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KÚPEĽŇOVÁ 
SADA 5 v 1

39,99 €

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ
široká ponuka motívov

od 
24,19 € 101,99 €

iba 
93,99 €

ČISTIČKA VZDUCHU

MODERNÁ LAMPA

iba 
9,39 €

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ

JEDÁLENSKÁ
SÚPRAVA 18 ks

iba 
42,99 €

VŠETKO PRE DOMÁCU POHODU

Doprava 
zdarma

pri nákupe 
nad 45 €

Tento skvelý 
obchod Vám vrelo 
odporúčam!

Vaša

Lucie Benešová
herečka
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ORIGINÁLNE STOLOVANIE
pre celú rodinupre celú rodinu

2 Krásny dizajn a top kvalita

Keramický 
mlynček na korenie 
Funkcia ručného mletia, 
kontrola hrubosti mletia, 
priehľadná časť na 
korenie. Batérie 6 x AAA 
nie sú súčasťou balenia 
- možno dokúpiť. Materiál: 
nehrdzavejúca oceľ.. 
C000801 kód 000          
7,79 €
Batérie Philips 
4+2 AAA (1,5V)
C000813 kód 000          
4,29 €     3,49 €4,294,29 €     3,49 €

Ahoj,

viete, prečo som si obľúbila 
internetový obchod Astoreo?

Po náročnom dni si doma 
rada uvarím šálku čaju, 
zababuším sa do deky 
alebo si dám masáž. Milujem 
útulný domov. V Astoreo 
vždy nájdem krásne 
a praktické doplnky, či už do 
kuchyne, kúpeľne, obývačky 
alebo spálne. A to nie je 
všetko. Majú tu aj kvalitné 
elektrospotrebiče a wellness 
pomôcky. 

Urobte si tiež domácu pohodu 
s produktami od Astoreo.

Vaša

Lucie Benešová 
herečka z obľúbených 
českých seriálov

Orchidea
- okrúhly tvar

Pekáreň 
na pečivo
Plneautomatická 
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. Vynímateľná 
nádoba na chlieb 
s nepriľnavou povrchovou 
úpravou. Kapacita 
1 250 g.
C001830 kód 000        
105,89 €

ČERSTVÉ PEČIVO, 
KEDYKOĽVEK 

SI SPOMENIETE!

iba 
105,89 €

NOVINKA

PORCELÁN

Jedálenská 
súprava 
Súprava tanierov 
pre 6 osôb. Materiál: 
porcelán. Rozmery: 
6 plytkých tanierov 
(26,5 cm), 6 hlbokých 
tanierov (22,5 cm), 
6 dezertných tanierov 
(20 cm).
C001603 kód 018  Lúka
C001604 kód 018  Orchidea
C001605 kód 018  Sivá kvetina
42,99 €

Popkornovač
Prístroj na prípravu domáceho 
popkornu bez použitia oleja. Ohrev 
horúcim vzduchom. Výkon: 1 100 W, 
kapacita 0,27 l. Materiál: plast. 
C000808 kód 000          27,49 €

JEDNODUCHÁ
OBSLUHA

iba 
27,49 €

SADA 18 ks

iba 
42,99 €

Orchidea
Sivá kvetina

Lúka 
- hranatý tvar

Sivá kvetina 
- okrúhly tvar

Keramický Keramický 

NEREZOVÝ PLÁŠŤ

iba 
7,79 €

Náš
TIP!

HIT
To musíte 

mať!
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ZLADENÁ KUCHYŇA
A JEDÁLEŇ

ČIERNOBIELA ELEGANCIA

Prestieranie KRUHY
Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmer: 45 x 33 cm.
C002410 kód 000
3,89 €

100% BAVLNA

iba 
3,89 €

3

100%
bavlna

100%
bavlna

Utierka KRUHY
Rozmer: 50 x 70 cm. 
Materiál: 100 % bavlna.
C002411 kód 000
3,49 €

100% BAVLNA

iba 
3,49 €

Obliečka na 
vankúš KRUHY
Rozmer: 40 x 40 cm. 
Materiál: 100 % bavlna.
C002413 kód 040        
4,99 €

100%
bavlna

Obliečka na Obliečka na 

ZLADENÁ KUCHYŇA
A JEDÁLEŇ

ČIERNOBIELA ELEGANCIA

SÚPRAVA 18 ks

iba 
42,99 €

Obrus KRUHY
Rozmer: 90 x 90 cm. 
Materiál: 100 % bavlna.
C002412 kód 090
8,99 €

100% BAVLNA

iba 
8,99 €

100%
bavlna

NOVINKA
PORCELÁN

ROZMER 40 x 40 cm

iba 
4,99 €

Rozmer: 45 x 33 cm.Rozmer: 45 x 33 cm.
C002410 kód 000

Utierka KRUHYUtierka KRUHYUtierka KRUHYUtierka KRUHY

Jedálenská súprava 
hranatá KRUHY
Súprava tanierov 
v originálnom hranatom 
tvare pre 6 osôb. Materiál: 
porcelán. Rozmery: 
6 plytkých tanierov 
(26,5 cm), 6 hlbokých 
tanierov (22,5 cm), 
6 dezertných tanierov 
(20 cm).
C001602 kód 018
42,99 €

3,49 €3,49 €

S MAGNETOM

iba 
4,69 €

Chňapka 
s magnetom KRUHY
Rozmer: 18 x 32 cm. 
Materiál: 100 % bavlna.
C002409 kód 000
4,69 €

100%
bavlna

Kuchynská zástera KRUHY
Rozmer: 60 x 80 cm, univerzálna 
veľkosť. Materiál: 100 % bavlna.
C002408 kód 000        7,79 €

100% BAVLNA

iba 
7,79 €

100%
bavlna

OBJEM 340 ml

iba 
6,29 €

Hrnček KRUHY
Materiál: odolný porcelán. 
Objem 340 ml.
C001601 kód 000
6,29 €

www.astoreo.sk 02/20 839 556
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4 veľkosti

4 farby viečka

Stohovateľné

Organizér 
s úchytkou 
S vekom z pružného 
plastu. Praktická 
úchytka pre ľahkú 
manipuláciu. Z odolného, 
transparentného plastu.  
Objem 2,75 l
Rozmery: 19,5 x 13 x 15 cm.
C001429 kód 000  biela
C001430 kód 000  ružová
C001431 kód 000  fi alová
C001432 kód 000  modrá
2,69 €
Objem 1,7 l
Rozmery: 19,5 x 13 x 9,7 cm. 
C001433 kód 000  biela
C001434 kód 000  ružová
C001435 kód 000  fi alová
C001436 kód 000  modrá
2,39 €
Objem 3,25 l
Rozmery: 23,5 x 16 x 15,5 cm. 
C001437 kód 000  biela
C001438 kód 000  ružová
C001439 kód 000  fi alová
C001440 kód 000  modrá
2,99 €
Objem 2,6 l
Rozmery: 23,5 x 16 x 10 cm. 
C001441 kód 000  biela
C001442 kód 000  ružová
C001443 kód 000  fi alová
C001444 kód 000  modrá
2,59 €

JEDNODUCHÁ 
ÚDRŽBA

iba 
5,49 €

VÝHODNÁ 
CENA

od 
2,39 €

sivá
/čierna

Chlebník 
Priestranný, s profilovaným dnom, 
ktoré zamedzuje nežiadúcemu vlhnutiu 
pečiva. Otváracie priehľadné veko. 
Rozmery: 47 x 28,5 x 18 cm. 
C001400 kód 000  ružová/fi alová
C001401 kód 000  sivá/čierna        11,79 €

UCHOVÁ 
CHRUMKAVÉ PEČIVO

iba 
11,79 €

ružová
/fi alová

Úsporný príborník úzky 
Pre priehľadné usporiadanie Vašich 
príborov aj iného kuchynského náčinia. 
Materiál: plast. Rozmer: 27,5 x 40 x 5,5 cm.   
C001494 kód 000  ružová/fi alová
C001495 kód 000  sivá/čierna
C001496 kód 000  biela        4,69 €

ŠÍRKA 27,5 cm

iba 
4,69 €

Úsporný príborník široký 
Pre priehľadné usporiadanie 
Vašich príborov aj iného 
kuchynského náčinia. Materiál: 
plast. Rozmer: 40 x 40 x 5,5 cm.  
C001497 kód 000  ružová/fi alová
C001498 kód 000  sivá/čierna
C001499 kód 000  biela        6,29 €

ŠÍRKA 40 cm

iba 
6,29 €

ružová
/fi alová

4 Premyslení pomocníci za skvelé ceny!

VEĽMI PRAKTICKÉ – využitie v celej domácnosti

DOKONALÉ SKLADOVANIE

Objem 
3,25 l

Objem 
2,75 l Objem 

1,7 l
Objem 

2,6 l

biela

fi alová ružová

modrá 2,59 €2,59 €

sivá
/čierna

Objem Objem 
1,7 l1,7 l

modrá

DO MALÝCH
PRIESTOROV

iba 
4,99 €

ružová
/fi alová

Priestranný, s profilovaným dnom, 
ktoré zamedzuje nežiadúcemu vlhnutiu 
pečiva. Otváracie priehľadné veko. 
Rozmery: 47 x 28,5 x 18 cm. 

ružová
/fi alová Úsporný príborník široký Úsporný príborník široký 

Vašich príborov aj iného 

C001497 kód 000  C001497 kód 000  

sivá
/čierna

Úsporný príborník úzky 
Úsporný príborník široký Úsporný príborník široký 
Pre priehľadné usporiadanie 

Odkvapkávač na riad úzky 
Členitý, s priehradkami na taniere, 
príbory i ostatný riad. Samostatný 
odkvapkávací podnos. Materiál: plast. 
Rozmer: 10 x 45 x 27 cm. 
C001481 kód 000  ružová/fi alová
C001482 kód 000  sivá/čierna        
4,99 €

sivá
/čierna

biela

Odkvapkávač na riad široký 
Členitý, s priehradkami na taniere, príbory 
i ostatný riad. Samostatný odkvapkávací podnos. 
Materiál: plast. Rozmer: 45,5 x 46,5 x 8 cm. 
C001483 kód 000  ružová/fi alová
C001484 kód 000  sivá/čierna        
5,49 €
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S odnímateľným 
vekom

ružová

V okamihu 
naseká všetko 
potrebné

Zatlačením 
rukoväte 
sa metla

sama otáča

Strúhadlo v dóze 
Strúhadlo na zeleninu, ovocie alebo syr s nádobou, do 
ktorej nastrúhaná časť skvele zapadne. 2 plochy pre jemné 
a hrubšie strúhanie. Vďaka plastovému úchytu možno 
strúhadlo ľahko vybrať a očistiť. Nádoba s priehľadným 
odnímateľným vekom chráni nastrúhanú potravinu pred 
vysychaním. Materiál: odolný plast. Rozmery: 20 x 17 x 8 cm.  
C001637 kód 000  sivá
C001638 kód 000  ružová        4,69 €

Zatlačením 
rukoväte 
sa metla

sama otáča

Šľahacia rotačná 
metla s pružinou 
Jednoduchá obsluha. 
Zatlačením rukoväti 
smerom dole uvediete 
do pohybu (roztočíte) 
pružinový mechanizmus. 
Pri každom zatlačení sa 
metla začne sama otáčať. 
Vhodná na šľahanie vajec, 
šľahačky, hladkých krémov, 
cesta na palacinky, 
majonézy, napeňovanie 
mlieka a pod. Materiál: 
nehrdzavejúca oceľ, 
odolný plast. 
Dĺžka 30 cm. 
C001620 kód 000
3,49 €

Misa okrúhla Srdce 
S odnímateľným 
priehľadným vekom 
z mäkkého odolného plastu. 
Vonkajšia časť misy matná 
s motívom hviezd, vnútorná 
časť hladká a lesklá. 
Materiál: plast určený pre 
styk s potravinami. Objem 
3 l. Rozmery: priemer 26 cm, 
výška 12 cm.

S odnímateľným 
vekom
C001621 kód 000  sivá
C001622 kód 000  ružová
C001623 kód 000  fi alová
4,69 €
Bez veka
C001624 kód 000  sivá
C001625 kód 000  ružová
C001626 kód 000  fi alová
2,99 €

Misa hranatá Hviezdy 
S odnímateľným priehľadným 
vekom z mäkkého odolného 
plastu. Vonkajšia časť misy 
matná s motívom hviezd, 
vnútorná časť hladká a lesklá. 
Materiál: plast určený pre 
styk s potravinami.  Objem 3 l. 
Rozmery: 26 x 28 x 11 cm.

S odnímateľným vekom
C001627 kód 000  sivá
C001628 kód 000  ružová
C001629 kód 000  fi alová
4,69 €
Bez veka
C001630 kód 000  sivá
C001631 kód 000  ružová
C001632 kód 000  fi alová
2,99 €

Stohovateľná polica 
plastová úzka 
Univerzálna využiteľnosť. 
Materiál: odolný zdravotne 
nezávadný plast. Rozmery: 
16 x 16 x 16 cm. 
C001634 kód 000        2,69 €

2 v 1

iba 
4,69 €

sivá

sivá

potrebné

V okamihu 
naseká všetko 
potrebné

Zatlačením 
rukoväte 
sa metla

sama otáča

Ručný sekáčik na potraviny 
Vhodný na sekanie cibule, koreňovej 
zeleniny, ovocia, orechov alebo 
byliniek. Pracuje rýchlym ťahom 
povrázka smerom k sebe. Vďaka 
zatiahnutiu sa ostré nerezové 
nože roztočia vysokou rýchlosťou. 
Materiál: kvalitný odolný plast. 
Rozmery: priemer 12 cm, výška 12 cm. 
C001617 kód 000  sivá
C001618 kód 000  ružová
10,59 €

Ručný sekáčik na potraviny Ručný sekáčik na potraviny 

ŠIKOVNÝ 
POMOCNÍK

iba 
10,59 €

sivá

ružová

ružová

ružováružová

časť hladká a lesklá. 
Materiál: plast určený pre 
styk s potravinami. Objem 
3 l. Rozmery: priemer 26 cm, 
výška 12 cm.

fi alová

5

Stohovateľná polica 
plastová široká 
Zaberie minimum miesta 
a vytvorí množstvo úložného 
priestoru. Materiál: odolný 
zdravotne nezávadný plast. 
Rozmery: 23 x 35 x 23 cm.  
C001635 kód 000  sivá
C001636 kód 000  ružová
5,89 €

S odnímateľným 
vekom

Stohovateľná polica Stohovateľná polica Stohovateľná polica 

STOHOVATEĽNÉ

iba 
5,89 €

sivá

ktorej nastrúhaná časť skvele zapadne. 2 plochy pre jemné 

vysychaním. Materiál: odolný plast. Rozmery: 20 x 17 x 8 cm.  

Stohovateľná polica 
plastová úzka plastová úzka 
Univerzálna využiteľnosť. Univerzálna využiteľnosť. 
Materiál: odolný zdravotne 
nezávadný plast. Rozmery: 
16 x 16 x 16 cm. 
C001634 kód 000        

STOHOVATEĽNÉ

iba 
2,69 €

OBJEM 3 l

od 
2,99 €

fi alová

sivá

Šľahacia rotačná Šľahacia rotačná 

ROTAČNÝ 
MECHANIZMUS

iba 
3,49 €

OBJEM 3 l

od 
2,99 €

UNIKÁTNA 
TECHNOLÓGIA

www.astoreo.sk 02/20 839 556
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Protišmyková 
úprava
Protišmyková 
úprava

S praktickým 
pútkom

S praktickým 
pútkom

VYTVORTE SI ZLADENÉ
ALEBO VIACFAREBNÉ SADY!

Najvyššia kvalita do Vašej kúpeľne

TOP KVALITA

od 
2,69 €

EXTRA MÄKKÁ

iba 
15,69 €

SÚPRAVA 2 ks

iba 
2,69 €

GRAMÁŽ
500 g/m2

Ručníky s bordúrou
Z vysokokvalitnej 100 % bavlny 
v gramáži 500 g/m2. Extra jemné 
a savé, s dlhou životnosťou.  
V 4 rôznych veľkostiach, 4 farby 
na výber.  
30 x 50 cm
C001803 kód 050  antracitová
C001804 kód 050  mentolová
C001805 kód 050  béžová
C001808 kód 050  fi alová
2,69 €
50 x 90 cm
C001803 kód 090  antracitová
C001804 kód 090  mentolová
C001805 kód 090  béžová
C001808 kód 090  fi alová
6,29 €
70 x 130 cm
C001803 kód 130  antracitová
C001804 kód 130  mentolová
C001805 kód 130  béžová
C001808 kód 130  fi alová
12,49 €
90 x 150 cm
C001803 kód 150  antracitová
C001804 kód 150  mentolová
C001805 kód 150  béžová
C001808 kód 150  fi alová
16,49 €

Žinka s bordúrou, súpr. 2 ks
Z kvalitnej 100 % bavlny v gramáži 
500 g/m2. Dokonale savá a šetrná 
k pokožke. Všité pútko na zavesenie. 
Súprava dvoch kusov. Veľkosť: 
16 x 21 cm.   
C001809 kód 002  antracitová
C001810 kód 002  mentolová
C001811 kód 002  béžová
C001814 kód 002  fi alová
2,69 €

Kúpeľňová predložka
Predná strana z príjemných 
nopkov vysokých 
1,5 cm. Rubová strana 
s protišmykovou úpravou. 
4 farby na výber. Materiál: 
100 % polyester. Veľkosť: 
50 x 80 cm. 

C001821 kód 000 antracitová
C001822 kód 000 mentolová
C001823 kód 000 béžová
C001826 kód 000 fi alová
15,69 €

6

40 °C100%
bavlna 500 g/m2

gramáž

LUXUS V KÚPEĽNI

iba 
12,49 €

GRAMÁŽ
1 000 g/m2

Kúpeľňová predložka
Výnimočná kvalita a jedinečná 
savosť vďaka 100 % bavlne 
v gramáži 1000 g/m2. Zlaďte svoju 
kúpeľňu s uterákmi rovnakého 
prevedenia. Veľkosť: 50 x 85 cm. 

C001815 kód 000 antracitová
C001816 kód 000 mentolová
C001817 kód 000 béžová
C001820 kód 000 fi alová
12,49 €1 000 g/m2

gramáž

S praktickým 

30 x 50 cm

50 x 90 cm

70 x 130 cm

90 x 150 cm

fi alová béžová

béžová

mentolová antracitová

antracitová

antracitová

antracitová

mentolová

mentolová

fi alová

fi alová

fi alová

béžová

béžová

4 FARBY
NA VÝBER

4 FARBY
NA VÝBER

4 FARBY
NA VÝBER

mentolová
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Plochá hlavica - sklopná
a otočná o 360°

Vymeniteľný návlek
z mikrovlákna

2 vypúšťacie ventily

Praktické
dvojkomorové vedro

Žinka s bordúrou, súpr. 2 ks
Z kvalitnej 100 % bavlny v gramáži 
500 g/m2. Dokonale savá a šetrná 
k pokožke. Všité pútko na zavesenie. 
Súprava dvoch kusov. Veľkosť: 
16 x 21 cm.   
C001809 kód 002  antracitová
C001810 kód 002  mentolová
C001811 kód 002  béžová
C001814 kód 002  fi alová
2,69 €

7

béžová
sada

kôš na čistú 
bielizeň

kôš na 
špinavú 
bielizeň CELÁ SADA 

iba za

39,99 €
súprava 5 dielov

kôš na 
odpadky

sivá
sada

KRÁSNY
DIZAJN!

NOVINKA! Navrhnuté i do veľmi malých priestorov

ZAKÚPITE IBA U NÁS!

NOVINKA! Navrhnuté i do veľmi malých priestorov

ZAKÚPITE IBA U NÁS!

UVÁDZACIA 
CENA

109,79 €

antikor

biela

čiernaPlochá hlavica - sklopná
a otočná o 360°

Vymeniteľný návlek
z mikrovlákna

2 vypúšťacie ventily

Praktické
dvojkomorové vedro NOVINKA!

Plochá hlavica - sklopná

NOVINKA!

Upratovací 
set úzky
Set mopu a premysle-
ného vedra. Skladný 
hranatý tvar vedra 
s dvoma komorami pre 
namáčanie a samostat-
né žmýkanie a dvoma 
vypúšťacími ventilmi. 
Mop s teleskopickou 
tyčou a plochou otoč-
nou hlavicou, ktorá je 
efektívna pre vytieranie 
pod nábytkom a v ťažko 
dostupných miestach. 
Návlek z jemného mi-
krovlákna na suchý zips. 
Možno ho ľahko zložiť 
a vyprať. Rozmery vedra: 
19 x 22 x 38 cm. Materiál: 
odolný a kvalitný plast, 
mikrovlákno.    
C001756 kód 000
23,49 €
Náhradný návlek    
C001755 kód 000
2,69 €

SET 2 ks

iba 
23,49 €

košík 
na štipce WC štetka

Kúpeľňová sada 5 v 1
Kôš na špinavú bielizeň: 
objem 55 l, kôš na čistú 
bielizeň: objem 35 l, kôš 
na odpadky: objem 6 
l, WC štetka: rozmery 
11,3/11,3/39,5 cm, košík 
na štipce: objem 2,5 l. 
Materiál: plast.
C002179 kód 005  béžová
C002180 kód 005  sivá
39,99 €

Praktické a elegantné

Náhradný 
návlek

WC skrinka
Praktická WC skrinka 
na toaletné potreby 
v 3 dekóroch: čierna/
biela/antikor. Rozmery: 
60 x 17 x 49 cm. Vhodné 
aj do malých bytov. 
Materiál: lamino, kov.
C000802 kód 000  čierna
C000803 kód 000  biela
C000804 kód 000  antikor
109,79 €

Veľký úložný 
priestor na čistiace 

prostriedky

Vrchný úložný 
priestor na 

toaletné potreby
Jednoduchá 
manipulácia

EXTRA
kvalita!

www.astoreo.sk 02/20 839 556
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UNIVERZÁLNE POŤAHY NA STOLIČKY
– rýchlo a lacno premenia Váš byt

capuccino

béžová

krémová

žltá

sivá

PRODUKT
ROKA!

DOKONALÝ VZHĽAD
Univerzálna veľkosť

Vysokoelastické

Kvalitné prevedenie

Úprava proti žmolkom

Ľahká údržba

Prispôsobí sa každej stoličke

Pevný materiál 
vhodný na zimu

PRODUKT
ROKA!

vínová

antracitová

hnedá

hnedá

svetlosivá

mentolová

zelená

KVALITNÝ 
MENČESTER

iba 
10,19 €

NOVINKA
iba 

11,79 €

8 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. 
5 farieb na výber. 
C002294 kód 000  sivá
C002295 kód 000  hnedá
C002296 kód 000  zelená
C002297 kód 000  žltá 
C002298 kód 000  mentolová 
11,79 €

luxusný
károvaný 

vzor

Poťah na stoličku 
- menčester
Materiál: 95 % polyester, 
5 % spandex. Orientačné 
rozmery: podsedák 38 x 38 cm, 
operadlo výška 50 cm, šírka 
38 cm. Dodávame vo viacerých 
jednofarebných odtieňoch.
C001066 kód 000  hnedá          
C001067 kód 000  capuccino          
C001068 kód 000  antracitová          
C001069 kód 000  krémová          
C001070 kód 000  vínová         
C001071 kód 000  béžová         
C001072 kód 000  svetlosivá  
10,19 €

NOVINKA
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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.
C001060 kód 000  antracitová          
C001061 kód 000  marhuľová          
C001062 kód 000  modrá navy          
C001063 kód 000  červená          
C000596 kód 000  hnedá  
C000183 kód 000  béžová          
C000185 kód 000  vínová          
C000186 kód 000  svetlosivá
8,59 €

JEDNOFAREBNÁ 
ELEGANCIA

iba 
8,59 €

BOHATÝ VÝBER 
VZOROV

iba 
9,79 €

marhuľová

biela 
s hnedými 

listami

červená

sivá
s kvetmi

béžová

svetlosivá

vínová

antracitová

modro-hnedá 
kocka

sivohnedá 
s bielymi kvetmi

biela 
s listmi

modrá navy

hnedá

biela 
s kruhmi

béžová s tyrkysovými 
ornamentmi

zeleno-fi 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  modro-hnedá kocka          
C000599 kód 000  zeleno-fi alové káro          
C000600 kód 000  béžová s tyrkysovými ornamentmi
C000601 kód 000  biela s kruhmi          
C000602 kód 000  biela s listmi         
C000603 kód 000  sivohnedá s bielymi kvetmi   
C001064 kód 000  sivá s kvetmi          
C001065 kód 000  biela s hnedými listami       
9,79 €

9www.astoreo.sk 02/20 839 556
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Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena!

BAVLNENÁ 
POSTEĽNÁ BIELIZEŇ

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna60 °C

60 °C

60 °C

60 °C

VYSOKÁ HUSTOTA PRIADZE
A  – B   Bavlnená posteľná 
bielizeň. Jej prednosťou je okrem 
prekrásneho vzhľadu tiež jemnosť 
a dlhá životnosť. Vyrobené z tkaniny 
s vysokou hustotou priadze a 
kvalitnou tlačou. 100% bavlna. 
Zipsový uzáver.
Bavlnená 
posteľná bielizeň katalógové číslo
Kaya C001799
Coffee C001798
jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm ......................103 24,19 €
dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ............... 104 48,99 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm ........................040 3,19 €

Posteľná bielizeň 
bavlna Provence katalógové číslo
Montera C002313
Viento C002314
jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm ......................103 27,99 €
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 €

C   Hebká deka. Rozmer: 150 x 200 cm. 
Materiál: 100 % polyester. Farba: 
tmavomodrá.
C002537 kód 000 13,69 €

D   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. 
Hmotnosť výplne (gramáž): 300 g.
C000087 kód 000 4,69 €

NOVINKA

NOVINKA

10 Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena!

100%
bavlna bavlna60 °C 60 °C

10

30 °C

tmavo 
modrá

B  Montera

od 
27,99 € B  Viento

od 
27,99 €

C Hebká 
deka

iba 
13,69 €

A  Kaya

od 
24,19 €

A  Co£ ee

od 
24,19 €

D Vankúšik s výplňou 
z dutého vlákna

4,69 €
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E   Bavlnená posteľná bielizeň jednofarebná
- z každej strany iná farba. 100 % bavlna, zipsový 
uzáver. Gramáž 115 – 118 g/m2.  
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
ružová/svetlosivá C001781
ružová/hnedá C001782
modrá/tmavosivá C001783
modrá/hnedá C001784
svetlosivá/tmavosivá C001785
jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm................... 103 23,49 €
dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm ............ 104 39,19 €

MEŇTE FARBY PODĽA NÁLADY!

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

40 °C

Froté & džersej prestieradlá z vysokokvalitnej pleteniny
G   Napínacie 
prestieradlo froté. 
Pletenina je vyrobená 
z česanej priadze, ktorá 
je charakteristická  
svojou jemnosťou. 
82 % bavlna, 
18 % polyester.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biele C000193
svetlobéžové C002579
ružové C000195
svetlofialové C000103
svetlomodré C000105
sivé C000194
jednolůžko kód cena
90 x 200 cm ....091 11,39 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 17,69 €

F   Napínacie 
prestieradlo 
džersej. Pletenina je 
vyrobená z česanej 
priadze, ktorá je 
charakteristická  
svojou jemnosťou. 
100 % bavlna.
Prestieradlo katalógové 
džersej číslo
biele C000199
béžové C000198
ružové C000197
svetlofialové C000024
svetlomodré C000023
sivé C000196
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 10,79 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 16,69 €svetlomodré svetlobéžové

biele svetlomodré

modrá
/hnedá

ružová
/hnedá

modrá
/tmavosivá

svetlosivá
/tmavosivá

ružová
/svetlosivá

sivé bielesvetlofi alové ružové

béžové sivé

ružové svetlofi alové

TOP
KVALITA

DECENTNÝ DIZAJN

100%
bavlna

100%
bavlna40 °C 40 °C

11

F  Džersej

od 
10,79 €

G  Froté

od 
11,39 €

E Jednofarebná 
posteľná bielizeň

od 
23,49 €
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Dvojaká 
možnosť 

napájania

Odnímateľný kábel 
s ovládaním hlasitosti.

PRE SPRÍJEMNENIE
 Vašich dní

KONIEC S BOLESŤAMI

Odnímateľný kábel 
s ovládaním hlasitosti.

Prenosné rádio
Praktické prenosné rádio 
s možnosťou napájania 
prostredníctvom batérií alebo 
sieťového adaptéra. Výdrž jednej 
súpr. batérií je až 300 hodín. 
Vynikajúca reprodukcia zvuku 
mono reproduktorom s výkonom 
300 MW. Možnosť pripojenia 
slúchadiel. Rádio je kompatibilné 
s pásmami VKV i SV. Hmotnosť: 
0, 947 kg, farba: sivá, materiál: 
plast. Rozmer: 9,8 x 26,9 x 16,8 cm. 
Dodávané bez batérií. 
C000944 kód 000        39,19 €

Dobre čitateľný displej 
s farebnými LED kontrolkami

Slúchadlá cez hlavu 
Obsahujú akustický 
reflektor pre zvýšený 
výkon basov. Kmitočtová 
charakteristika: 15-22 000 Hz, 
mm reproduktor Voice 
Coil: meď, impedancia: 
32 ohmov, citlivosť: 106 dB. 
Káblové prepojenie: dvojité 
- paralelné, symetrické, 
konektor: 3,5 a 6,3 mm 
stereo.
C001222 kód 000          
25,49 €     23,49 €

Slúchadlá cez hlavu 
Obsahujú akustický 
reflektor pre zvýšený 
výkon basov. Kmitočtová 
charakteristika: 15-22 000 Hz, 

25,49 €

23,49 €

6 m KÁBEL

195,99 €

176,49 €

SHIATSU MASÁŽ

P
R
E
D
Ĺ Ž

EN
Á ROČNÁ

ZÁRU
KAZÁRUKA

Shiatsu a tlaková 
masáž nôh
Masáž tlakom vzduchu na nohy s relaxačnou kompresiou. 3 úrovne intenzity 
tlakovej masáže a 3 masážne programy. Prístroj masíruje reflexné zóny 
s podporou cirkulácie vzduchu. Funkciu ohrevu pre uvoľnenie napätia je možné 
zvoliť samostatne. Vnútorný kryt je ľahko odnímateľný a povlak prateľný. Do 
veľkosti 46. Hmotnosť 5,9 kg, farba čierna, plast.
C000827 kód 000          195,99 €     176,49 €

Značkové produkty v najvyššej kvalite!

3 masážne programy

Zahrievacia funkcia

Obehová reflexná masáž chodidiel

Prehraje aj Vaše 
obľúbené kazety

Bestseller

Rádiomagnetofón s CD
Philips CD Soundmachine. Prehráva 
MP3-CD, CD a CD-R/RW, FM tuner 
pre počúvanie rádia. Kazetový 
magnetofón s funkciou autostop. 
Napájanie: 220 - 240 V, typ batérií: 
veľkosť C (LR14), počet batérií: 6, 
napätie batérií: 1.5 V. Materiál: plast.
C000812 kód 000          60,79 €

3 v 1

iba 
60,79 €

Do siete 
alebo na 
batérie

Dvojaká 
možnosť 

napájania

Značkové produkty v najvyššej kvalite!

Prenosné rádio
Praktické prenosné rádio 
s možnosťou napájania 
prostredníctvom batérií alebo 
sieťového adaptéra. Výdrž jednej 

VHODNÉ NA CESTY

iba 
39,19 €

12

AKČNÁ
cena

PRE SPRÍJEMNENIE
 Vašich dní

Obehová reflexná masáž chodidiel

Svalový elektrostimulátor 
na koleno – TENS
2 neopotrebovateľné uhlíkové 
elektródy kontaktom s vodou, 
univerzálna manžeta pre koleno 
i lakeť, obvod 25-70 cm, časovač, 
4 programy. Ľahké ovládanie, 
bezpečnostné vypnutie. Batérie 
3 x 1,5V AAA súčasťou balenia. 
Materiál: textil/neoprén.
C000826 kód 000      62,69 €   54,89 €

P
R
E
D
Ĺ Ž

EN
Á ROČNÁ

ZÁRU
KAZÁRUKA62,69 €

54,89 €

NA KOLENO I LAKEŤ

Uľaví Vám 
od bolesti

P
R
E
D
Ĺ Ž

EN
Á ROČNÁ

ZÁRU
KAZÁRUKA

zvoliť samostatne. Vnútorný kryt je ľahko odnímateľný a povlak prateľný. Do zvoliť samostatne. Vnútorný kryt je ľahko odnímateľný a povlak prateľný. Do 

Masážny vibračný balónik  
Ideálny na masáž stuhnutej šije, boľavého 
chrbta alebo svalov. Hĺbkové pôsobenie 
vďaka špeciálnemu povrchu. Ovládanie 
na jedno tlačidlo. Súčasťou balenia sú 
3 x batérie 1,5 V (AAA). Priemer 10 cm. Mäkký 
plast vhodný pre styk s pokožkou.       
C002187 kód 000          19,59 €

NA DOMA 
I NA CESTY

19,59 €
TIPY

na darček
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UROBTE SI
TÚ PRAVÚ

DOMÁCU
POHODU

V ELEGANTNOM
DIZAJNE

Nosnosť až 110 kg

Skládacie

Vysokostabilné

VÝŠKA 30 cm

iba 
9,39 €

zelená

béžová
biela

modrá

Stolná lampa Lifetime lighting 
Lampa v modernom dizajne. Drevená trojnožka zaisťuje stabilitu svietidla, 
tienidlo z vystuženej tkaniny rozptyľuje príjemné tlmené svetlo. Vypínač je 
umiestnený na prívodnej šnúre dlhej 1,2 m. Svietidlo je osadené päticou E14 
pre zdroj s maximálnym príkonom 1x 25 W. Žiarovka nie je súčasťou dodávky. 
Rozmer 22,5 x 22,5 x  30 cm. 4 farby na výber.
C001957 kód 000  modrá C001958 kód 000  biela
C001959 kód 000  zelená C001960 kód 000  béžová 9,39 €

Úložná lavica na sedenie 
Lavica na sedenie s rozmermi 76 x 38 x 38 cm. Veľký úložný priestor 
100 l, nosnosť až 110 kg. Hodí sa do predsiene, spálne i obývacej izby. 
Vysokostabilná. Skladacia - rozmery po zložení: 76 x 38 x 5 cm. Lavica je 
čalúnená s polstrovaným vekom. Materiál: MDF dosky, 100 % polyester.
C002310 kód 000  hnedá C002311 kód 000  béžová
C002312 kód 000  sivá 31,39 €

NA SEDENIE 
I UKLADANIE VECÍ

iba 
31,39 €

Jednoducho 
zložíte a rozložíte

JEDINEČNÁ 
CENA
iba 

15,69 €

hnedá

ŠTÝLOVÝ
A PRAKTICKÝ

9,79 €

ÚLOŽNÉ BOXY  
pre poriadok v domácnosti

Úložný box 
s vekom
Praktický úložný box s vekom. Materiál: 
škrupina z PU peny, polyesterový kryt. 
Rozmery: 27 x 28 x 30 cm.

C000592 kód 000  sivá
C000593 kód 000  béžová
C000594 kód 000  hnedá 9,79 €

sivá

béžová

tmavosivá

béžová

sivá

Úložný priestor 100 l

13

hnedá

náhradný 
fi lter

101,99 €
iba 

93,99 €

ČISTIČKA VZDUCHU

Tichá 
prevádzka

3stupňový 
filtračný 

systém

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 €      93,99 €
Náhradný filter k čističke vzduchu 
C001947 kód 000          17,59 €

Úložný box na sedenie
Box na sedenie s rozmermi 40 x 40 x 40 cm. Veľký 
úložný priestor 50 l. 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.
C002309 kód 000  hnedá C000805 kód 000  svetlobéžová
C000806 kód 000  svetlosivá C000807 kód 000  tmavosivá
15,69 €

Úložný box na sedenie

Jednoducho 
zložíte a rozložíte

Úložný box na sedenie

hnedá
svetlosivá

svetlobéžová

www.astoreo.sk 02/20 839 556

Nosnosť 100 kg

Úložný priestor 50 l
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Na potraviny 
alebo rôzne 

drobnosti

DOKONALÉ VIANOČNÉ PEČENIE
SKVELÉ CENY

DOKONALÉ VIANOČNÉ PEČENIE

Na potraviny 
alebo rôzne 

drobnosti

Vynikajúce 
tepelné 

vlastnosti

Pohodlné 
vaľkanie 
cesta

Osvedčené materiály vo Vašej kuchyni

PRIEMER 17 cm

3,89 €

KVALITNÁ KERAMIKA

10,19 €

ROŽTEKY 20 ks

6,29 €

NEPRIĽNAVÝ 
POVRCH

10,59 €

NIELEN 
NA CUKROVINKY

7,79 €

hnedá

hnedá

14

Dóza 
okrúhla HEART
S vekom. Materiál: kov. Rozmery: 
výška 8 cm, Ø 17 cm. Vianočný motív.
C002518 kód 000      3,89 €

Forma silikónová 
Medvedie labky pre 20 ks
Rozmer: 29,5 x 17,5 x 1 cm. Umožní upiecť 
až 20 ks medvedích labiek naraz. Ľahké 
vyklápanie. Materiál: praktický silikón s 
veľkou tepelnou znášanlivosťou: od -40 ˚C 
do 230 ˚C. Nepreberá pachy ani chute 
použitých surovín. Vhodný do umývačky. 
C002532 kód 000  oranžová
C002533 kód 000  hnedá          4,99 €

Forma silikónová 
Orechy pre 20 ks
Rozmer: 18,5 x 27,5 x 1,3 cm, 
priemer orechu 4,3 cm. Umožní 
upiecť až 20 ks orechov naraz. 
Ľahké vyklápanie. Materiál: 
praktický silikón s veľkou 
tepelnou znášanlivosťou: od 
-40 ˚C do 230 ˚C. Nepreberá 
pachy ani chute použitých 
surovín. Vhodný do umývačky.  
C002534 kód 000  oranžová
C002535 kód 000  hnedá          
5,49 €

Valček silikónový
S nepriľnavým povrchom. Jednoduchá 
a príjemná manipulácia. Materiál: plast 
+ silikón. Rozmer: dĺžka bez rukoväti 
23 cm x 6,5 cm. Celková dĺžka 47 cm.
C002522 kód 000  hnedá
C002523 kód 000  oranžová
10,59 €

PRAKTICKÝ 
A SKLADNÝ

11,79 €

KOVOVÉ 
DÓZY

Dóza hranatá HEART
S vekom. Materiál: kov. 
Rozmery: 26 x 18 x 9,5 cm. 
Vianočný motív.
C002520 kód 000     
7,79 €

ORECHY 20 ks

5,49 €
MEDVEDIE LABKY 

20 ks

4,99 €

Vál silikónový
Dokonale priľne 
k stolu či pracovnej 
doske. Naopak cesto 
sa k válu nelepí a ľahšie 
sa spracováva. Skladný - možno ho jednoducho 
zrolovať. Rozmery: 60 x 50 x 0,08 cm.
C002524 kód 000  hnedá
C002525 kód 000  oranžová
11,79 €

oranžováoranžová

oranžová

oranžová

oranžová
hnedá hnedá

hnedá

Forma silikónová 
Rožteky pre 20 ks
Rozmer: 22 x 35,5 x 1,2 cm, dĺžka rožteka 8,5 cm. Umožní upiecť až 
20 ks rožtekov naraz. Ľahké vyklápanie. Materiál: praktický silikón 
s veľkou tepelnou znášanlivosťou: od -40 ˚C do 230 ˚C. Nepreberá 
pachy ani chute použitých surovín. Vhodný do umývačky.  
C002528 kód 000  hnedá
C002529 kód 000  oranžová          6,29 €

bez dekorácií

Forma na vianočku keramická
Z kvalitnej glazovanej keramiky. 
Vynikajúce tepelné vlastnosti, dlhá 
životnosť. Pre prípravu piškótových 
alebo maslových vianočiek, paštét, 
plniek, aspikov aj. Vonkajšie rozmery: 
33 x 15,5 x 9,5 cm.
C002521 kód 000 
10,19 €
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PONOŽKY, KTORÉ ZAHREJÚ KAŽDÚ NÔŽKU

CENOVÝ TRHÁK

15

ružová
biela

čierna

PRIPRAVTE SA NA ZIMU
PREDSEZÓNNE ZĽAVY

PONOŽKY, KTORÉ ZAHREJÚ KAŽDÚ NÔŽKU

CENOVÝ TRHÁK

Šál kohútia stopa
Šál s elegantným 
čiernobielym vzorom. 
Univerzálna veľkosť. 
Materiál: 100 % polyester.
C000783 kód 000  
čierna/biela
17,59 €     13,99 €

vínová

čierna

sivá

žltá

Jemný šál 
jednofarebný
Ľahučký šál rôznych farieb.
Materiál: 100 % polyester.
C000775 kód 000  sivá
C000776 kód 000  žltá
C000777 kód 000  vínová
C000778 kód 000  čierna
11,79 €     9,39 €

TRENDY
FARBY

MÓDNY
VZOR

11,79 €

9,39 €

JEDNOFAREBNÁ 
ELEGANCIA

17,59 €

13,99 €

VZOR KOHÚTIA 
STOPA

ružová

biela

čierna
7,79 €

5,89 €

SKVELE
LADIA K ČIAPKE

BEST
SELLER

Rukavice 
s perličkami
Hrejivé hebké rukavice. 
Materiál: 50 % akryl, 
50 % polyester.
C000768 kód 000  čierna
C000770 kód 000  ružová
C000771 kód 000  biela
7,79 €     5,89 €

Čiapka s perličkami
Elegantná hrejivá čiapka. 
Materiál: 50 % akryl, 
50 % polyester.
C000764 kód 000  čierna
C000766 kód 000  ružová
C000767 kód 000  biela
8,59 €     6,69 €

8,59 €

6,69 €

SUPER CENA

S protišmykovou 
úpravou

Ponožky zimné Hviezdy
S hrejivým kožúškom vnútri. 
Univerzálna veľkosť 35 - 42. 
Materiál: 100 % akryl.

C000166 kód 042  tmavomodrá
C000167 kód 042  fi alová
6,29 €     4,69 €

tmavomodrá
6,29 €

4,69 €

S BARÁNKOM

fi alová

www.astoreo.sk 02/20 839 556
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Množstvo skvelých produktov 
sa sem nevošlo!

Viac objavte na 
www.astoreo.sk

OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK

Popis tovaru a farba Katalógové číslo

0 0 0 0 2

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

6,29 €6,29 €VZOR: Hrnček KRUHY C 0 0 1 6 0 1 1

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

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 31. 12. 2020 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, moja objednávka presahuje 39,99 € a prajem si získať kabelku Kolibrík ako DARČEK ZDARMA

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)

Originálna kabelka
s množstvom
benefitov:
• veľký objem

• kvalitné spracovanie

•  elegantný motív 
inšpirovaný prírodou

•  vnútri vrecko na zips 
a priehradka na telefón

Materiál:  PVC, podšívka 
polyester,  
nylónový zips, 
kovové nity.

Rozmer:  32 x 14 x 21 cm.

*  V prípade vyčerpania 
zásob darčekov zdarma 
si vyhradzujeme právo 
na náhradu darčekom 
zodpovedajúcej hodnoty.

Elegantná

KABELKA
-KOLIBRÍK-

DARČEK*

pre Váspre Vás
ü  ZDARMA

K objednávke v min. 
hodnote 39,99 €

Zadajte Váš kód akcie!Zadajte Váš kód akcie!

ü  Inak ju môžete mať 
k svojej objednávke za  

ŠPECIÁLNU CENU 
7,99 €
Katalógové číslo: 
491241T kód 001
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