAVÁ 

ÚPRAVA 

2 dĺžky

NEPREMOKAVÁ 

ÚPRAVA 

od 98,99 €

od 67,99 €

A  – B

87,99 €

57,99 €

C  PARKA  
S KAPUCŇOU   

82,99 €

53,99 €

D  BUKLÉ KABÁT 
S KAPUCŇOU  

Viac objavíte na www.astoreo.sk
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E - Nepremokavá bunda s kapucňou a umelou kožušinou. Zapínanie 
na zips krytý spínačkovou légou. Jemná a hrejivá podšívka. Manžety 
proti chladu. Prešívaná. 2 vrecká. Dĺžka cca 70 cm. Zvršok nepremokavý, 
podšívka hebký úplet a výplň 100 % polyester. Možno prať v práčke.
khaki: B603100 svetlá hnedosivá: B149781 čierna: B390401
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 131,99 €     87,99 €

F - Dlhá prešívaná nepremokavá bunda. Zips s dvojitým jazdcom 
krytý spínačkovou légou. Všitá kapucňa. Vrúbkované manžety proti 
chladu. V páse šnúrka. 2 vrecká s paspulou. 2 rozparky so spínačkami 
na bokoch. Dĺžka cca 90 cm. Nepremokavý zvršok, podšívka z imitácie 
kožušiny a výplň 100 % polyester. Možno prať v práčke. 
sivá: B612887 čierna: B468561
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 109,99 €     70,99 €

G - Obojstranná parka,
buklé/metalický vzhľad.
Voľný strih s kapucňou. 
Na každej strane zipsové 
zapínanie. Buklé strana: 
v páse šnúrka na stiahnutie 
so stopermi. 2 šikmé vrecká. 
Metalická strana s 2 vreckami 
s paspulou. Dĺžka cca 
77 cm. Buklé 100 % polyester. 
Metalická nepremokavá 
strana 100 % polyester. 
prírodná/zlatá: B697482
karamelová/zlatá: B399642
sivá/čierna: B399667
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54         
109,99 €    70,99 €

Celopodšívka
z hebkého,
hrejivého

a jemného 
úpletu

Praktická 
kapucňa

vložená do
stojačika

Jemná 
a hrejivá
podšívka 
z imitácie
kožušiny

Jemný
buklé 
úplet

Nepremokavý 
a štýlový
metalický 

vzhľad

Šnúrky 
so stoppermi
na stiahnutie 
podľa Vašich 

potrieb!

Na bokoch
rozparky

na spínačky

38> 56

36> 54

36> 54

khaki 

sivá 

čierna 

svetlá hnedosivá

karamelová
/zlatá 

sivá/čierna prírodná
/zlatá

tiež v čiernejNEPREMOKAVÁ 

ÚPRAVA 

NEPREMOKAVÁ 

ÚPRAVA 

PARKA 
S DVOJÍM 
EFEKTOM… 
Našim tipom je 

obojstranná parka 

pripravená zažiariť 

v akomkoľvek nečase!

Rubová strana Vás 

zahreje vďaka mäkkému 

buklé úpletu. Lícna 

strana Vás rozžiari 

ako žiadna iná!

Obojstranná

131,99 €

87,99 €

E   BUNDA
S KOŽUŠINOU 

109,99 €

70,99 €

F   DLHÁ
BUNDA 

109,99 €

70,99 €

G  OBOJSTRANNÁ
PARKA 

02/20 839 556
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A - Kabát jednofarebný alebo s potlačou. 
Dvojradové zapínanie na gombíky. 2 vrecká. 
Dĺžka cca 78 cm. Jednofarebný: vzhľad 
vlnenej látky 95 % polyester, 3 % viskóza, 
2 % elastan. Dvojfarebný: vzhľad vlnenej 
látky 56 % polyester, 19 % akryl, 10 % viskóza, 
6 % bavlna, 6 % polyamid, 3 % vlna. Podšívka 
100 % polyester. Možno prať v práčke. 
Jednofarebná
karamelová: B702225
bronzová: B590620
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
98,99 €     63,99 €

Dvojfarebná
čierna/biela: B703025
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
116,99 €     77,99 €

B - Kabát na zips s vlneným vzhľadom. 
Stojačik so spínačkovým zapínaním. 
Zipsové zapínanie. Malé výplne pliec. 
Manžety s prestrihom. 2 vrecká s chlopňou. 
Dĺžka cca 93 cm. Zvršok vo vlnenom 
vzhľade. Antracitový melír 89 % polyester, 
10 % viskóza, 1 % elastan; bronzová farba 
95 % polyester, 3 % viskóza, 2 % elastan. 
Podšívka 100 % polyester. 
bronzová: B394163
antracitový melír: B394189
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
109,99 €     67,99 €

C - Kabát s kapucňou a imitáciou 
kožušiny. Zips krytý légou s prackami 
na spínačky. Stojačik. Vpredu 2 vrecká. 
Jemné výplne pliec. Kapucňa lemovaná 
kožušinovou imitáciou. Dĺžka cca 88 cm. 
Vzhľad vlnenej látky 89 % polyester, 
10 % viskóza, 1 % viskóza. Podšívka 
100 % polyester. Možno prať v práčke.
antracitový melír: B423400
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
109,99 €     67,99 €

Na kapucni
odnímateľná

imitácia
kožušiny

Kostýmkový 
golier

a výplne pliec
sú elegantné

a ženské

Teplý a štýlový
s praktickou 
kapucňou!

36> 52

38> 54

36> 54

antracitový melír

bronzová

dvojfarebná
čierna/biela

A
bronzová

A
karamelová

UKÁŽTE SA
V NOVOM KABÁTE! 
Jednofarebný alebo dvojfarebný, s kapucňou 
s imitáciou kožušiny alebo bez kapucne 
s kostýmkovým golierom.

Naše kabáty plné ženskosti a osobitosti 
Vás zahrejú počas celej sezóny!   

od 98,99 €

od 63,99 €

A   KABÁT  

109,99 €

67,99 €

B   KABÁT
NA ZIPS  

109,99 €

67,99 €

C  KABÁT
S KAPUCŇOU  

Viac objavíte na www.astoreo.sk

FRANCÚZSKA

MÓDA
ODPORÚČA
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D-G - Horné a spodné diely 
z kolekcie „Beautiful“. Na 
výber: stredové potlače 
na jednofarebných verziách 
alebo verzie s celopotlačou. 
Horné diely majú zakončenie 
lemom tón v tóne. Džersej 
100 % bavlna príjemná 
na nosenie. 

D - Krátke rukávy. Výstrih 
do „V“. Dĺžka cca 67 cm.
nám. modrá: B684647 
fuksia: B684688 
modrá: B684662 
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52          
14,99 €     10,99 €

E - Dlhé rukávy. Okrúhly 
výstrih. Dĺžka cca 67 cm.
modrá: B689380 
nám. modrá: B689364 
fuksia: B689406 
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52          
17,99 €     11,99 €

F - 3/4 nohavice. Pružný 
pás s kontrastnou mašľou 
našitou vpredu. Rovné 
nohavice. Vnútorná dĺžka 
nohavíc 51 cm. 
potlač modrá: B459669 
potlač nám. modrá: 
B459644 
nám. modrá: B645002
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52           
16,99 €     10,99 €

G - Nohavice. Pružný pás 
s kontrastnou mašľou našitou 
vpredu. Rovné nohavice. 
Vnútorná dĺžka nohavíc 75 cm. 
potlač nám. modrá: B459982 
potlač modrá: B460006 
nám. modrá: B645325
34/36, 38/40, 42/44, 
46/48, 50, 52          
19,99 €     12,49 €

34> 52

Platí pro E, G

 modrá  

potlač   
nám. modrá  

nám. modrá  

nám. modrá  

fuksia  

 potlač   
modrá  

VEĽKOSTNÉ
TABUĽKY
Merajte sa priamo na tele, ale nie príliš 
tesne. Ak váhate medzi veľkosťami, 
rozhodnite sa pre tú väčšiu.

ŽENY
1   Obvod hrudníka:

merajte v mieste
najväčšieho
obvodu

2   Obvod pod prsiami:
merajte tesne
pod prsiami

3   Obvod pása:
merajte v najužšom
mieste

4   Obvod cez boky:
merajte v úrovni
bedier, v najširšej
časti

DÁMSKA MÓDA
Veľkosť

na výber
1  v cm 3  v cm 4  v cm

34 78/82 60/64 86/90

36 82/86 64/68 90/94

38 86/90 68/72 94/98

40 90/94 72/76 98/102

42 94/98 76/80 102/106

44 98/102 80/84 106/110

46 102/106 84/90 110/114

48 106/112 90/96 114/119

50 112/118 96/102 119/124

52 118/124 102/108 124/129

54 124/130 108/114 129/134

56 130/136 114/120 134/139

58 136/142 120/126 139/144

60 142/148 126/132 144/149

62 148/154 132/138 149/154

Kompletné informácie
a veľkostné tabuľky

nájdete na
www.astoreo.sk/

page/tabuľka-veľkosti 

1
2

3

4

SPRÍJEMNITE SI SPÁNOK
Pyžamo, ktoré Vám padne...

E  

E  

F  

F  

D  

E

G  G  

G  

100%
bavlna

100%
bavlna

D  

od 14,99 €

od 10,99 €

D  – G

02/20 839 556



12 Originálny dizajn, top kvalita a skvelá cena

Poťah na kreslo ušiak 
s podsedákom Malaga
Vysokopružný a dokonale 
prispôsobivý. Vhodný pre ušiaky 
s výškou chrbta 75 – 95 cm 
a šírkou 60 – 80 cm. Hĺbka 
sedacieho vankúša 55 – 65 cm. 
Tkanina s príjemne jemnou 
štruktúrou. Materiál: 80 % bavlna, 
15 % polyester, 5 % elastan. Balenie 
obsahuje 1 ks poťahu na kreslo 
a 1 ks poťahu na podsedák.  
C006157 kód 000 sivá
C006158 kód 000 smotanová
C006159 kód 000 svetlohnedá
C006160 kód 000 červená
C006161 kód 000 hnedá
C006162 kód 000 antracitová
C006753 kód 000 modrá
48,59 €

Poťah na 
taburet Malaga
Extrémne pružný a prispôsobivý. 
Vhodný pre taburety a podnožky 
s rozmermi 60 – 70 cm x 40 – 50 cm, 
s výškou sedadla do 26 cm (bez 
nožičiek). Tkanina jemnej štruktúry. 
Materiál: 80 % bavlna, 15 % polyester, 
5 % elastan.  
C006163 kód 000 sivá
C006164 kód 000 smotanová
C006165 kód 000 svetlohnedá
C006166 kód 000 červená
C006167 kód 000 hnedá
C006168 kód 000 antracitová
C006754 kód 000 modrá
12,99 €

NA KRESLO 
+ PODSEDÁK

iba 

48,59 €

30 °C

SADA 2 ks

iba 

7,49 €
Obliečka na 
vankúš Malaga
Vysokoelastická obliečka sa 
ľahko prispôsobí vankúšiku 
s rozmermi od 40 x 40 cm 
do 50 x 50 cm. Textília s jemnou 
štruktúrou, príjemná na 
dotyk. Materiál: 80 % bavlna, 
15 % polyester, 5 % elastan. 
Sada 2 ks.  
C006207 kód 000 sivá
C006208 kód 000 smotanová
C006209 kód 000 svetlohnedá
C006210 kód 000 červená
C006211 kód 000 hnedá
C006212 kód 000 antracitová
C006755 kód 000 modrá
7,49 €

30 °C

sivá červenáhnedá smotanovásvetlohnedá antracitová modrá

JEMNÝ MATERIÁL

iba 

12,99 €

SOFT TOUCH

✶
✶✶✶✶

SUPER ELASTIC

✶
✶✶✶✶

U
N

IVERSAL COV
ER

✶
✶✶✶✶

V

O
LUME EFFEC

T

✶
✶✶✶✶

30 °C

VYSOKO- 
ELASTICKÉ!
VYSOKO- 
ELASTICKÉ!



NAPÍNACIE POŤAHY 
NAJVYŠŠEJ KVALITY
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VYSOKOELASTICKÝ

iba 

39,19 €

NA 2-MIESTNU ALEBO 
3-MIESTNU POHOVKU

od 

54,89 €

30 °C

Poťah na sedačku Malaga
Dokonale pružný poťah sa 
krásne prispôsobí vašej sedačke. 
Poťah jednoducho natiahnete 
a v medzerách zafixujete 
priloženými penovými valčekmi. 
Tkanina má príjemnú elastickú štruktúru. 
Materiál: 80 % bavlna, 15 % polyester, 
5 % elastan. Balenie obsahuje 1 ks poťahu 
a 4 ks fixačných valčekov. 
Poťah pre 2-miestne sedačky s rozmermi: 
šírka 140 – 175 cm, výška 75 – 95 cm. 
C006145 kód 002  sivá
C006146 kód 002  smotanová
C006147 kód 002  svetlohnedá
C006148 kód 002  červená
C006149 kód 002  hnedá
C006150 kód 002  antracitová
C006751 kód 002  modrá          54,89 €

Poťah pre 3-miestne sedačky s rozmermi: 
šírka 175 – 210 cm, výška 75 – 95 cm.
C006151 kód 003  sivá
C006152 kód 003  smotanová
C006153 kód 003  svetlohnedá
C006154 kód 003  červená
C006155 kód 003  hnedá
C006156 kód 003  antracitová
C006752 kód 003  modrá         60,79 €

Poťah na kreslo Malaga
Extrémne pružný poťah sa kreslu ľahko 
prispôsobí. Ideálny pre kreslá s nižšou chrbtovou 
opierkou (šírka 70 – 100 cm, výška 75 – 95 cm). 
Tkanina s jemnou štruktúrou. Materiál: 
80 % bavlna, 15 % polyester, 5 % elastan.   
C006139 kód 001 sivá
C006140 kód 001 smotanová
C006141 kód 001 svetlohnedá
C006142 kód 001 červená
C006143 kód 001 hnedá
C006144 kód 001 antracitová    
C006750 kód 001 modrá         39,19 €

30 °C

sivá červenáhnedá smotanovásvetlohnedá antracitová modrá

S jemnou štruktúrou

Extrémne pružný materiál

Ďalšie druhy materiálov a farieb na www.astoreo.sk

✶
✶✶✶✶

✶
✶✶✶✶

✶
✶✶✶✶

✶
✶✶✶✶



ZMENA ĽAHKO, 
RÝCHLO A LACNO
UVÁDZACIE VÝHODNÉ CENY

14 Kvalitná a rýchla premena

Poťah na 
kreslo ušiak 
s podsedákom 
Gisela
Vysokoelastický 
a jednoducho prispôsobivý. 
Ideálny pre ušiaky 
s výškou chrbta 75 – 90 cm 
a šírkou 60 – 80 cm. Hĺbka 
sedacieho vankúša je 
55 – 65 cm. Tkanina má 
jemnú štruktúru. Materiál: 
80 % bavlna, 15 % polyester, 
5 % elastan. Balenie 
obsahuje 1 ks poťahu na 
ušiak a 1 ks poťahu na 
podsedák.   

C006713 kód 000 svetlohnedá
C006714 kód 000 čierna
C006715 kód 000 oranžová
C006716 kód 000 vínová
C006717 kód 000 sivá
C006718 kód 000 modrá
C006719 kód 000 béžová
C006720 kód 000 žltá
48,59 €

Poťah na taburet Gisela
Extrémne pružný a prispôsobivý. Vhodný pre taburety 
a podnožky s rozmermi 60 – 70 cm x 40 – 50 cm, s výškou 
sedadla do 26 cm (bez nožičiek). Tkanina jemnej štruktúry. 
Materiál: 80 % bavlna, 15 % polyester, 5 % elastan. 

C006733 kód 000 sivá
C006734 kód 000 modrá
C006735 kód 000 béžová
C006736 kód 000 žltá       12,99 €

C006729 kód 000 svetlohnedá
C006730 kód 000 čierna
C006731 kód 000 oranžová
C006732 kód 000 vínová

NA KRESLO 
+ PODSEDÁK

iba 

48,59 €

30 °C

SADA 2 ks

iba 

7,49 €

Obliečka na 
vankúš Gisela
Vysokoelastická obliečka 
sa ľahko prispôsobí vankúšiku 
s rozmermi od 40 x 40 cm do 
50 x 50 cm. Textília s jemnou 
štruktúrou, príjemná na 
dotyk. Materiál: 80 % bavlna, 
15 % polyester, 5 % elastan. 
Sada 2 ks. 
C006721 kód 000 svetlohnedá
C006722 kód 000 čierna
C006723 kód 000 oranžová
C006724 kód 000 vínová
C006725 kód 000 sivá
C006726 kód 000 modrá
C006727 kód 000 béžová
C006728 kód 000 žltá
7,49 €

30 °C

oranžová čiernamodrá vínovásivá béžová svetlohnedá žltá

DOMOV
PODĽA 
VAŠICH 
PREDSTÁV

JEMNÝ MATERIÁL

iba 

12,99 €

SOFT TOUCH

✶
✶✶✶✶

SUPER ELASTIC

✶
✶✶✶✶

U
N

IVERSAL COVER

✶
✶✶✶✶

V

O
LUME EFFEC

T

✶
✶✶✶✶

30 °C
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Vysokoelastické

Kvalitné prevedenie

Úprava proti žmolkom

Ľahká údržba

Prispôsobia sa každej stoličke

smotanová

vínová

tmavohnedá

www.astoreo.sk 02/20 839 556

8,99 €

7,79 €

JEDNOFAREBNÁ 
ELEGANCIA

bordó

Poťah na 
stoličku Džersej
Zmení vzhľad stoličky ľahko 
a rýchlo. Vysokoelastický, 
kvalitný a silný materiál: 
95 % bavlna Džersej, 
5 % elastan. Vhodný pre 
mnoho typov stoličiek. 
Orientačné rozmery: 
podsedák 40 x 40 cm, 
operadlo 50 x 40 cm.  
C005439 kód 000  žltá
C005440 kód 000  lila
C005441 kód 000  bordó 
C005442 kód 000  petrolejová
C005443 kód 000  modrá
8,99 €     7,79 €

žltá

modrá

lila

petrolejová

zelená antracitovábiela

Poťah na 
stoličku Káro
Ľahká a rýchla 
obmena. Kvalitná, 
silná a vysokoelastická 
tkanina. Vhodný pre 
mnoho typov stoličiek. 
Plastický károvaný vzor. 
Orientačné rozmery: 
podsedák 38 x 38 cm, 
operadlo 50 x 38 cm. 
Materiál: 80 % polyester, 
20 % spandex.
C002910 kód 000 smotanová
C003959 kód 000 vínová
C003960 kód 000 zelená 
C003961 kód 000 biela 
C006704 kód 000 antracitová 
C006774 kód 000 tmavohnedá 
8,59 €

PRUŽNÁ PREMENA, 
KTORÁ STOLIČKU OCHRÁNI

NOVÉ VZORY V PONUKE

NOVINKA

PLASTICKÝ VZOR

iba 

8,59 €



Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

BAVLNENÁ 
POSTEĽNÁ 
BIELIZEŇ 
s vianočnými motívmi

100%
bavlna

100%
bavlna

60 °C

60 °C

KVALITNÁ 100% BAVLNA

16

A Vianočné 
jelene

od 

27,49 €

A Vianočné 
stromčeky

od 

27,49 €

A   Príjemná bavlnená posteľná 
bielizeň vo vianočných motívoch.
Zipsový uzáver. Materiál: 100 % bavlna.
Bavlnená 
posteľná bielizeň  katalógové číslo
Vianočné stromčeky C006930
Vianočné jelene C006931
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm ......................103 27,49 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ............... 104 56,89 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm ........................040 3,49 €

B   Posteľná bielizeň ušitá 
z kvalitnej 100 % bavlny Renforcé.
Jemná a príjemná tkanina s dlhou 
životnosťou. Zipsový uzáver.
Bavlnená posteľná 
bielizeň detská katalógové číslo
Snehuliak C006932
Škriatok C006933
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm 103 24,29 €

KVALITNÁ 100% BAVLNAKVALITNÁ 100% BAVLNA

Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

A 
bielizeň vo vianočných motívoch.
Zipsový uzáver. Materiál: 100 % bavlna.
Bavlnená 
posteľná bielizeň  katalógové číslo
Vianočné stromčeky C006930
Vianočné jelene C006931
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm

   
z kvalitnej 100 % bavlny Renforcé.
Jemná a príjemná tkanina s dlhou 
životnosťou. Zipsový uzáver.
Bavlnená posteľná 
bielizeň detská katalógové číslo
Snehuliak C006932
Škriatok C006933
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm 103 24,29 €

100%
bavlna

100%
bavlna 40 °C40 °C

B Posteľná bielizeň 
detská Škriatok

iba 

24,29 €

B Posteľná bielizeň 
detská Snehuliak

iba 

24,29 €
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C Nordic 
- Frida biela

od 

31,39 €

C Nordic 
- Frida

od 

31,39 €

C Provence 
- Cler

od 

31,39 €

C Provence 
- Levandule

od 

31,39 €

C  Posteľná bielizeň s dlhou 
životnosťou je jemná a pre spánok 
dokonalá. Tkanina s vysokou hustotou 
priadze a kvalitnou tlačou. Zipsové 
zapínanie. Materiál: 100 % bavlna.

Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Nordic - Frida biela C004859
Nordic - Frida C004861
Provence - Cler C006827
Provence - Levandule C006329

POHODLIE BAVLNENEJ 
POSTEĽNEJ BIELIZNE

VYSOKÁ HUSTOTA PRIADZE

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

60 °C60 °C

60 °C 60 °C

Froté & džersej prestieradlá z vysokokvalitnej pleteniny
D   Napínacie prestieradlá 
z džersej materiálu
sú jemné a priedušné. 
Vysokokvalitná pletenina 
džersej je vyrobená 
z jemných česaných priadzí. 
Materiál: 100 % bavlna. 
Vyrobené v ČR.  
Prestieradlo katalógové 
džersej číslo
biela C000199
ružová C000197
svetlomodrá C000023
svetlosivá C000196
tmavosivá C004866
béžová C000198
svetlofialová C000024
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 13,29 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 19,59 €

svetlomodrá svetlobéžová

biela svetlomodrá

svetlosivá bielasvetlofi alová ružová

béžová tmavosivá

ružová

tmavosivá

svetlofi alová

svetlosivá

D  Džersej

od 

13,29 €

E  Froté

od 

14,89 €

E   Napínacie froté 
prestieradlá sú ušité 
z vysokokvalitnej pleteniny. 
Tá je vyrobená z česaných 
priadzí, vyznačujúcich 
sa jemnosťou. Materiál: 
82 % bavlna, 18 % polyester. 
Vyrobené v ČR.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biela C000193
ružová C000195
svetlomodrá C000105
svetlosivá C000194
tmavosivá C004865
svetlobéžová C002579
svetlofialová C000103
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 14,89 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 21,99 €

súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm ..................103 31,39 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm .........104 60,39 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm ...............................................040 4,69 €

TOP
KVALITA



18 Krásny dizajn a top kvalita

A   Jemné, priedušné, s nevšednými 
vzormi podľa posledných trendov.
Praktické prestrihy v rohoch pre 
rýchle a jednoduché prezliekanie. 
Dlhá životnosť a stálofarebnosť. 
Zipsové zapínanie. Materiál: 
100 % bavlna.
Bavlnená 
posteľná bielizeň  katalógové číslo
RELAX C002602
HARMONY ELEMENT C002618
CAMO C002613
RINGS C002609
SIMPLICITY C002606
AZTEC EMPIRE C002615
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm ......................103 23,49 €
  17,59 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ............... 104 46,99 €
  31,39 €

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna40 °C

40 °C 40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

A RELAX

od 23,49 €

od 17,59 €

A CAMO

od 23,49 €

od 17,59 €

A RINGS

od 23,49 €

od 17,59 €

A SIMPLICITY

od 23,49 €

od 17,59 €

A HARMONY 
ELEMENT

od 23,49 €

od 17,59 €

A AZTEC 
EMPIRE

od 23,49 €

od 17,59 €

NADČASOVÉ A ŠTÝLOVÉ VZORY
KVALITNÁ 100% BAVLNA



POHODA 
v teple domova
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Úložný priestor 50 l

Nosnosť 100 kg

Úložný box na sedenie
Pohodlné posedenie a praktický úložný priestor v jedinom boxe. Ľahko 
rozložiteľný a jednoducho uskladniteľný na plocho. Stabilný, s nosnosťou 
až 100 kg. Vnútorný priestor: 50 l. Rozmery: rozložený 40 x 40 x 40 cm, 
zložený 40 x 40 x 4,5 cm. Materiál: vnútorná časť 100 % polypropylén, 
vonkajšia časť 100 % polyester, polstrovanie sedacej plochy PU pena.
C006340 kód 000  zelená C000591 kód 000  béžová  
C000590 kód 000  sivá  C002309 kód 000  hnedá  15,69 €

C006957 kód 000  antracit
C006958 kód 000  mint  
C006959 kód 000  ružová
C006960 kód 000  žltá
19,59 €          17,59 €

Deka BRAGA
Extrémne teplá deka, príjemná na dotyk. 
Vyrobená z trvanlivého a odolného 
100 % polyesteru. Gramáž: 235 g/m2. 
Rozmery: 210 x 160 cm. 

IDEÁLNY 
PRE ALERGIKOV 
A ASTMATIKOV

iba 

23,49 €

POHODLNÉ
POSEDENIE

iba 

15,69 €

Nástenný elektrický 
LED kozub MEMPHIS
Vyhrieva a zdobí domov. 
Reálne simuluje plamene 
ohňa a vytvára jedinečnú 
atmosféru. Tichý a výkonný 
chod. Vybavený ventilátorom 
a ochranou proti prehriatiu. 
Ľahká a rýchla inštalácia. 
Výkon: 1800 W. Napájanie: 
220 – 240 V, 50 Hz.
C005149 kód 000          
195,99 €     180,39 €

Vankúš guľôčkový Luxus plus zip
Vankúš obsahuje kvalitnú guľôčkovú výplň 
vysokej kvality. Je ideálny pre alergikov 
a astmatikov. Umožňuje prispôsobiť 
hmotnosť náplne presne vašim potrebám. 
Povrchová tkanina s broskyňovým efektom 
sa vyznačuje vysokou hustotou priadze. Netkaná textília 
zabraňuje spojeniu rúna s guľôčkovým vláknom. Prešitie 
v panelovom vzore zabezpečuje výplň proti posunu. 
Príjemný na dotyk. Zapínanie na zips. Materiál: povrch 
zo 100 % polyesterovej tkaniny Microfibre, výplň zo 
100 % polyesterového guľôčkového dutého vlákna.  
C002291 kód 090          
23,49 €

Vankúšik Klasik
Vankúšik je ideálnou výplňou pre rôzne dekoratívne 
obliečky. Vysokokvalitná výplň z mykaného dutého 
vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení 
jeho tvar. Materiál: povrch 100 % polyester, výplň 
100 % polyesterové duté vlákno.   
C000087 kód 000          4,69 €

C005149 kód 000          C005149 kód 000          C005149 kód 000          C005149 kód 000          
195,99195,99195,99195,99195,99195,99195,99195,99195,99195,99195,99195,99 €     180,39 €

Vankúšik Klasik
Vankúšik je ideálnou výplňou pre rôzne dekoratívne Vankúšik je ideálnou výplňou pre rôzne dekoratívne Vankúšik je ideálnou výplňou pre rôzne dekoratívne 
obliečky. Vysokokvalitná výplň z mykaného dutého obliečky. Vysokokvalitná výplň z mykaného dutého obliečky. Vysokokvalitná výplň z mykaného dutého 
vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení vlákna udržiava vankúšik stále nadýchaný a nemení 
jeho tvar. Materiál: povrch 100 % polyester, výplň jeho tvar. Materiál: povrch 100 % polyester, výplň 

Prikrývka z dutého 
vlákna Luxus plus zimná
Prikrývka ideálna pre chladnejšie 
obdobie. Vysokokvalitná 
výplň z dutého vlákna zo 
100 % polyesteru zaisťuje veľmi 
príjemnú hrejivosť. Prikrývka 
je prešitá panelovým vzorom, 
ktorý udržuje výplň na svojom 
mieste a bráni ju v posune. 
Česaná tkanina vytvára efekt 
broskyňového povrchu. Špeciálne 
prešité lemy. Vhodná na pranie 
v práčke a sušenie v sušičke. 
Materiál: 100 % polyesterová 
tkanina Microfibre.
C006044 kód 103  
140 x 200 cm 32,19 €
C006044 kód 104  
220 x 200 cm 54,49 €

70 x 90 cm

40 x 40 cm

195,99 €

180,39 €

ELEGANTNÝ 
DIZAJN

19,59 €

17,59 €

EXTRÉMNE TEPLÁ

zelená

žltá

sivá

béžová

hnedá

v dvoch
rozmeroch

obdobie. Vysokokvalitná PRE CHLADNEJŠIE 
OBDOBIE

od 

32,19 €

antracit ružovámint

Nástenný elektrický 
LED kozub MEMPHIS

ZARUČENE ZAHREJE

iba 

27,49 €

Baránková deka
Pod touto dekou 
sa zaručene 
zahrejete. Vnútorná 
strana s povrchovou 
úpravou „baránok“, 
vonkajšia strana z jemného 
mikroflanelu. Stálofarebný materiál, 
ktorý nevytvára žmolky. Rozmery: 
150 x 200 cm. 100 % polyester (mikroflanel). 
C006970 kód 000  Štvorce          
C006971 kód 000  Mačky          
27,49 €

150 x 200 cm

Štvorce

Mačky

Vankúšik KlasikVankúšik KlasikVankúšik Klasik

KVALITNÁ VÝPLŇ

iba 

4,69 €



Text max. 
12 znakov
vrátane
medzier

VYŠIJEME NA VAŠE PRIANIE ZADARMO
– skvelé ako vianočný darček

NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA

Text max. 12 znakov
vrátane medzier

20 Darčeky ako vyšité pre každého

Detská froté osuška s výšivkou
Budete si priať vyšiť detské meno? Osuška s výšivkou zvieratka je na to 
priamo stvorená. Každé dieťa si svoju osušku už vždy pozná. Osuška je ušitá 
z pevnej a odolnej bavlny. Vysoká savosť. Rozmery: 70 x 130 cm. Materiál: 
100 % buklé froté bavlna s certifikátom nezávadnosti Oeko – Tex Standard 
100. Výška vyšitého písma až 5 cm. 
C006924 kód 000  ružová, jednorožec C006925  kód 000 biela, králiček
C006926 kód 000  sivohnedá, medveď  11,79 €

ružová, 
jednorožec

biela, 
králiček

sivohnedá, 
medveď

100%
bavlna 40 °C

Detský župan 
s výšivkou
Takýto župan si deti 
zamilujú. Z froté bavlny 
a v atraktívnom motíve 
zvieratka na kapucni. Je 
príjemne mäkký a extrémne 
savý. Dve postranné vrecká 
a opasok na zaviazanie. 
Výšivku na prianie umiestnime 
do prostrednej časti chrbta. 
Celková výška výšivky až 
5 cm. Materiál: zdravotne 
nezávadná 100 % buklé 
froté bavlna s certifikátom 
Oeko – Tex Standard 100.   
Jednorožec s výšivkou ružová
C006921 kód 004  
2 - 4 roky 23,49 €
C006921 kód 008  
6 - 8 rokov 25,49 €
Medveď s výšivkou sivohnedá
C006922 kód 004  
2 - 4 roky 23,49 €
C006922 kód 008  
6 - 8 rokov 25,49 €
Králiček s výšivkou biela
C006923 kód 004  
2 - 4 roky 23,49 €
C006923 kód 008  
6 - 8 rokov 25,49 €

Jednorožec 
s výšivkou

ružová

Medveď 
s výšivkou 
sivohnedá

Králiček 
s výšivkou

biela

Text max.
12 znakov
vrátane 
medzier

Z FROTÉ BAVLNY

od

23,49 €
VÝŠIVKA ZADARMO

VYŠIJEME NA VAŠE PRIANIE ZADARMO

biela, 
králiček

Text max. 
12 znakov
vrátane
medzier

králičekkráliček

Text max. 
12 znakov
vrátane
medzier

ružová, 
jednorožec

sivohnedá, 
medveď

Detská froté 
kolekcia s výšivkou
Detská froté súprava obsahuje uterák a žinku s uškami v motíve zvieratka. 
Uterák je pripravený na vyšitie detského mena podľa vášho priania. 
Kvalitná bavlna je mäkká a dokonale savá. Rozmery: uterák 50 x 100 cm, 
žinka 15 x 21 cm. Materiál: 100 % buklé froté bavlna s certifikátom 
nezávadnosti Oeko – Tex Standard 100. Výška vyšitého písma až 5 cm.   
C006927 kód 000  ružová, jednorožec C006928 kód 000  biela, králiček
C006929 kód 000  sivohnedá, medveď 11,79 €

SÚPRAVA 2 KUSOV

iba

11,79 €
VÝŠIVKA ZADARMO

PRÍJEMNÁ A HEBKÁ

iba

11,79 €
VÝŠIVKA ZADARMO



Text max. 
12 znakov
vrátane
medzier

Text max. 
12 znakov
vrátane
medzier

hnedá
/opica

Detská deka Morská panna s výšivkou
Pre všetky malé slečny je tu mäkká, hebká a hrejivá 
deka v tvare rybieho chvosta. Na vaše prianie 
vyšijeme na deku meno vašej malej morskej víly. 
Výška písma až 5 cm. Materiál: 100 % mikrovlákno. 
Rozmery: 140 x 70 cm. 
C004015 kód 000  ružová
C004016 kód 000  tyrkysová        19,59 €

ružová tyrkysová

detail výšivky

SKVELÝ
DARČEK

Text max. 
12 znakov

vrátane 
medzier
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králiček 
30 cm

deka 
75 x 90 cm

králiček 
30 cm

deka 
75 x 90 cm

biela/béžováPlyšový králiček 
s dekou a výšivkou
Súprava plyšovej hračky a deky 
v darčekovom balení. Ideálny darček 
pre chlapčeka alebo dievčatko už 
od narodenia. Na mäkkú a hebkú deku 
vyšijeme meno a trebárs aj dátum narodenia. 
Výška písma až 5 cm. Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: králiček 30 cm, deka 75 x 90 cm.
C002738 kód 000  biela/béžová
C002739 kód 000  biela/sivá
15,69 €

biela/sivá 

21

Detská osuška 
s kapucňou a výšivkou
Osuška pre bábätká 
s kapucňou roztomilého 
zvieratka je príjemná a hebká. 
Zároveň je veľmi hrejivá. Podľa 
vášho priania na ňu vyšijeme 
krstné meno bábätka. Výšivka 
bude umiestnená z vrchnej 
strany pozdĺž pravého lemu. 
Celková výška výšivky je až 
5 cm. Materiál: korálové rúno.
C006595 kód 000  hnedá/opica
C006596 kód 000  zelená/žaba
C006597 kód 000  sivá/slon 
C006594 kód 000  ružová/králik
13,69 €

zelená
/žaba

ružová
/králik

sivá
/slon

Náš

TIP

Detský župan s výšivkou
Hrejivý, ušitý z mäkkého bavlneného froté. Dve postranné vrecká, kapucňa a zaväzovanie na 
opasok. Varianty najmenších veľkostí s medvedími alebo zajačími uškami na kapucni. Výšivku na 
prianie umiestnime do prostrednej časti chrbta. Výška výšivky až 5 cm. Materiál: 100 % bavlna. 

C002738 kód 000  biela/béžovábiela/béžovábiela/béžová
C002739 kód 000  C002739 kód 000  biela/sivábiela/sivábiela/sivá
15,69 €15,69 €15,69 €15,69 €15,69 €15,69 €

Text max. 
12 znakov
vrátane
medzier

detail výšivkydetail výšivkydetail výšivkydetail výšivky

Výška písma až 5 cm. Materiál: 100 % polyester. Výška písma až 5 cm. Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: králiček 30 cm, deka 75 x 90 cm.Rozmery: králiček 30 cm, deka 75 x 90 cm.

Detský župan s výšivkouDetský župan s výšivkou

modrá
/sivá

biela
/sivá

SKVELÝ
DARČEK

100%
bavlna 40 °C

ružová
/sivá

ružová/sivá
C006562 kód 004 
2 - 4 roky, so zajačími uškami
23,49 €
C006562 kód 008
6 - 8 rokov, so zajačími uškami
25,49 €
C006562 kód 012
10 - 12 rokov, bez ušiek
25,49 €

biela/sivá
C006560 kód 004
2 - 4 roky, bez ušiek 
23,49 €
C006560 kód 008
6 - 8 rokov, bez ušiek 
25,49 €
C006560 kód 012
10 - 12 rokov, bez ušiek
25,49 €

modrá/sivá
C006561 kód 004 
2 - 4 roky, s medvedími uškami
23,49 €
C006561 kód 008 
6 - 8 rokov, s medvedími uškami
25,49 €
C006561 kód 012 
10 - 12 rokov, bez ušiek
25,49 €

SKVELÝ
DARČEK

PRE NAJMENŠÍCH

iba

15,69 €
VÝŠIVKA ZADARMO

HIT TOHTOROČNÝCH 
VIANOC!

iba

19,59 €
VÝŠIVKA ZADARMO

HREJIVÝ

od

23,49 €
VÝŠIVKA ZADARMO

PRÍJEMNÁ A HEBKÁ

iba

13,69 €
VÝŠIVKA ZADARMO

Text max. 12 znakov
vrátane medzier

VÝŠIVKY NA ŽELANIE NOVO AJ PRE FIRMY, 
ŠKOLY, ŠKÔLKY ČI ŠPORTOVÉ KLUBY
Potrebujete vyrobiť špeciálne výšivky - logá, symboly, značky? 
Dokážeme takmer čokoľvek, stačí nám grafi cký návrh. Zároveň 
pre vás zaistíme kvalitné textilné výrobky vhodné pre vyšívanie 
za výhodné ceny. V prípade individuálneho či množstevného 
dopytu nás kontaktujte na telefónnom čísle +420 775 021 977.

Tovar s výšivkou možno objednať iba písomne alebo telefonicky.



sada 7 ks

18 dielov

tri poschodia

sada 8 ks

18 dielov

PROVENCE 
u vás doma

AKČNÉ CENY
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Sada tanierov square 
LAVENDER 18 dielov
Porcelánová sada pre 
každodenné stolovanie 
v obľúbenom levanduľovom 
motíve. Sada obsahuje 
6 hlbokých tanierov, 
6 plytkých tanierov 
a 6 dezertných tanierikov. 
Sú vhodné do umývačky 
riadu aj mikrovlnnej rúry.
C006860 kód 000              
58,79 €     46,99 €

Sada 3 ks 
kuchynských utierok
Dokonale savé utierky 
s reliéfnym vaflovým 
vzorom. Balenie obsahuje 
3 kusy v rôznych dizajnoch. 
Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmery: 40 x 60 cm.
C006604 kód 000  
Levanduľa, fialová
C006605 kód 000  
Čas na kávu, béžová
9,79 €

58,79 €

46,99 €

SADA TANIEROV 
SQUARE LAVENDER

sada 7 ks

Sada misiek 
LAVENDER 7 ks
Porcelánová 7-dielna sada obsahuje 6 malých 
misiek a 1 veľkú misu. Sada v štýle Provence 
má štvorcový tvar a je vhodná do umývačky 
riadu a mikrovlnnej rúry. Rozmery: veľká misa 
24 x 22,5 cm, malé misky 16,5 x 15 cm.
C006865 kód 000              19,59 €     17,99 €

19,59 €

17,99 €

SADA MISIEK 
LAVENDER

tri poschodia

sada 8 ks

Porcelánový 
etažér LAVENDER
Elegantné servírovanie 
v štýle Provence. Tri poschodia. 
Materiál: porcelán, kov. Priemer 
tanierov: 22,9 cm, 19 cm, 15 cm. 
Výška: 34 cm.  
C006868 kód 000
13,99 €     12,99 €

Porcelánový Porcelánový 

13,99 €

12,99 €

PORCELÁNOVÝ 
ETAŽÉR LAVENDER

SADA 3 KS 
KUCHYNSKÝCH 

UTIEROK

iba 

9,79 €

NOVINKA

100%
bavlna

biela

Moderný dizajn a skvelé ceny

kuchynských utierokkuchynských utierok

sada 8 ks

Sada smaltovaných 
misiek s viečkami
Na uchovávanie potravín. Súčasťou 
misiek sú plastová viečka. Vhodné 
do umývačky riadu. Sada obsahuje 
4 misky a 4 viečka. Materiál: smalt 
a plast. Rozmery: priemer 10 cm, 
výška 4,8 cm, objem 0,2 l; priemer 
14 cm, výška 6,2 cm, objem 0,6 l; 
priemer 16 cm, výška 6,8 cm, objem 
0,9 l; priemer 18 cm, výška 7,7 cm, 
objem 1,3 l
C006863 kód 000        9,79 €     8,99 €

9,79 €

8,99 €

SADA SMALTOVANÝCH 
MISIEK S VIEČKAMI

Rýchlovarná kanvica 
nerezová CONCEPT 1,7 l
Kvalitné spracovanie a retro 
dizajn. Veľmi odolná a ušľachtilá 
nehrdzavejúca oceľ s dlhou životnosťou. 

Vysokokvalitný konektor, veľký 
plniaci otvor, integrovaný filter 
a skryté výhrevné teleso. Plne 

otočná základňa a trojitá ochrana proti 
prehriatiu. Protišmykové nožičky zaisťujú 
stabilitu. Príkon: 1850 – 2200 W. Napätie 
a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz. 
Dĺžka prívodného kábla: 75 cm. 
Hmotnosť: 1190 g.
C005372 kód 000  biela
C005374 kód 000  červená
C005375 kód 000  tmavá nehrdz. oceľ
C005376 kód 000  čierna nehrdz. oceľ
42,99 €     39,19 €

biela

Rýchlovarná kanvica 
nerezová CONCEPT 1,7 l
Kvalitné spracovanie a retro 
dizajn. Veľmi odolná a ušľachtilá 
nehrdzavejúca oceľ s dlhou životnosťou. nehrdzavejúca oceľ s dlhou životnosťou. 

Vysokokvalitný konektor, veľký 
plniaci otvor, integrovaný filter 
a skryté výhrevné teleso. Plne 

otočná základňa a trojitá ochrana proti 
prehriatiu. Protišmykové nožičky zaisťujú 
stabilitu. Príkon: 1850 – 2200 W. Napätie stabilitu. Príkon: 1850 – 2200 W. Napätie 
a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz. a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz. a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz. a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz. 
Dĺžka prívodného kábla: 75 cm. 

čierna 
nehrdz.

oceľ
červená

tmavá 
nehrdz.

oceľ

42,99 €

39,19 €

RÝCHLOVARNÁ 
KANVICA NEREZOVÁ



OBĽÚBENÁ LEVANDUĽA 
v kuchyni
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Keramická maslenka LAVENDER
Najjednoduchší spôsob uchovávania čerstvého 
masla. Keramický dizajn s glazúrou v štýle Provence. 
Rozmery: 17,5 x 13 x 8 cm.
C006866 kód 000              
9,79 €     8,99 €

www.astoreo.sk 02/20 839 556

4 diely

TIP
na

DARČEK

Ø 16 cm

Ø 22 cm

Ø 18 cm

sklokeramikaelektrika plynindukcia
nepriľnavý

povrch

Pre milovníkov
štýlu Provence

kuchynská
zástera

www.astoreo.sk

chňapka

rukavica

Rozmery: 17,5 x 13 x 8 cm.Rozmery: 17,5 x 13 x 8 cm.
              

SADA 6 ks

iba 

62,79 €

AKČNÉ CENY

OBĽÚBENÁ LEVANDUĽA 

sklokeramika

elektrika plynindukcia

nepriľnavý
povrch

2,9 l

1,4 l

masla. Keramický dizajn s glazúrou v štýle Provence. masla. Keramický dizajn s glazúrou v štýle Provence. 

4 diely

Ø 16 cmØ 16 cm
62,79

Servírovacia 
sada LAVENDER
Obľúbený Provence štýl na 
váš stôl. Porcelánové misky 
v prútenom košíku. Sada 
obsahuje: 3 menšie misky, 
1 väčšiu stredovú misku 
a 1 prútený košík. Rozmery: 
priemer 23 cm.
C006862 kód 000              
15,69 €     13,99 €

Servírovacia Servírovacia Servírovacia 

15,69 €

13,99 €

SERVÍROVACIA 
SADA LAVENDER

Smaltovaný kastról LAVENDER
Tento praktický riad s pokrievkou sa hodí do každej kuchyne. 
Vhodné pre všetky typy varných dosiek. Možno umývať 
v umývačke riadu. Materiál: smalt. Objem: 2,9 l a 1,4 l.
C006867 kód 000  2,9 l         17,59 €     15,69 €
C006869 kód 000  1,4 l         11,79 €     10,99 €

od 11,79 €

od 10,99 €

SMALTOVANÝ 
KASTRÓL LAVENDER

9,79 €

8,99 €

KERAMICKÁ 
MASLENKA LAVENDER

Súprava hrncov a kuchynského 
textilu Levanduľa
Súprava pre milovníkov štýlu Provence obsahuje: 
1 x smaltovaný hrniec 16 cm so sklenenou 
pokrievkou, objem 2,2 l; 1 x smaltovaný hrniec 18 cm 
so sklenenou pokrievkou, objem 3 l; 1 x smaltovaný 
hrniec 22 cm so sklenenou pokrievkou, objem 5,3 l; 
1 x kuchynská zástera 60 x 80 cm; 1 x rukavica 
chňapka 18 x 33 cm; 1 x štvorcová chňapka 
20 x 20 cm. Materiál: smaltovaný kov, 100 % bavlna. 
Možno umývať v umývačke riadu.
C006574 kód 000         62,79 €



ŠTÝLOVÉ A PRAKTICKÉ 
DOPLNKY DO KUCHYNE
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Kuchynská súprava 
so zásterou 
Textilná súprava s vianočným 
motívom vnesie do vašej kuchyne 
jedinečnú atmosféru. Balenie 
obsahuje: kuchynskú zásteru, 
kuchynskú chňapku s magnetom, 
podložku a 2 utierky (50 x 70 cm). 
Materiál: 75 % recyklovaná bavlna, 
25 % recyklovaný polyester.
C006823 kód 005  červená/biela      
C006824 kód 005  modrá/biela     
19,59 €

Dvojstenný 
hrnček 270 ml 2 ks 
Súprava 2 dvojstenných hrnčekov z ručne fúkaného borosilikátového 
skla. Dvojité steny udržujú teplotu studených a horúcich nápojov 
oveľa dlhšie. Sklo je veľmi odolné voči poškriabaniu a nízkym 
a vysokým teplotám (od -20 °C do 230 °C). Vhodné do mikrovlnnej 
rúry a umývačky riadu. Objem každého hrnčeka je 270 ml.  
C006961 kód 000
10,99 €

Dvojstenné 
poháre s uchom 
400 ml 2 ks 
Dvojstenné prevedenie 
zaručuje vynikajúce 
termoizolačné 
vlastnosti. Dlho 
udržuje nápoje 
horúce a studené. Odolnosť 
voči poškriabaniu a teplotným šokom. 
Odoláva teplotám od - 20 do 230 °C. 
Balenie po 2 kusoch. Materiál: ručne 
fúkané borosilikátové sklo. Objem: 
2 x 400 ml. Rozmery: 9,5 x 16,5 cm.  
C003526 kód 000      12,99 €

Dvojstenné 
poháre 240 ml 2 ks
Dvojstenné prevedenie 
poskytuje pohárom vynikajúce 
termoizolačné vlastnosti. 
Udržujú nápoj horúci 
a studený po dlhú dobu. 
Odolnosť voči poškriabaniu 
a teplotným šokom. Odoláva 
teplotám od - 20 do 230 °C. 
Balenie po 2 kusoch. Materiál: 
ručne fúkané borosilikátové 
sklo. Objem: 2 x 240 ml.   
C006962 kód 000     9,79 €

SÚPR. 5 DIELOV

iba 

19,59 €

SÚPR. 5 DIELOV

iba 

17,59 €

2 x 270 ml

iba 

10,99 €

2 x 400 ml

iba 

12,99 €

poskytuje pohárom vynikajúce 

a teplotným šokom. Odoláva 
teplotám od - 20 do 230 °C. 
Balenie po 2 kusoch. Materiál: 

Dvojstenné poháre 
450 ml 2 ks 
Dvojstenné prevedenie 
poskytuje pohárom vynikajúce 
termoizolačné vlastnosti. 
Udržujú nápoj dlho teplý. 
Odolnosť voči poškriabaniu 
a teplotným šokom. Odoláva 
teplotám od - 20 do 230 °C. 
Balenie po 2 kusoch. Materiál: 
ručne fúkané borosilikátové 
sklo. Objem: 2 x 450 ml. 
Rozmery: 9 x 15 cm.  
C003528 kód 000    9,79 €

Dvojstenné poháre Dvojstenné poháre 

2 x 450 ml

iba 

9,79 €

modrá
/biela

Štýlový dizajn a top kvalita

rúry a umývačky riadu. Objem každého hrnčeka je 270 ml.  rúry a umývačky riadu. Objem každého hrnčeka je 270 ml.  rúry a umývačky riadu. Objem každého hrnčeka je 270 ml.  
C006961 kód 000C006961 kód 000
10,99 €

Štýlový dizajn a top kvalitaŠtýlový dizajn a top kvalita

Dvojstenné 
poháre 240 ml 2 ks
Dvojstenné prevedenie 
poskytuje pohárom vynikajúce 
termoizolačné vlastnosti. 

2 x 240 ml

iba 

9,79 €

Kuchynská súprava 
so zásterou 
Textilná súprava s vianočným Textilná súprava s vianočným Textilná súprava s vianočným 
motívom vnesie do vašej kuchyne 
jedinečnú atmosféru. Balenie 
obsahuje: kuchynskú zásteru, 
kuchynskú chňapku s magnetom, 
podložku a 2 utierky (50 x 70 cm). 
Materiál: 75 % recyklovaná bavlna, 
25 % recyklovaný polyester.
C006823 kód 005
C006824 kód 005  
19,59 €19,59 €19,59 €

Kuchynská súprava 
so zásterou 
Textilná súprava s vianočným Textilná súprava s vianočným Textilná súprava s vianočným 
motívom vnesie do vašej kuchyne 
jedinečnú atmosféru. Balenie 
obsahuje: kuchynskú zásteru, 
kuchynskú chňapku s magnetom, 
podložku a 2 utierky (50 x 70 cm). 
Materiál: 75 % recyklovaná bavlna, 
25 % recyklovaný polyester.
C006823 kód 005
C006824 kód 005  
19,59 €19,59 €

červená
/biela

chňapka
s magnetom

chňapka
s magnetom

kuchynská
zástera

+

+

podložka

2 ks utierok

2 ks 
utierok

2 ks 
prestierania

s magnetoms magnetoms magnetoms magnetoms magnetoms magnetom

červená
/biela

modrá
/biela

+ +

Dostupné od 31. 10. 2022

Kuchynská súprava s prestieraním 
Táto praktická súprava s vianočným motívom vnesie 
do vášho domova sviatočnú a útulnú atmosféru. 
Obsah balenia: chňapka, 2 ks prestierania 
(33 x 45 cm), 2 ks utierka (50 x 70 cm). Materiál: 
75 % recyklovaná bavlna, 25 % recyklovaný polyester.  
C006825 kód 005  červená/biela
C006826 kód 005  modrá/biela        17,59 €

TIP
na

DARČEK
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Rohová polička Wenko  
Praktické chrómové riešenie do kuchyne 
a kúpeľne. Krytky proti poškriabaniu 
na pätkách. Rozmery: 21 x 25 x 35 cm.  
C004469 kód 000              17,59 €     13,69 €

Závesný držiak na šálky Wenko  
Priestorovo úsporné riešenie pre 10 šálok. Bez 
vŕtania a lepenia. Odpruženie s protišmykovým 
plastovým poťahom. Vysokokvalitná 
pochrómovaná oceľ. Rozmery: 22 x 5 x 28 cm.
C004472 kód 000              8,19 €     6,99 €

www.astoreo.sk 02/20 839 556

17,59 €

13,69 €

ROHOVÁ

8,19 €

6,99 €

AŽ PRE 10 ŠÁLOK

Rošt do rúry
Univerzálny pomocník s nastaviteľnou šírkou 
od 35 do 60 cm. Vhodné pre rúry s rôznou 
šírkou. Ľahko sa nastavuje pomocou skrutiek, 
ktoré sú súčasťou balenia. Materiál: kov 
s povrchovou úpravou. Rozmery: dĺžka 35 cm, 
šírka 32 cm, výška 1,2 cm.  
C006777 kód 000              9,79 €

S NASTAVITEĽNOU 
ŠÍRKOU

iba 

9,79 €

Cukornička a džbán na mlieko
Štýlové servírovanie na bambusovej podložke. Cukornička a džbán na mlieko 
z odolnej keramiky majú bambusové viečka. Rozmery: podložka 24 x 10 cm; 
cukornička 7,5 x 8 cm, priemer otvoru 4,5 cm, objem 280 ml; džbán na mlieko 
10 x 10 cm, horný priemer 7 cm, šírka vrátane rukoväte 19 cm, objem 300 ml.
C005049 kód 000  biela/bambus
C006949 kód 000  čierna/bambus           
17,99 €

Hrnček Alisa s bambusovým tanierikom 
Obľúbený a jednoduchý štýl Hygge. Vyrobené z vysoko 
odolného porcelánu. Neabsorbuje pachy ani farbivá. 
Bambusový tanierik je súčasťou balenia. Objem: 260 ml. 
Rozmery: výška 9 cm, dĺžka 14 cm, šírka 12 cm. 
C006951 kód 000  biela/bambus
C006952 kód 000  čierna/bambus         7,49 €

Servírovacie 
misky Adria 3 ks 
Štýlové servírovanie z odolného porcelánu. Misky s praktickými držadlami. 
Vysokokvalitný podstavec z bambusového dreva. Objem: 3 x 180 ml. 
Rozmery: podložka cca 29 cm, šírka každej misky cca 9 cm, výška cca 7 cm.   
C006953 kód 000  biela/bambus
C006954 kód 000  čierna/bambus         15,69 €

Dochucovacia 
súprava 
Stolová súprava sa skladá 
z bambusového stojana, 
porcelánovej cukorničky, soľničky 
a koreničky. Kvalitný porcelán neabsorbuje pachy ani 
farbivá. Súčasťou cukorničky je porcelánová lyžička. 
Rozmery: cukornička 9,5 x 9,5 x 9 cm, soľnička a korenička 
6 x 6 x 6,7 cm, stojan 18,2 x 13,3 x 12 cm..  
C006955 kód 000  biela/bambus
C006956 kód 000  čierna/bambus         
18,39 €

čierna
/bambus

čierna
/bambus

čierna
/bambus

čierna
/bambus

biela
/bambus

biela
/bambus

biela
/bambus

biela
/bambus

Z ODOLNÉHO
PORCELÁNU

iba 

7,49 €

3 x 180 ml

iba 

15,69 €

3 v 1

iba 

18,39 €

KERAMIKA 
+ BAMBUS

iba 

17,99 €

TIP
na

DARČEK



Plne 
automatická

Konvektomat 
pre zdravé 

varenie

automatická
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141,19 €

117,69 €

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Domáca 
pekáreň 
Guzzanti
Plne automatická 
pekáreň s 15 programami. 
Na pečenie rôznych druhov 
chleba vrátane bezlepkového, 
rôznych druhov cesta, konzerv a jogurtov. 
Nastavenie prepečenia kôrky. Odložený štart, 
udržiavanie teploty až 60 min. Nepriľnavý povrch 
misy a hnetacích hákov, priehľadné veko, LCD displej. 
Max. výkon 850 W, objem 1000, 1250 alebo 1500 g.  
C006984 kód 000  
97,69 €

Šijací stroj Veritas Niki
Robustný, spoľahlivý a presný. Presné šitie elastických, bežných a vyšívacích 
stehov. Šije cez ťažké a hrubé materiály vrátane džínsoviny alebo niekoľkých 
vrstiev bežnej tkaniny. Integrovaný navliekač a odstrih nití, 23 šijacích 
programov, šitie gombíkových dierok, šitie zipsov. Plynule nastaviteľná 
dĺžka a šírka stehu. Príkon 70 W, hmotnosť 6,2 kg. Rozmery: 37,5 x 16 x 28 cm. 
C006982 kód 000  
164,39 €

Elektrický 
dvojplatničkový 
varič
Plynule nastaviteľný termostat 
a ochrana proti prehriatiu. Rýchle 
rozpálenie dosiek. Jednoduchá 
obsluha a ľahká údržba. Stabilný 
vďaka protišmykovým nožičkám. 
Svetelná indikácia prevádzky. Každá 
z liatinových dosiek má priemer 
15,5 cm. Príkon: 2000 W. Hmotnosť: 
2,8 kg. Rozmery: 7 x 43 x 22 cm. 
C006709 kód 000       35,29 €

Kuchynský robot 
Saturn  BOTTI SC-206
Mimoriadne multifunkčné zariadenie 
do každej domácnosti. Planetárny systém zabezpečuje dokonalé miešanie, 
šľahanie a miesenie cesta. Veľká 5 l miska z nehrdzavejúcej ocele s priehľadným 
vekom. Regulácia otáčok s LED osvetlením v 6 stupňoch. Ochrana proti 
prehriatiu, zámok ramena a automatické zastavenie pri zdvihnutí. Stabilný 
vďaka protišmykovým nožičkám. Tichá prevádzka. Príslušenstvo: 3 rôzne metličky 
z nehrdzavejúcej ocele a plastová stierka. Napájanie 220 - 240 V, 50 - 60 Hz.
C006948 kód 000         141,19 €     117,69 €

15 PROGRAMOV

iba 

97,69 €

SPOĽAHLIVÝ 
A PRESNÝ

iba 

164,39 €

RÝCHLE ROZPÁLENIE 
DOSIEK

iba 

35,29 €

dĺžka a šírka stehu. Príkon 70 W, hmotnosť 6,2 kg. Rozmery: 37,5 x 16 x 28 cm. 

Kufrík 
s potrebami 
na šitie 
Guzzanti
Všetko, čo 
potrebujete na 
každodenné šitie. Súprava 
je uložená v plastovom 
kufríku. Rozmery kufríka: 
výška 29,5 cm, šírka 25 cm, 
hĺbka 17,5 cm. 
C006983 kód 000  
27,49 €

VŠETKO, 
ČO POTREBUJETE 

NA ŠITIE

iba 

27,49 €

Konvektomat 
pre zdravé 

varenie

C006983 kód 000  C006983 kód 000  C006983 kód 000  C006983 kód 000  C006983 kód 000  

Teplovzdušný hrniec  
Zdravé konvekčné varenie zachováva prirodzenú šťavnatosť, 
chuť a vitamíny potravín. Ideálne na pečenie bez tuku, 
varenie v pare, pečenie, vyprážanie, rozmrazovanie, grilovanie 
a varenie. Odolná sklenená nádoba s objemom 12 litrov odolná 
voči teplu, ktorú možno umývať v umývačke riadu. Nastavenie 
teploty 0 - 250 °C. Výkon 1200 - 1400 W. Napájanie 220 - 240 V. 
Dĺžka prívodného kábla 105 cm. Súčasťou dodávky sú: nízky 
a vysoký rošt, rukoväť, podstavec. Celková výška 31 cm, 
vnútorný priemer 29 cm.
C004925 kód 000             64,69 €

MULTIFUNKČNÝ

iba 

64,69 €
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POMOCNÍCI 
DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI 

Panvica METALLIC PLATINUM 
Vysokoodolná voči poškriabaniu, 
nárazom a deformácii. Nepriľnavý 
povrch s vysokou tvrdosťou 
a plne indukčné dno pre všetky 
typy varných dosiek. Vysoká 
tepelná vodivosť zaručuje 
rýchle a úsporné varenie. 
Možno umývať v umývačke 
riadu. Priemer 28 cm.
C002726 kód 028  
23,49 €     19,59 €

23,49 €

19,59 €

PRIEMER 28 cm

Ø 28 cm Panvica na palacinky METALLIC PLATINUM
Panvica na tie najlepšie palacinky. Nepriľnavý povrch a príjemná Sofr-
Touch rukoväť . Je odolná proti poškriabaniu a deformácii. Vysoká tepelná 
vodivosť zaručuje rýchle a úsporné varenie. Plne indukčné dno umožňuje 
použitie panvice na všetkých typoch varných dosiek. Možno umývať 
v umývačke riadu. Priemer 24 cm. 
C002725 kód 000
18,79 €     15,69 €

18,79 €

15,69 €

PRIEMER 24 cm

POMOCNÍCI 

Súprava riadu 
METALLIC PLATINUM
Kvalitná súprava riadu s nepriľnavým povrchom a plne indukčným dnom pre všetky typy 
varných dosiek. Riad je odolný voči poškriabaniu, nárazom a deformáciám. Rukoväte 
Soft-Touch a úchyty veka z nehrdzavejúcej ocele. Vysoká tepelná vodivosť zaručuje 
rýchle a úsporné varenie. Možno umývať v umývačke riadu. Sada 6 alebo 11 kusov.
C002721 kód 006       78,39 €     74,49 €

78,39 €

74,49 €

SADA 6 ks

elektrika plynindukcia

sklokeramika
nepriľnavý

povrch

rendlík
Ø 16 cm

hrniec
Ø 24 cm

hrniec
Ø 20 cm

www.astoreo.sk

Tlakový hrniec Drone 
Ideálne na čo najeko-
nomickejšie varenie. 
Vyrobené z vysoko-
kvalitnej nehrdzavejúcej 
ocele, vybavené sendvičo-
vým dnom s tepelnoakumu-
lačnými vlastnosťami. Veľmi 
jednoduchý systém otvárania 
a zatvárania. Pracovný ventil 
s nastavením intenzity uvoľ-
ňovania pary v 3 stupňoch. 
Vhodné pre všetky typy var-
ných dosiek vrátane indukč-
ných. Objem 5 l.
C003927 kód 005  
101,99 €     97,99 €

101,99 €

97,99 €

OBJEM 5 l

Úspora času 
a el. energie

DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI 

Kvalitná súprava riadu s nepriľnavým povrchom a plne indukčným dnom pre všetky typy Kvalitná súprava riadu s nepriľnavým povrchom a plne indukčným dnom pre všetky typy 
varných dosiek. Riad je odolný voči poškriabaniu, nárazom a deformáciám. Rukoväte 
Soft-Touch a úchyty veka z nehrdzavejúcej ocele. Vysoká tepelná vodivosť zaručuje 
rýchle a úsporné varenie. Možno umývať v umývačke riadu. Sada 6 alebo 11 kusov.

sklokeramika
nepriľnavý

povrch

Strojček na rezance
Mechanický celokovový stojan 
dokáže s vašou pomocou vyváľať cesto a vyrábať rôzne druhy 
cestovín. Ľahko sa pripevňuje na pracovnú dosku a ľahko 
sa udržiava. Obsahuje širokú škálu nástavcov na rezance, 
lasagne, špagety, fettuccine, ravioli a pravítko na šírku cesta. 
Rozmery: 23 x 28 x 20 cm. 
C003949 kód 000        62,79 €     54,89 €

v umývačke riadu. Priemer 24 cm. v umývačke riadu. Priemer 24 cm. 
C002725 kód 000C002725 kód 000
18,7918,7918,7918,79 €      €     15,69 €

Tlakový hrniec Drone 
Ideálne na čo najeko-

kvalitnej nehrdzavejúcej 
ocele, vybavené sendvičo-
vým dnom s tepelnoakumu-
lačnými vlastnosťami. Veľmi 
jednoduchý systém otvárania 
a zatvárania. Pracovný ventil 
s nastavením intenzity uvoľ-
ňovania pary v 3 stupňoch. 
Vhodné pre všetky typy var-
ných dosiek vrátane indukč-

Tlakový hrniec PROFI
Špeciálne 3-vrstvové 
akutermické dno výrazne 
šetrí energiu a urýchľuje 
varenie. Flexibilné veko 
s tvarovanou rukoväťou 
ponúka 3 bezpečnostné 
ventily. Hrniec je vhodný 
pre všetky typy varných 
dosiek. Objem: 7 l. 
C002332 kód 019
49,99 €     39,19 €

49,99 €

39,19 €

URÝCHĽUJE VARENIE

Soft-Touch a úchyty veka z nehrdzavejúcej ocele. Vysoká tepelná vodivosť zaručuje 

62,79 €

54,89 €

VYROBÍTE RÔZNE
DRUHY CESTOVÍN



kôš na špinavú 
bielizeň-12 %

NA CELÚ SÚPRAVU

31,39 €

27,49 €
súpr. 5 dielov 

odpadkový 
kôš

sivá
WC kefa

Praktické a elegantné 

Kúpeľňová predložka
Praktický doplnok do kúpeľne. 
Mäkká a príjemná. Predná 
strana z 1,5 cm vysokých nopkov. 
Spodná strana s protišmykovou 
úpravou. Rozmery: 50 x 80 cm. 
100 % polyester.
C001821 kód 000 antracitová
C001823 kód 000 béžová
C001826 kód 000 fi alová
15,69 €    10,59 €

antracitová béžová

3 FARBY
NA VÝBER

fi alová

15,69 €

10,59 €

-32 %

Protišmyková
úprava

košík na 
štipce

kôš na čistú 
bielizeň

Kúpeľňová súprava 5v1
Praktická zostava do každej kúpeľne. Materiál: odolný 
a pružný plast. Súprava obsahuje: kôš na špinavú 
bielizeň (55 l, 54 cm), kôš na čistú bielizeň (35 l, 25 cm), 
odpadkový kôš (6 l, 22 cm), WC kefa 40 cm, košík na 
štipce (2,5 l, 13,5 cm). 
C006876 kód 005  biela        
C002180 kód 005  sivá      
C002179 kód 005  béžová      
31,39 €    27,49 €

Voľne stojaci WC držiak 
Stojan, ktorý drží všetko potrebné 
pohromade. Základná doska je vyrobená 
z odolného tvrdeného skla, časti stojana 
sú z kovu. Rozmery: 18 x 23 x 70 cm.    
C005326 kód 000  biela
C005327 kód 000  čierna         
44,99 €

biela

čierna

2 v 1

iba 

44,99 €

Voľne stojaci WC držiak Voľne stojaci WC držiak 

bielabielabielabiela

44,99
VŠETKO, ČO VAŠA
KÚPEĽŇA 
POTREBUJE

Upratovacia 
súprava 
s mopom 
Leifheit
Efektívne vytiera-
nie bez ohýbania 
a mokrých rúk. Mop 
s flexibilným kĺbom 
a 360° rotáciou do-
siahne aj na ťažko do-
stupné miesta. Dosah 
mopu 42 cm. Vhodné 
pre všetky typy pod-
láh. Vymeniteľný poťah 
zo špeciálnych syn-
tetických vlákien do-
konale absorbuje ne-
čistoty, rýchlo schne, 
má dlhú životnosť a je 
umývateľný. Praktický 
žmýkací mechanizmus, 
univerzálne vedro 12 l, 
dĺžka rukoväte 140 cm.        
C007004 kód 000
31,39 €

Kozmetické 
zrkadlo s osvetlením
Luxusné kozmetické zrkadlo je obojstranné 
- bežná veľkosť zobrazenia a 5násobné 
zväčšenie. Osvetlenie 12 LED diódami. Prevádzka 
na 3 x AAA batérie (súčasťou balenia). Vyrobila 
nemecká spoločnosť Beurer.
C000938 kód 000    37,29 €

Kúpeľňová súprava 5v1Kúpeľňová súprava 5v1Kúpeľňová súprava 5v1Kúpeľňová súprava 5v1

béžová
biela

28 Najvyššia kvalita do vašej kúpeľne

S LED OSVETLENÍM

iba 

37,29 €

EFEKTÍVNE VYTIERANIE 
BEZ OHÝBANIA

iba 

31,39 €
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SILNÍ A SPOĽAHLIVÝ 
POMOCNÍCI NA UPRATOVANIE

Vysáva, vytiera
a sterilizuje

Robotický vysávač s mopom 3 v 1 CONCEPT
Pokročilá laserová navigácia podrobne naskenuje domácnosť 
a vytvorí presnú mapu pre plán čistenia. Ideálne pre alergikov. 
Vysávajte a vytierajte súčasne. Maximálna presnosť, precízne čistenie 
všetkých typov podláh a členitých plôch. Výkonný motor, veľké kolesá 
a špeciálny senzor na dokonalú orientáciu pozdĺž stien. Sterilizačná 
technológia UVC LED ničí baktérie, vírusy, plesne a iné mikróby. Až 
250 minút čistenia na jedno nabitie, vysokokvalitná batéria s vysokou 
kapacitou. Dá sa ovládať pomocou smartfónu alebo diaľkového 
ovládania. Jazyk čeština, slovenčina aj. Priemer 35 cm, výška 10 cm. 
C005409 kód 000       489 €

VYSÁVA A VYTIERA

iba 

489 €

Rýchle 
a vysokoúčinné

 upratovanie 
pomocou pary

SILNÍ A SPOĽAHLIVÝ 

Robotický vysávač s mopom 3 v 1 CONCEPTRobotický vysávač s mopom 3 v 1 CONCEPT
Pokročilá laserová navigácia podrobne naskenuje domácnosť Pokročilá laserová navigácia podrobne naskenuje domácnosť 
a vytvorí presnú mapu pre plán čistenia. Ideálne pre alergikov. a vytvorí presnú mapu pre plán čistenia. Ideálne pre alergikov. 
Vysávajte a vytierajte súčasne. Maximálna presnosť, precízne čistenie Vysávajte a vytierajte súčasne. Maximálna presnosť, precízne čistenie 
všetkých typov podláh a členitých plôch. Výkonný motor, veľké kolesá všetkých typov podláh a členitých plôch. Výkonný motor, veľké kolesá 
a špeciálny senzor na dokonalú orientáciu pozdĺž stien. Sterilizačná a špeciálny senzor na dokonalú orientáciu pozdĺž stien. Sterilizačná 
technológia UVC LED ničí baktérie, vírusy, plesne a iné mikróby. Až 
250 minút čistenia na jedno nabitie, vysokokvalitná batéria s vysokou 
kapacitou. Dá sa ovládať pomocou smartfónu alebo diaľkového 
ovládania. Jazyk čeština, slovenčina aj. Priemer 35 cm, výška 10 cm. 
C005409 kód 000  C005409 kód 000  

a vysokoúčinné
 upratovanie 

pomocou pary

Ručný vysávač Wet & Dry
Na suché a mokré vysávanie. 3 LED svetlá 
pre ťažko viditeľné oblasti. Bezdrôtová 
prevádzka na 1 nabitie až 45 min. Rýchla 
a jednoduchá údržba. Je ľahký a skvele 
padne do ruky. Výkonná Li-Ion batéria 
2000 mAh. Sacia sila 3,4 kPa. 2 úrovne 
výkonu. Filter HEPA. Príslušenstvo: dlhá 
štrbinová hubica, kefová hubica, 
stierka, nabíjací nástenný držiak, 
adaptér.
C007013 kód 000           
58,79 €

BEZDRÔTOVÁ 
PREVÁDZKA

iba 

58,79 €

Vysávač na okná SENCOR
Čistí bez námahy a nezanecháva šmuhy. Nízka hmotnosť a bezdrôtová 
prevádzka zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Vhodný na čistenie 
okien, zrkadiel, skleneného nábytku, sprchových kútov a všetkých rovných 
hladkých povrchov. Čas prevádzky na plné nabitie je až 20 minút. 28 cm 
široká sacia hubica. Objem nádobky na rozprašovanie 200 ml. Kapacita 
nádržky na špinavú vodu 100 ml. Hmotnosť vrátane batérie 770 g. Napätie 
100 - 240 V. Rozmery: 37 x 28 x 12 cm. Vysokokvalitný a odolný plast.
C001945 kód 000           41,19 €     39,19 €

Vysávač na okná SENCORVysávač na okná SENCOR

41,19 €

39,19 €

JEDNODUCHÉ 
A RÝCHLE UMÝVANIE 

OKIEN

Čisté okná
bez námahy

Jednoduchá
manipulácia

VYSÁVAČ A PARNÝ 
ČISTIČ V JEDNOM!

iba 

144,99 €

Vysávač SENCOR
Vysávanie kobercov a tvrdých 
podláh. Špičková filtrácia 
vzduchu s HEPA filtrom, 
ideálne pre alergikov. 
Ergonomické nastavenie 
pracovnej výšky. Dokonale 
tichá prevádzka 75 dB (A). 
Najvyššia trieda energetickej 
účinnosti. Umývateľný vstupný 
mikrofilm. Vymeniteľné vrecko, 
ochrana proti prehriatiu, 
horizontálna a vertikálna 
parkovacia poloha. Akčný 
rádius 8 m. Dĺžka prívodného 
kábla 5 m a automatické 
navíjanie. Elektronická 
regulácia sacieho výkonu. 
Indikátor plného vrecka. 
Rozmery: 35 x 26,8 x 22,8 cm. 
Hmotnosť: 3,75 kg. 
Výkon 700 W. Dodávané 
príslušenstvo: univerzálna 
podlahová hubica, štrbinová 
hubica, kefová hubica, 
hubica na čalúnenie, 2 l 
syntetické prachové vrecko 
na lepšiu filtráciu a hygienickú 
likvidáciu prachu.
C002700 kód 000           
58,79 €    54,89 €

58,79 €

54,89 €

ŠPIČKOVÁ FILTRÁCIA
VZDUCHU

Vysávač a parný čistič 3 v 1
Upratuje za polovicu času. Vysáva a 
vytiera tvrdé podlahy a koberce bez vírenia 
prachu. Čistenie parou rozpúšťa nečistoty 
bez použitia chemikálií. Šetrné k životnému 
prostrediu. Príkon: 1600 W. Sací výkon: 60 W. 
Hlučnosť: 80 dB. Držiak kábla, kontrolka 
tepla, kobercový klzák, vodný filter. Čas 
zahrievania 30 sekúnd. Dĺžka kábla 6 m. 
Objem: nádržka na vodu 730 ml, nádoba 
na prach 1000 ml.
C005407 kód 000           
144,99 €



ZDRAVIE A RELAXÁCIA 
S KVALITNOU STAROSTLIVOSŤOU

Značkové produkty pre vaše zdravie a pohodu30

Vyhrievacia 
deka HD 75 
Mäkký, nadýchaný a teplý povrch 
vysokej kvality. Patentovaná regulácia 
teploty v 6 stupňoch. Odnímateľná riadiaca 
jednotka umožňuje pranie v práčke. Bezpečnostný 
systém - automatické vypnutie po 3 hodinách 
prevádzky. Rozmery: 180 x 130 cm. Materiál: 
fleecové vlákno. Certifikát Oeko - Tex 100.
C001709 kód 000          70,59 €

Masážna vanička 
na nohy FB 35
Zbavuje nohy únavy a pocitu 
napätých svalov. Suchá 
a mokrá masáž chodidiel, 
perličkový kúpeľ a vibračná 
masáž. Funkcia vodného 
chladenia. Celkovo 16 integrovaných 
magnetov zabezpečuje regeneráciu 
a stimuláciu chodidiel, krvný obeh 
a uvoľnenie napätých svalov. Prístroj obsahuje 
3 statické nástavce na pedikúru, odnímateľný 
nástavec na masáž valčekom, aromatický 
filter na používanie vonných prísad do kúpeľa 
a upokojujúce infračervené svetlo. Pre veľkosť 
chodidla do 30 cm (veľkosť 45).
C000933 kód 000          78,39 €

Bezkontaktný 
teplomer FT 85 
Rýchle, bezpečné a hygienické meranie teploty ľudí alebo 
predmetov bez fyzického kontaktu. Bezkontaktná infračervená 
technológia. Výsledok merania v sekundách. Prehľadný 
a podsvietený LED displej zobrazuje výsledky merania, 
dátum, čas a stav batérie. Pamäť na 60 meraní a funkcia 
automatického vypnutia. Rozsah teplôt 34 - 42,2 °C. Materiál: 
plast. 2 x AAA batérie sú súčasťou balenia.
C002731 kód 000          46,69 €     39,19 €

ZDRAVIE A RELAXÁCIA 
S KVALITNOU STAROSTLIVOSŤOU

C000933 kód 000          78,39 €78,39 €

teplomer FT 85 teplomer FT 85 

predmetov bez fyzického kontaktu. Bezkontaktná infračervená 

Elektrická dečka 
HK Comfort 
Zahreje boľavý chrbát, studené nohy alebo pomôže 
pri menštruačných bolestiach. Pohodlné a priedušné 
mikrovlákno. Funkcia Turbo - rýchle zahriatie. Ochranný 
bezpečnostný systém s funkciou automatického vypnutia 
po 90 minútach prevádzky. 3 stupne nastavenia teploty. 
Odnímateľný napájací kábel. Možno prať v práčke. Výkon: 
100 W. Certifikát Oeko Tex Standard. 
C005482 kód 000          39,19 €     35,29 €

Elektrická dečka Elektrická dečka 

30 °C

78,39 €78,39 €

39,19 €

35,29 €

3 STUPNE
TEPLOTY

37,29 €

27,49 €

VEĽMI KVALITNÝ

46,69 €

39,19 €

BEZKONTAKTNÁ
TECHNOLÓGIA

109,79 €

105,89 €

OKAMŽITÁ 
HYDRATÁCIA POKOŽKY

Tlakomer/pulzomer 
na zápästie BC 28
Veľký, ľahko čitateľný 
LCD displej meria hodnoty 
s mimoriadnou presnosťou. 
Funkcia detekcie arytmie vás upozorní 
na vysoký krvný tlak a odhalí nepravidelný srdcový 
rytmus. Funkcia automatického vypnutia šetrí batériu. Manžeta 
pre zápästia od 14 do 19,5 cm. Pamäť pre 2 používateľov na 
60 nahrávok a počítaný priemer za 7 dní. Indikácia možnej 
chyby, nastavenie času a dátumu, kontrolka batérie. Klasifikácia 
WHO zabezpečuje presnosť nameraných hodnôt. Plne 
automatické. 2 x AAA 1,5 V batérie (sú súčasťou balenia).
C000809 kód 000          37,29 €     27,49 €

REGULÁCIA
6 STUPŇOV

iba 

70,59 €

UĽAVÍ NOHÁM
OD ÚNAVY

iba 

78,39 €

Parafínový kúpeľ MP 70  
Okamžitá hydratácia a detoxikácia 
pokožky rúk a nôh. Výsledkom je 
hladká a zamatovo jemná pokožka. 
Rýchle hlboké teplo zvyšuje krvný obeh. Ideálne pre suchú, 
namáhanú a popraskanú pokožku. Uľavuje od bolesti pri 
artritíde, artróze, stuhnutosti a svalových zraneniach. Vhodné 
na rehabilitáciu po zlomeninách a úrazoch. Nastavenie teploty. 
Súčasťou balenia: 2 x 450 g parafínového vosku a 30 vrecúšok 
(rukavíc). Sieťové napájanie 230 V. Rozmery: 33 x 23 x 18,5 cm.  
Materiál: odolný a zdravotne nezávadný plast.
C002188 kód 000          109,79 €     105,89 €
Sada pre parafínový kúpeľ MP 70 
Balenie obsahuje 2x parafínovú náplň do kúpeľa a 30 rukavíc. 
C002189 kód 000          31,39 €     27,49 €

Parafínový kúpeľ MP 70  Parafínový kúpeľ MP 70  Parafínový kúpeľ MP 70  Parafínový kúpeľ MP 70  
Náhradná sada

pre parafínový kúpeľ
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Ideálne
na doma

aj na cesty

EXKLUZÍVNA PLEŤOVÁ STAROSTLIVOSŤ NA KAŽDÝ DEŇ
NOVO V PONUKE

EXKLUZÍVNA PLEŤOVÁ STAROSTLIVOSŤ NA KAŽDÝ DEŇ
NOVO V PONUKE
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OSVEDČENÉ DARČEKY, 
KTORÉ POTEŠIA KAŽDÉHO

Pleťový krém 
s arganovým olejom  
Výživný pleťový krém na 
dennú a nočnú starostlivosť. 
Účinne hydratuje a spomaľuje 
proces starnutia. Podporuje 
okysličovanie buniek a zabezpečuje 
pružnosť a hebkosť pleti. Spevňuje 
kontúry, vyhladzuje vrásky a zabraňuje ich vzniku. 
Obsahuje vysoký podiel nenasýtených mastných kyselín 
a vitamínov A, E a F. Vhodné pre normálnu a suchú pleť.
C007015 kód 000  50 ml          9,79 €

Pleťový krém 
s kozím mliekom  
Výživný 24-hodinový pleťový 
krém s proteínmi z kozieho 
mlieka na denné a nočné 
použitie. Redukuje vrásky, chráni 
pred vznikom nových a koriguje 
drobné defekty pleti. Je ideálny 
na ošetrenie suchej pokožky, ktorá je 
namáhaná najmä mestským prostredím. 
Je vhodný pre všetky typy pleti vrátane 
suchej, citlivej a problematickej.
C007017 kód 000  50 ml          9,79 €

Výživný mandľový krém  
Má vysoký obsah mandľového 
oleja a vitamínu E. Vyživuje 
a posilňuje unavenú pleť, 
dodáva jej potrebnú ochranu 
a hydratáciu. Má intenzívny 
účinok proti vráskam a podporuje 
regeneráciu. Obnovuje prirodzenú 
pružnosť a jemnosť pokožky. Vďaka 
jemnému zloženiu a prírodnému základu 
je na báze vody vhodný na každodennú 
starostlivosť o suchú a citlivú pokožku.   
C007018 kód 000  50 ml          9,79 €

Pleťový krém 
s kyselinou hyaluronovou  
Intenzívny pleťový krém 
na denné a nočné použitie. 
Obsahuje kyselinu hyalurónovú, 
ktorá udržuje optimálny stupeň 
hydratácie a pružnosti pleti. 
Vyhladzuje a vypĺňa jemné linky a vrásky. 
Výsledkom je hydratovaná, vypnutá 
a omladená pleť. Vhodný pre všetky typy 
pleti aj ako podklad pod make-up. 
C007016 kód 000  50 ml          9,79 €

Pleťový krém Pleťový krém Pleťový krém Pleťový krém Pleťový krém 

HYDRATUJE
A SPOMAĽUJE

PROCES STARNUTIA

iba 

9,79 €

REDUKUJE VRÁSKY

iba 

9,79 €

VYŽIVUJE A SPEVŇUJE 
UNAVENÚ PLEŤ

iba 

9,79 €

OKAMŽITÝ 
LIFTINGOVÝ EFEKT

iba 

9,79 €

Ideálne
na doma

aj na cesty

Rádiomagnetofón 
Philips AZ 127/12
Počúvanie rádia a prehrávanie 
diskov CD, CD-R a CD-RW. 
LCD displej. Kazetový magnetofón 
s funkciou automatického vypnutia. 
Sieťové napájanie: 220 - 240 V. 
Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W. Možnosť 
prevádzky na batérie: 6 x LR14. 
Stereofónny linkový vstup 3,5 mm: 
AUDIO IN. Materiál plast.
C000812 kód 000          64,69 €

Relaxačné 
maľovanky
Pre lepšiu náladu a jasnú 
myseľ. Vzory predkreslené 
zlatou farbou na čiernom 
kvalitnom papieri. 
30 listov A4 na vyfarbenie. 
8 metalických pasteliek. 
C006822 kód 000          
9,79 €

Do siete 
alebo na 
batérie

3 v 1

iba 

 64,69 €
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Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W. Možnosť 

Stereofónny linkový vstup 3,5 mm: Stereofónny linkový vstup 3,5 mm: 
AUDIO IN. Materiál plast.
C000812 kód 000          64,69 €

Pre lepšiu náladu a jasnú 
myseľ. Vzory predkreslené 
zlatou farbou na čiernom 

30 listov A4 na vyfarbenie. 
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PRE VOĽNÉ CHVÍLE

iba 

 9,79 €

MALÉ A PRENOSNÉ

iba 

21,59 €

Presnosné rádio 
Philips TAR 1506
Analógové rádio FM, MW. Ideálne na doma 
alebo na cesty. Čistý zvuk a tradičný 
dizajn. Pripojenie slúchadiel - A/V 
výstup, 3,5 mm. Jednoduché používanie. 
Napájanie 2 x AAA LR3 batérie. Rozmery: 
5,6 x 11,6 x 2,2 cm. Hmotnosť: 90 g. 
Výstupný výkon 100 mW RMS.
C004557 kód 000          21,59 €

Prehrá aj vaše
obľúbené kazety

Bestseller



Môj výber doručenia

EXTRA 
VEĽKÝ
•  Pritiahne

pozornosť
aj v prítmí

•    Je vybavený 6 LED diódami,
ktoré celú dekoráciu
originálne rozžiaria. 

•      Napájanie na 2 x AAA batérie.

FOTORÁMČEK
s LED osvetlením

DARČEK 
k nákupu

  ZDARMA
K objednávke v min. 
hodnote 40 €

Zadajte váš kód akcie!

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

OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK

Popis tovaru a farba Katalógové čísloStrana Veľ./kód Text vlastnej výšivky (max. 12 znakov), farba Dátum do výšivky Ks Cena za kus

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

7,79 €VZOR: Maslenka oblá9 10 0 0C 0 0 5 9 5 9

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

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 €.

Doprava zdarma pri nákupe nad 45 €

SLOVENSKÁ POŠTA 4,30 €
GLS   4,90 €
Platba na dobierku 1,50 €

ÁNO, moja objednávka presahuje 40 € a prajem si získať FOTORÁMČEK ako DARČEK ZDARMA

Tieto 2 stĺpce sa týkajú len produktov s výšivkou

Konvektomat
pre zdravé
varenie

Teplovzdušný hrniec  
Zdravé konvekčné varenie zachováva prirodzenú šťavnatosť, chuť 
a vitamíny potravín. Ideálne na pečenie bez tuku, varenie v pare, pečenie, 
vyprážanie, rozmrazovanie, grilovanie a varenie. Odolná sklenená nádoba 
s objemom 12 litrov odolná voči teplu, ktorú možno umývať v umývačke 
riadu. Nastavenie teploty 0 - 250 °C. Výkon 1200 - 1400 W. Napájanie 
220 - 240 V. Dĺžka prívodného kábla 105 cm. Súčasťou dodávky sú: 
nízky a vysoký rošt, rukoväť, podstavec. Celková výška 
31 cm, vnútorný priemer 29 cm.
C004925 kód 000             64,69 €

ZDRAVÉ KONVEKČNÉ 
VARENIE

iba 

64,69 €

TOP
PRODUKT

DOPRAVA 
ZDARMA

pri nákupe 
nad 45 €

Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s „Obchodnými podmienkami“, 
ktorých stručné 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 oprávne-
ného záujmu (priamy marketing a ochrana práv predávajúceho) sú osobné úda-
je 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 chy-
by vyhradené. Tovar je zabezpečený v množstve zodpovedajúcom očakávaný 
dopyt. Platnosť akcie do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob.

Extra záruka je servis, ktorý Vám 
zaistí, že v prípade akéhokoľvek 
znehodnotenia tovaru počas 
prepravy Vám pri jeho výmene 
uhradíme dvojnásobok poštov-
ného, balného a dobierkovné-
ho vo forme poukazu na zľavu 
z ďalšej objednávky. Pri využití 
poštovného zdarma, získa zá-
kazník poukaz v paušálnej hod-
note 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 predávajúcemu v takom prípade znáša ku-
pujúci. Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame službu 
vrátenia tovaru na dobu 100 dní od prevzatia 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 nasledu-
júcim po doručení tovaru), ak je tovar v pôvodnom obale, je úplný, nie je použitý alebo poškodený. Pre 
dodržanie lehoty postačí včasné odoslanie. Cena za túto službu je uvedená na objednávke. Úplné 
znenie obchodných podmienok nájdete na www.astoreo.sk. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy 
(= objednávky) o dodávke tovaru, ktorý bol príslušnou voľbou upravený podľa jeho priania (občiansky 
zákonník §1837). Úplné znenie obchodných podmienok nájdete na www.astoreo.sk.


