
70,59 €

58,79 €

SADA RIADU 6 ks

www.astoreo.sk

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ
široká ponuka motívov

od 
19,59 €

VŠETKO PRE VIANOČNÚ POHODUVIANOČNÚ POHODU
ZIMNÉ DOPLNKY

od 
7,79 €

70,59 €

62,69 €

VYHRIEVACIA DEČKA

VŠETKO PRE VIANOČNÚ
Inšpirujte sa v našom 
vianočnom katalógu 
plnom skvelých tipov 

na darčeky!

Vaša

Lucie Benešová
herečka

MODERNÉ 
LAMPY

od 
7,79 €

Doprava 
zdarma

pri nákupe 
nad 45 €
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Ahoj,

tiež ste si obľúbili internetový 
obchod Astoreo? Ja na neho 
nedám dopustiť!

V jeseni trávime viac času 
doma, tak by to chcelo niečo 
nové do interiéru. Ale hlavne 
- blížia sa Vianoce a Ježiško sa 
už rozhliada po darčekoch!

Predvianočné šialenstvo nie je 
nič pre mňa. Všetko nakúpim 
jednoducho a bezpečne 
z pohodlia domova. Krásne 
módne doplnky, posteľnú 
bielizeň,  praktické poťahy na 
stoličky, kvalitné kuchynské 
spotrebiče alebo prístroje pre 
domácu masáž ...

Idem vyberať. Poďte tiež :-).

Vaša

Lucie Benešová 
herečka z obľúbených
českých seriálov 

Kvalitné materiály a skvelé ceny2

SÚPR. 2 ks

iba 
9,79 €

Detské ponožky s baránkom
S obľúbeným motívom jednorožca. 
Vnútro s hrejivým kožúškom, vrchná 
strana jemne trblietavá vďaka pridaným 
lurexovým vláknam. Protišmyková 
úprava. Materiál: polyester. 2 veľkosti 
na výber.
veľ. 27 – 31
C002630 kód 031  svetlomodrá
C002629 kód 031  ružová
veľ. 32 – 34
C002630 kód 034  svetlomodrá
C002629 kód 034  ružová       5,49 €

Detská súprava 
čiapka a šál
Motív čiapky s 3D efektom. 
Podšívka z hrejivého fleecu, 
vnútri štítok pre meno. 
Materiál: 100 % akryl.
C002627 kód 002  modrá
C002628 kód 002  ružová
9,79 €

Dokonale 
padnú

Kvalitný
materiál

Dokonale 
padnú

Kvalitný
materiál

čierna

tmavomodrá

Termo legíny
Zvonku pružné 
džínsy, vnútri 
kožúšok. 
Materiál: 
90 % polyester, 
10 % elastan.
tmavomodrá
C000755 kód 002  veľ. S/M
C000755 kód 004  veľ. L/XL
C000755 kód 005  veľ. XXL

čierna
C000756 kód 002  veľ. S/M
C000756 kód 004  veľ. L/XL
C000756 kód 005  veľ. XXL 15,69 €

-10 °C

EXTRA TEPLÉ

iba 
15,69 €

Zimné ponožky
S hrejivým kožúškom 
vnútri. Univerzálna 
veľkosť 35 - 42. 
Materiál: akryl.

červená
vzor 4

tmavomodrá

C000744 kód 042  vzor 1
C000745 kód 042  vzor 2
C000746 kód 042  vzor 3
C000747 kód 042  vzor 4
6,69 €

S BARÁNKOM

od 
6,29 €

sobi
C000752 kód 042  sivá
C000753 kód 042  modrá
C000754 kód 042  tmavomodrá
6,29 €

Detské ponožky s baránkom
S obľúbeným motívom jednorožca. 
Vnútro s hrejivým kožúškom, vrchná 
strana jemne trblietavá vďaka pridaným 
lurexovým vláknam. Protišmyková 
úprava. Materiál: polyester. 2 veľkosti 
na výber.
veľ. 27 – 31
C002630 kód 031  
C002629 kód 031  
veľ. 32 – 34

BUĎTE ŠIK A PEKNE 
V TEPLE za každej situácie

ružová

modrá

9,79 €9,79 €

NA DOTYKOVÉ 
DISPLEJE

iba 
5,89 €

tmavosivá

svetlosivá

čierna

za každej situácie

Dámske 
rukavice 
dotykové
Vďaka špeciálnej technológii 
možno v rukaviciach používať dotykové 
obrazovky. Materiál: 50 % akryl, 50 % polyester.
C000790 kód 000  čierna
C000791 kód 000  tmavosivá
C000792 kód 000  svetlosivá
C000793 kód 000  béžová       
5,89 €

béžová

Detské ponožky s baránkomDetské ponožky s baránkom

béžová       
EXTRA HREJIVÉ

iba 
5,49 €

ružová svetlomodrá

červená
vzor 2

sivá modrá

červená
vzor 3

červená
vzor 1
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3

PRIPRAVTE SA NA ZIMU
VÝHODNÉ CENY

www.astoreo.sk 02/20 839 556

ružová

tmavosivá

MÓDNA A HREJIVÁ

iba 
11,39 €

Zimná pletená čiapka
S podšívkou a brmbolcom. Materiál: 
100 % akryl, podšívka z fleece.
C000159 kód 000  béžová
C000162 kód 000  tmavosivá
C000163 kód 000  čierna
C000164 kód 000  ružová
C000165 kód 000  biela
11,39 €

Pletená čelenka 
S hebkou podšívkou pre príjemné nosenie. Jednotná 
veľkosť. Materiál: 100 % akryl, podšívka z fleece.
C002622 kód 000  čierna C002623 kód 000  béžová
C002624 kód 000  biela C002625 kód 000  sivá
C002626 kód 000  staroružová        7,79 €

biela

biela

béžová

béžová

ružová

ružová

tmavosivá

tmavosivá

čierna

čierna

čierna

Zimný pletený 
šál (tunel)
Vytvorte si súpravu so zimnou 
čiapkou. Materiál: 100 % akryl.
C000176 kód 000  béžová
C000179 kód 000  tmavosivá
C000180 kód 000  čierna
C000181 kód 000  ružová
C000182 kód 000  biela
10,59 €

PRAKTICKÝ TUNEL

iba 
10,59 €

Pánska súprava šál a čiapka
Šál je riešený ako praktický tunel. 
Univerzálna veľkosť. Materiál: 
100% akryl.
C000784 kód 002  tmavosivá
C002631 kód 002  čierna        19,59 €

SÚPR. 2 ks

iba 
19,59 €

tmavosivá

Zimná pletená čiapkaZimná pletená čiapka

béžová

čierna
biela

TIP
na

DARČEK

TIP
na

DARČEK

TIP
na

DARČEK

HREJIVÁ 
A ELEGANTNÁ

iba 
7,79 €

tmavosivá
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4 Praktickí pomocníci v top kvalite

Keramický 
ručný 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 €

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

Dóza 
hranatá WINDOW
S priehľadným vekom. 
Materiál: kov, plast. 
Rozmery: 27 x 19 x 9 cm.
C002519 kód 000        6,29 €

Forma silikónová 
Vianoce pre 6 ks
So 6 rôznymi tvarmi vianočných ozdôb. Ľahké 
vyklápanie. Materiál: praktický silikón s veľkou 
tepelnou znášanlivosťou: od -40 ˚C do 
230 ˚C. Nepreberá pachy ani chute použitých 
surovín. Vhodná do umývačky riadu. Rozmery: 
23 x 17 x 1,5 cm, jednotlivé ozdoby cca 7 x 6 cm.
C002526 kód 000  hnedá
C002527 kód 000  oranžová         4,69 €

Forma 
silikónová 
Rožteky pre 15 ks
Umožní upiecť až 15 ks rožtekov naraz. Ľahké 
vyklápanie. Materiál: praktický silikón s veľkou 
tepelnou znášanlivosťou: od -40 ˚C do 
230 ˚C. Nepreberá pachy ani chute použitých 
surovín. Vhodná do umývačky riadu. Rozmery: 
24,5 x 21 x 1,2 cm, dĺžka rožteka 5,5 cm.
C002530 kód 000  hnedá
C002531 kód 000  oranžová         5,49 €

ČERSTVÉ PEČIVO, 
KEDYKOĽVEK 

SI SPOMENIETE!

iba 
105,89 €

ROŽTEKY 15 ks

iba 
5,49 € Stroj 

na prípravu domáceho popkornu 
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 €

ĽAHKÁ OBSLUHA

iba 
27,49 €

NEREZOVÝ PLÁŠŤ

iba 
7,79 €

Náš
TIP!105,89 €

Kanvica 
METALLIC
Materiál: 
nehrdzavejúca 
oceľ 201. Objem: 
2,7 l. Vhodná je 
pre všetky typy 
sporákov vrátane 
indukcie.
C002728 kód 000        
19,59 €     15,69 €

19,59 €

15,69 €

OBJEM 2,7 l

Náš
Mlynček na kávu CULINARIA
Funkčný i dekoratívny ručný mlynček. 
Drevené telo mlynčeka s kovovou násypkou 
pre zrnká kávy určené na mletie. Keramický 
mechanizmus možno nastaviť na požadovanú 
hrubosť mletej kávy. Materiál: drevo, kov, 
keramika. Rozmery: 17 x 12,2 x 12,2 cm.
C002730 kód 000        
15,69 €     11,79 €

15,69 €

11,79 €

NA RUČNÉ MLETIE

Vhodné ako 
darčeková 

krabička

Nastaviteľná 
hrubosť 

mletej kávy

DOKONALÉ VIANOČNÉ PEČENIE

VIANOČNÉ TVARY 6 ks

iba 
4,69 €

oranžová

oranžová
hnedá

hnedá

HIT
To musíte 

mať!

TIP
na

DARČEK

PRIEHĽADNÉ VEKO

iba 
6,29 €
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KRÁSNA KOMBINÁCIA
   k vianočnému stolovaniu

Obliečka na vankúš
Rozmer: 40 x 40 cm. 
Materiál: 100% bavlna.
C000686 kód 040
4,99 €

100%
bavlna

Prestieranie
Rozmer: 
33 x 45 cm. 
Materiál: 100% bavlna.
C000683 kód 000  
3,89 €

Kuchynská zástera 
Rozmer: 60 x 80 cm, univerzálna 
veľkosť. Materiál: 100 % bavlna.
C000684 kód 000          
7,79 €

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

Podsedák na stoličku 
Rozmer: 40 x 40 cm. 
Materiál: 100% bavlna.
C000688 kód 000  
6,99 €

Vianočný obrus
V škandinávskom štýle s potlačou snehových 
vločiek. V ponuke 3 rôzne rozmery. Materiál: 
70 % bavlna, 30 % polyester, 170 g/m2.
C002414 kód 140  140 x 140 cm 15,69 €
C002414 kód 200  140 x 200 cm 18,39 €
C002414 kód 150  priemer 150 cm 16,89 €

SÚPR. 3 ks

iba 
7,79 €

100% BAVLNA

iba 
6,99 €

3 ROZMERY 
NA VÝBER

od 
15,69 €

PrestieraniePrestieranie

100% BAVLNA

iba 
3,89 €

ROZMER 40 X 40 cm

iba 
4,99 €

100% BAVLNA

iba 
7,79 €

ROZMER 33 X 130 cm

iba 
7,79 €

Na obdĺžnikový, 
štvorcový alebo 

okrúhly stôl

Súprava 
3 ks utierok
Rozmer: 50 x 70 cm. 
Materiál: 100% bavlna.
C000685 kód 003
7,79 €

100%
bavlna

100%
bavlna

Naperon
Stredový obrus (behúň). 
Rozmer: 33 x 130 cm. Materiál: 
100 % bavlna.
C000687 kód 000
7,79 €
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Koreničky
 vždy 

porukeporuke

Pre každodenné 
použitie

Bezpečné 
usporiadanie 
nožov

Koreničky
 vždy 

porukeporuke

Bezpečné 
usporiadanie 
nožov

Pre každodenné 
použitie
Pre každodenné 

6 Krásny dizajn a top kvalita

Sada 
nerezových 
príborov Excellent
24-dielna sada príborov obsahuje: 
6x polievkovú lyžicu, 6x vidličku, 
6x jedálenský nôž a 6x čajovú lyžičku. 
Povrchová úprava lesk, sila antikoru: 
lyžica 2,5 mm, vidlička 2,5 mm, čajová 
lyžička 2,0 mm, nôž 6 mm.
C002065 kód 024        
23,49 €     19,59 €

Tlakový hrniec 
IMPRESSE 5 l
Z prvotriednej 
nehrdzavejúcej ocele 18/10 
a veľmi odolného plastu. Jednoduchá manipulácia, 
otvorenie veka pomocou otočnej rúčky. Silné sendvičové 
dno 1 cm. Pokrievky s pracovným ventilom, poistným 
ventilom a silikónovým tiesnením. Pre všetky typy 
sporákov. Moderné prvky na uzávere a rukovätiach 
v červenej farbe. Hmotnosť 2,75 kg. Priemer 
18,5 - 20,5 cm, výška 16,5 cm. Objem: 5/3,33 l.
C002715 kód 000              78,39 €     66,69 €

Sada nožov 
METALLIC PLATINUM
Sada 5 ks a antikorový 
stojan: nôž kuchársky 
33,5 cm, nôž santoku 
30,5 cm, nôž na chlieb 
33,5 cm, nôž univerzálny 
23,5 cm, nôž praktický 
21 cm.   
C002716 kód 000
49,99 €     39,19 €

Drevený stojan na nože
Drevený blok má miesto pre 
5 nožov a nožnice. Je vyrobený 
z akáciového dreva a opatrený 
protišmykovými nožičkami. 
Rozmery: 23 x 11 x 10 cm.
C002717 kód 000
18,79 €     15,69 €

Magnetická doska na nože 
Povrch dosky z akáciového dreva, ktoré 
je šetrné k ostriu nožov. Pevné uchytenie 
nožov vďaka silnému magnetu vnútri 
dosky. Rozmery: 26 x 23 cm.
C002718 kód 000
21,59 €    17,59 €

Sada koreničiek 
BRILLANTE 
Sada 16 kusov koreničiek na otočnom 
podstavci z odolného gumovníkového 
dreva. Sklenené koreničky s plastovými 
viečkami s chrómovou povrchovou 
úpravou. Rozmery: priemer 16,5 cm, 
výška 30,3 cm.
C002719 kód 000       25,49 €     19,59 €

Súprava riadu METALLIC PLATINUM veľká
Súprava obsahuje: rajnicu so sklenenou 
pokrievkou 16 cm (objem 1,25 l), hrniec so 
sklenenou pokrievkou 20 cm (objem 2,2 l), hrniec 
so sklenenou pokrievkou 24 cm (objem 4,2 l), hrniec  
so sklenenou pokrievkou 28 cm (objem 6,7 l), nízky 

hrniec so sklenenou pokrievkou 28 x 7,5 cm (objem 
3,7 l), panvicu 26 cm. Pokrievky s antikorovým 
úchytom. Materiál: hliník s nepriľnavým povrchom, 
nehrdzav. oceľ, sklo a plast.
C002721 kód 011              141,19 €     117,69 €

23,49 €

19,59 €

SADA 24 ks

78,39 €

66,69 €

OBJEM 5 l

49,99 €

39,19 €

SADA 5 ks
+ STOJAN

18,79 €

15,69 €

NOŽE STÁLE 
PRI RUKE

21,59 €

17,59 €

MAGNETICKÁ

25,49 €

19,59 €

SADA 16 ks

23,4923,4923,49 19,59 €19,59 €

141,19 €

117,69 €

SÚPR. 11 ks

Luxusné 
prevedenie

Zdravé 
a rýchle 
varenie

sklokeramikaelektrika plynindukcia
nepriľnavý

povrch

hrniec
Ø 20 cm

hrniec 
Ø 24 cm

hrniec
Ø 28 cm

nízky hrniec
Ø 28 cm

rajnica
Ø 16 cm

panvica
Ø 26 cm
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Na sporák 
i do rúry
Na sporák 
i do rúry

7

Rajnica 
METALLIC PLATINUM 
So sklenenou pokrievkou, mäkkou 
rukoväťou a antikorovým úchytom 
pokrievky. Materiál: hliník s nepriľnavým 
povrchom, nehrdzav. oceľ, sklo a plast. 
Rozmery: výška 7,5 cm, Ø 16 cm, hrúbka 
steny 3 mm, objem 1,25 l. 
C002720 kód 000
19,59 €     15,69 €

Súprava riadu METALLIC 
PLATINUM malá
Súprava obsahuje: rajnicu 16 cm 
(objem 1,25 l) a hrnce 20 a 24 cm 
(objem 2,2 a 4,2 l) so sklenenými 
pokrievkami s antikorovým úchytom. 
Materiál: hliník s nepriľnavým povrchom, 
nehrdzav. oceľ, sklo a plast.
C002721 kód 006
70,59 €     58,79 €

Kastról METALLIC PLATINUM
So sklenenou pokrievkou s antikorovým 
úchytom. Materiál: hliník s nepriľnavým 
povrchom, nehrdzav. oceľ, sklo a plast. 
Rozmery: výška 112,5 cm, Ø 28 cm, objem 6,7 l. 
C002722 kód 000              39,19 €     33,29 €

Panvica 
na palacinky 
METALLIC PLATINUM
S nepriľnavým povrchom odolným proti poškrabaniu i proti 
nárazu. Materiál: hliník s nepriľnavým povrchom, odolný plast. 
Rozmery: výška 1,6 cm, Ø 24 cm. Hrúbka steny 3 mm. 
C002725 kód 000
15,69 €     11,79 €

Panvica hranatá METALLIC PLATINUM 
Steaková panvica s nepriľnavým povrchom odolným proti 
poškrabaniu i proti nárazu. Materiál: hliník s nepriľnavým 
povrchom, odolný plast. Rozmery: 28 x 28 x 4,8 cm, hrúbka 
stien 3 mm.  
C002727 kód 000              
19,59 €     16,89 €

Panvica okrúhla 
METALLIC PLATINUM 
S nepriľnavým povrchom odolným 
proti poškrabaniu i proti nárazu. 
Materiál: hliník s nepriľnavým 
povrchom, odolný plast. Hrúbka 
steny 3 mm. Vhodná na všetky typy 
varných dosiek i do umývačky riadu.
Výška 4,8 cm, Ø 24 cm.
C002726 kód 024  malá
15,69 €     11,79 €
Výška 5,3 cm, Ø 28 cm.
C002726 kód 028  veľká
19,59 €     15,69 €

Pekáč 
METALLIC 
PLATINUM
S termo pokrievkou so špeciálnym dávkovačom Aroma Knob, 
ktorý umožňuje dolievať do pekáča tekutiny počas varenia bez zdvíhania 
veka. Materiál: hliník s nepriľnavým povrchom, opálové sklo. Rozmery: dĺžka 
40 cm, šírka 22 cm, výška 16,5 cm, objem 5,7 l. Hrúbka steny 2,2 mm, hrúbka 
dna 4,5 mm. Vhodné do rúry a na všetky typy varných dosiek.
C002724 kód 000              46,99 €     35,29 €
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KVALITNÝ RIAD
   pre pohodlné varenie

AKČNÉ CENY

70,59 €

58,79 €

SÚPR. 6 ks

39,19 €

33,29 €

OBJEM 6,7 l

Panvica Panvica 

15,69 €

11,79 €

PRIEMER 24 cm

19,59 €

16,89 €

VEĽKOSŤ 28 X 28 cm

od 15,69 €

od 11,79 €

PRIEMER 
24 cm a 28 cm

46,99 €

35,29 €

OBJEM 5,7 l

elektrika plynindukcia sklokeramika

nepriľnavý
povrch

Hrniec METALLIC PLATINUM
S výlevkou a sklenenou pokrievkou. 
Určený predovšetkým na varenie cestovín. 
Antikorový úchyt pokrievky. Materiál: 
hliník s nepriľnavým povrchom, nehrdzav. 
oceľ, sklo a plast. Rozmery: výška 15,5 cm, 
Ø 24 cm, objem 6,2 l. 
C002723 kód 000              39,19 €     33,29 €

19,59 €

15,69 €

OBJEM 1,25 l 39,19 €

33,29 €

OBJEM 6,2 l

Ø 24 cm

Ø 28 cm

rajnica
Ø 16 cm

hrniec
Ø 24 cm

hrniec
Ø 20 cm

NOVINKA
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Nielen na slávnostnú tabuľu

Na potraviny 
či drobnosti

Dizajnový
doplnok do
domácnosti

Rovnako ostré ako 
kovové strúhadlo

Nielen na slávnostnú tabuľu

Na potraviny 
či drobnosti

Na potraviny 
či drobnosti

8 Moderný dizajn za skvelé ceny

OBJEM 0,9 l A 1,75 l

od 
2,19 €

Podnos na tortu s vekom  
Súprava obsahuje veľký tanier s priehľadným 
vekom. Je vyrobená z prvotriedneho 
odľahčeného akrylu krištáľového lesku 
odolného proti poškrabaniu. Nepreberá pachy 
a možno ho ľahko umývať i v umývačke riadu. 
Rozmery: šírka 33 cm, dĺžka 39 cm, výška 14 cm. 
C001138 kód 002  
13,99 €

Dekoratívna 
misa hlboká  
Akrylová misa 
s prímesou prírodných 
minerálov je skvelý 
doplnok do Vašej 
domácnosti. Ľahká 
údržba, nadčasový 
dizajn, antibakteriálne 
vlastnosti. Rozmery: 
Ø 32,5 cm, výška 12 cm. 
C001139 kód 000  
5,89 €

Dizajnový
doplnok do
domácnostidomácnosti

Etažér 
dvojposchodový 
Estetický i odolný. Vyrobený z kvalitného akrylu. 
Nepreberá pachy ani farbivá z potravín. Antibakteriálna 
úprava. Jednoduchá údržba. Rozmery: 26 x 30 x 26,5 cm.
C002078 kód 000       11,39 €

Podnos biely 
Z kvalitného bieleho 
akrylu odolného proti oderu 
a rozbitiu. Antibakteriálny, 
nepreberá pachy ani farbivá 
z potravín. Jednoduchá údržba. 
Rozmery: 29 x 44 x 4,5 cm.  
C002083 kód 000       
8,99 €

Servírovací tanier 
Z kvalitného bieleho akrylu odolného 
proti oderu a rozbitiu. Antibakteriálny, 
nepreberá pachy ani farbivá z potravín. 
Jednoduchá údržba. Rozmery: 27 x 40 cm. 
C002084 kód 000       3,89 €

Dóza 
Z kvalitného akrylu. Vhodná 
nielen na potraviny. Extrémne 
odolná, antibakteriálna. Možno 
ju umývať v umývačke.
Rozmery: výška 20 cm, 
priemer 14 cm. Objem 1,75 l. 
C002079 kód 000       3,49 €
Rozmery: výška 16 cm, 
priemer 11 cm. Objem 0,9 l.
C002080 kód 000       2,19 €

Lis na citrón 
Z odolného akrylu 
s antibakteriálnym 
povrchom. Priemer 14 cm.
C001142 kód 000       
1,39 €

NA OVOCIE
AJ AKO DEKORÁCIA

6,69 €

2 POSCHODIA

11,39 €

ĽAHKÝ A ODOLNÝ

8,99 €

SERVÍRUJTE 
ŠTÝLOVO

3,89 €

KRÁSNA 
A PRAKTICKÁ

5,89 €

JEDNODUCHÁ
MANIPULÁCIA

1,39 €

ČISTÝ DIZAJN

iba 
13,99 €

Pre štýlové 
servírovanie Rovnako ostré ako 

kovové strúhadlo

nielen na potraviny. Extrémne 
odolná, antibakteriálna. Možno 

 €

 €

Strúhadlo
Z kvalitného a odolného 
akrylu, s antibakteriálnou 
úpravou. Zachová všetky 
cenné vitamíny strúhaného 
ovocia či zeleniny. Nepreberá 
pachy ani farbivá z potravín. 
Jednoduchá údržba. 
Rozmery: 13 x 26 x 6 cm.
C002085 kód 000       
3,89 €

ANTIBAKTERIÁLNY 
POVRCH

3,89 €

Kvalitné prevedenie

a možno ho ľahko umývať i v umývačke riadu. 
Rozmery: šírka 33 cm, dĺžka 39 cm, výška 14 cm. 
C001138 kód 002  
13,99 €

SÚPR. 3 ks

7,79 €

Šalátová 
súprava 
Misa so šalátovým 
príborom. Moderný 
dizajn. Materiál: odolný a pritom ľahký akryl 
s antibakteriálnymi vlastnosťami. Nepohlcuje 
pachy a ľahko sa udržuje čistý. Rozmery: šírka 
25,2 cm, dĺžka 32 cm, výška 12 cm.
C001143 kód 003       7,79 €

ĽAHKÁ A ODOLNÁ

1,99 €
Miska  
Miska z pevného a pritom 
ľahkého akrylu na servírovanie 
akýchkoľvek pochutín. Vďaka 
antibakteriálnej úprave je vhodná pre 
každodenné použitie, možno ju umývať 
v umývačke riadu. Rozmery: šírka 14 cm, dĺžka 
16,5 cm, výška 8 cm.
C001141 kód 000      1,99 €

Dekoratívna misa plytká
Akrylová misa s prímesou 
prírodných minerálov je skvelý 
doplnok do Vašej domácnosti. 
Ľahká údržba, nadčasový dizajn, 
antibakteriálne vlastnosti. 
Ø 39,2 cm, výška 5,9 cm.
C001769 kód 000       6,69 €
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Šalátová 
súprava
Stohovateľné. Veľká misa s priehľadným vekom 
pre uchovanie čerstvosti potravín. Vhodné do umývačky. 
Vyrobené zo zdravotne nezávadného plastu. Súprava obsahuje 1 ks veľkej 
šalátovej misy s vekom s objemom 4,5 l a 4 ks malých misiek s objemom 0,75 l.
C001211 kód 006  pastelovo zelená     C001212 kód 006  lila          
7,79 €

lila

pastelovo 
zelená

1 + 4 ks

iba 
7,79 €

Súprava potravinových dóz 
S úchytmi a vekami. Hodí sa na rôzne druhy potravín na uloženie 
do špajzy, chladničky alebo mrazničky. Zo zdravotne nezávadného 
transparentného plastu. Vhodné do umývačky. Dózy využijete 
i pre uloženie drobných vecí v domácnosti. Súprava obsahuje 3 ks 
boxov s objemom 1,2 l alebo 2 ks boxov s objemom 2,2 l.  
C001215 kód 002  2x 2,2 l        C001215 kód 003  3x 1,2 l         4,69 €

Súprava 5tich nožov
Kvalitné nože s ergonomickou rukoväťou pre príjemné 
držanie, presnú a bezpečnú prácu. Odolná čepeľ 
s dokonalým ostrím z nehrdzavejúcej ocele. K súprave 
odporúčame stojan na nože v nevšednom čírom 
dizajne. Nôž na mäso – dĺžka noža 32 cm, šírka čepele 
1,2 mm. Veľký kuchársky nôž - dĺžka noža 33 cm, šírka 
čepele 1 mm. Nôž na chlieb – dĺžka noža 33 cm, šírka 
čepele 1,2 mm. Malý kuchársky nôž - dĺžka noža 24 cm, 
šírka čepele 0,8 mm. Nôž na ovocie a zeleninu – dĺžka 
noža 20,5 cm, šírka čepele 0,8 mm. 
C000060 kód 000        13,69 €

Stojan na nože
K súprave 5 nožov si môžete 
dokúpiť štýlový stojan 
v čírom dizajne. Vaše nože 
krásne vyniknú a budete ich 
mať vždy poruke! Rozmer 
22 x 22,5 cm. Materiál plast.
C000062 kód 000        7,79 €

Prenosný box 
na potraviny a torty
Svojím jedinečným tvarom sa 
prispôsobí všetkým uskladneným 
a prenášaným potravinám. 
Uzatváranie na pevné klipy. Rozmer: 
47,5 x 36 x 10,5 cm. Materiál: plast.

C001099 kód 000  oranžová
C001100 kód 000  čierna
C001101 kód 000  modrá
7,79 €

POHODLNÉ A PRAKTICKÉ PRENÁŠANIE POTRAVÍN!

Návrh na servírovanie.

oranžová

čierna

modrá

Prispôsobí sa
všetkým potravinám

Dózy 
pre rôzne
využitie

S ergonomickou 
rukoväťou

darčekové 
balenie

C000060 kód 000        13,69 €

darčekové 
balenie

Porcelánový hrnček 
Materiál: porcelán. Objem 300 ml. 
Darčekové balenie.
C000430 kód 000  šteniatka
C000431 kód 000  mačiatka
4,29 €

Sklenená zapekacia misa s vekom  
Sklenená zapekacia misa s tesniacim klipsovým vekom a ventilom na odvod 
páry. Materiál misa: borosilikátové sklo (od -20 °C do 220 °C), materiál veka: 
polypropylén plast (max 90 °C), silikónové tesnenie. Objem: 1 500 ml.
C001172 kód 000        7,79 €

šteniatka

mačiatka

13,69 €13,69 €

KVALITNÝ 
PORCELÁN

iba 
4,29 €

SÚPR. 5 ks

iba 
13,69 €

ČISTÝ DIZAJN

iba 
7,79 €

OBJEM 1,5 l

iba 
7,79 €

NOVINKA
iba 

7,79 €

PRAKTICKÉ SÚPRAVY 
2 ks A 3 ks

iba 
4,69 €

Praktická 
sada nielen
na šalát
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KVALITNÉ SPOTREBIČE
– základ pohodlného varenia

Pre dokonalo 
opečené 

hrianky
Rýchly a úsporný ohrev

Z vysokokvalitnej 
nehrdzavejúcej ocele

KVALITNÉ SPOTREBIČE

Výkonný vďaka 
multicyklónovému 

efektu

Vrátane 
2 mixovacích nádob

/športových fliaš

multicyklónovému 

2 mixovacích nádob
/športových fliaš

Výkonný vďaka 
multicyklónovému 

efektu

Vrátane 
2 mixovacích nádob

/športových fliaš

Rýchly a úsporný ohrev

Z vysokokvalitnej 
nehrdzavejúcej ocele

Pre dokonalo 
opečené 

hrianky

392,19 €

274,49 €

MULTIFUNKČNÝ

Značková kvalita za skvelé ceny

objem
1,2 l

objem
1,7 l

10

Silný a schopný 
pomocník

od 31,39 €

od 23,49 €

OBJEM 1,2 A 1,7 l

Rýchlovarná 
kanvica
S obojstranným ukazovateľom hladiny vody. Výhrevné dno z kvalitnej 
nehrdzavejúcej ocele zakrýva výhrevnú špirálu. Vyberateľný, umývateľný filter 
na usadeniny a nečistoty. Dvojnásobná ochrana: proti prehriatiu pri spustení 
bez vody a automatické vypnutie po dosiahnutí bodu varu. Bezpečnostné 
zaistenie zavretého veka. Indikátor podsvietenia prepínača zapnuté/vypnuté. 
Príkon 2 150 W. Dlhá životnosť vďaka vysokokvalitnej nehrdzavejúcej oceli. 
C002422 kód 000  objem 1,7 l          39,19 €     31,39 €
C002424 kód 000  objem 1,2 l          31,39 €     23,49 €

66,69 €

46,99 €

VYSOKÁ KVALITA

Smoothie mixér
Silný a výkonný. Pri mixovaní 
využíva multicyklónový efekt 
(ťahá mixované potraviny 
smerom dole, rozmixované 
vracia smerom hore). Dva 
prednastavené programy na 
mäkké a tvrdé suroviny. LED 
indikátor, pulzné funkcie. Šesť 
vysokokvalitných, vyberateľných 
čepelí z nehrdzavejúcej 
ocele potiahnutých titanom. 
Bezpečnostné prvky. Mixovacie 
nádoby s objemom 0,6 l (2 ks) 
z vysokokvalitného plastu 
TRITANU možno použiť ako 
športovú fľašu s bezpečnostným 
vekom, silikónovým úchytom 
a praktickou karabínou. 
Jednoduché čistenie. Príkon 
800 W. 
C002444 kód 000          
66,69 €     46,99 €

Kuchynský robot
Dokonale silný 
a výkonný 1000W motor 
so 6-ročnou zárukou. 
Robustné celokovové 
telo s kovovými prevodmi. 
Planetárny systém hnetenia, miešania a šľahania. 4 praktické nadstavce 
– balónové metly, hnetací hák, miešacia metla, flexi hnetacia metla. Kvalitné 
antikorové misy s vekami v objeme 4,5 a 3 l. Variabilná regulácia otáčok 
s pozvoľným štartom a 8 rýchlostnými stupňami. LED osvetlenie vnútri 
mixovacej nádoby. Pulzný spínač, časovač. Súčasťou výbavy je mlynček na 
mäso na hrubé a jemné mletie, nadstavec na prípravu klobás v 2 šírkach 
a tvorítko na cukrovinky. Mixér s nádobou 1,5 l z TRITANu a titánovým nožom. 
C002697 kód 000          392,19 €     274,49 €

58,79 €

54,89 €

SILNÝ A VÝKONNÝ

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

ZÁRUKA
NA MOTOR 
6 ROKOV!

ZÁRUKA
NA MOTOR 
6 ROKOV!

49,99 €

39,19 €

3 FUNKCIE v 1

Hriankovač
Tri funkcie v jednom: opakovaný 
ohrev/dohrievanie, okamžité 
prerušenie prevádzky pred koncom nastaveného 
času, rozpekanie/rozmrazovanie mrazeného pečiva. 
U všetkých funkcií svetelná indikácia. Opekacia mriežka na ohrev 
a rozpekanie pečiva. Funkcia elektronického časovača – 9 stupňov 
nastavenia intenzity opečenia. Prístroj po skončení opekania 
automaticky hotové pečivo vysunie a vypne sa. Automatické centrovanie 
vloženého pečiva. Vysúvacia miska na drobky. Príkon 1000 W. Rozmery: 
d. 27,8 x h. 17 x v. 19 cm (s opekaciou mriežkou 31 x 17 x 19 cm). 
C002695 kód 000          49,99 €     39,19 €
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Silný motor 
si poradí aj 

s vysokou
 záťažou

Pre zdravé 
a lahodné 

šťavy

S intergrovanou 
lúhovacou  
vložkou

S intergrovanou 
lúhovacou  
vložkou

Silný motor 
si poradí aj 

s vysokou
 záťažou

Silný motor 
si poradí aj 

s vysokou
 záťažou

Na ovocie, 
huby 

a bylinky

Na ovocie, 
huby 

a bylinky

156,89 €

105,89 €

MULTIFUNKČNÝ

35,29 €

31,39 €

5 SUŠIACICH 
POSCHODÍ

11www.astoreo.sk 02/20 839 556

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

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

Pre zdravé 
a lahodné 

šťavy

Na ovocie, 

35,2935,29

31,39

5 SUŠIACICH 
POSCHODÍ

s uzatvárateľnou fľašou na pitie z prémiového Tritanu. Príkon 800 W.   s uzatvárateľnou fľašou na pitie z prémiového Tritanu. Príkon 800 W.   
C002696 kód 000  C002696 kód 000  
156,89156,89156,89156,89156,89156,89156,89156,89156,89 €     105,89 €

Sušička ovocia
Rovnomerné prúdenie vzduchu na 5tich výškovo nastaviteľných 
sieťach. Priehľadný materiál sušičky umožňuje ľahký prehľad 
o priebehu sušenia. Jednoduché nastavenie času a regulácie teploty 

46,99 €

35,29 €

EFEKTÍVNE 
ODŠŤAVOVANIE

Odšťavovač
Moderný kompaktný dizajn. Široký plniaci otvor pre pohodlné plnenie 
(6,5 cm). Automatické oddeľovanie drene do nádoby s objemom 1,2 l. 
Oddelenie peny. Nerezové filtračné mikrositko. Transparentné veko pre 
sledovanie priebehu odšťavovania. 2 rýchlosti (1. rýchlosť 11000 ot./min., 
2. rýchlosť 13000 ot./min.). Odnímateľné časti možno umývať v umývačke 
riadu. Vysokoúčinný 400 W motor. Rozmery: 17,5 x 25 x 28,5 cm. Hmotnosť: 2 kg. 
C002699 kód 000           46,99 €     35,29 €

Športová plastová fľaša
S integrovanou lúhovacou vložkou 
(na ovocie, zeleninu, bylinky či ľad). 
Vyberateľná vložka plní zároveň rolu 
sitka. Dokonalé silikónové tesnenie, 
pútko na zavesenie. Materiál: 
vysokokvalitný plast TRITAN 
(neobsahuje BPA). Objem: 700 ml.
C002014 kód 000  zelená
C002015 kód 000  fi alová
C002016 kód 000  čierna
6,99 €

zelená

ružový

biely

čierna

fi alová

NIELEN NA ŠPORT!

iba 
6,99 €

POMOCNÍCI
DO KUCHYNE,
BEZ KTORÝCH SA
NEZAOBÍDEM

TIP
na

DARČEK
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NAJLEPŠÍ DARČEK
pre celú rodinu

Značkové produkty v najvyššej kvalite!12

Čistiaca kefa na 
fľaše SodaStream 
Praktická, s jemnými 
štetinkami. Starostlivo 
zbaví fľaše všetkých 
usadenín.  
C002707 kód 000  
8,99 €

VYROBÍ AŽ 80 l
PERLIVEJ VODY

iba 
27,49 €

Čistiaca kefa na 

ĽAHKÉ ČISTENIE

iba 
8,99 €

Značkové produkty v najvyššej kvalite!

Fľaša JET 
SodaStream 
Kvety 2 x 1 l 
Súprava 2 ks fliaš pre výrobu 
perlivej vody vo výrobníku 
SodaStream. S elegantnou 
grafikou kvetín. Materiál: 
kvalitný zdravotne nezávadný 
plast odolný tlaku. Objem 
každej fľaše 1 l. Fľašu typu 
Jet možno použiť s modelmi 
výrobníku perlivej vody 
SodaStream: Jet, Play, Source, 
Genesis, Fizz, Dynamo, Pure, 
Spirit, Revolution, Power.
C002713 kód 000       11,79 €

OBJEM 2 x 1 l

iba 
11,79 €

Fľaša SPORT 
pre SodaStream 0,6 l 
Športová fľaša pre opakované 
používanie. Z kvalitného plastu 
TRITANu, ktorý je pružný, odolný proti 
škrabancom, nerozbitný a ľahký. 
Nepreberá žiadne pachy, nezafarbuje 
sa a neobsahuje žiadne škodlivé 
látky (BPA, ftaláty). Je UV rezistentná 
a zaisťuje dlhšiu trvanlivosť nápojov. 
Fľašu môžete umývať v umývačke 
riadu (max. do 70 ˚C). Objem 0,6 l.   
C002711 kód 000     
13,99 €

Fľaša SPORT 

OBJEM 0,6 l

iba 
13,99 €

Fľaša MOB pre 
SodaStream 0,6 l
Pre opakované používanie. 
Z kvalitného plastu TRITANu, 
ktorý je pružný, odolný proti 
škrabancom, nerozbitný 
a ľahký. Nepreberá žiadne 
pachy, nezafarbuje sa 
a neobsahuje žiadne 
škodlivé látky (BPA, ftaláty). 
Je UV rezistentná a zaisťuje 
dlhšiu trvanlivosť nápojov. 
Fľašu môžete umývať 
v umývačke riadu (max. 
do 70 ˚C). Objem 0,6 l.  
C002708 kód 000  ružová
C002709 kód 000  čierna 
C002710 kód 000  modrá
13,99 €

OBJEM 0,6 l

iba 
13,99 €

SÚPR. 10 KS

iba 
7,79 €

Bombička CO2

pre SodaStream 
Náhradná 
bombička s náplňou 
potravinárskeho 
CO2. 
C002705 kód 000  
27,49 €

modrá čierna ružová

13,99

SÚPR. 10 KS

iba 
7,79

pre celú rodinu

97,99 €

86,29 €

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Koniec s ťahaním 
ťažkých PET fliaš!

mentolová
marhuľová

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

Sklenená fľaša 
pre SodaStream 
CRYSTAL 0,7 l 
Atraktívna sklenená karafa 
je elegantný a praktický 
doplnok jedálenských stolov. 
Pre výrobu perlivej vody 
vo výrobníku SodaStream. 
S uzáverom. Objem fľaše 
je 0,7 l. Fľašu typu Crystal 
možno použiť iba s modelmi 
výrobníku SodaStream: 
Crystal a Penguin.  
C002712 kód 000  
10,99 €

Sklenená fľaša Sklenená fľaša Sklenená fľaša 

OBJEM 0,7 l

iba 
10,99 €

Najluxusnejší
rad 

SodaStream

Čistiace tablety pre 
fľaše SodaStream 
K dezinfekcii fliaš. Tablety 
rýchlo a úplne jednoducho 
zbavia fliaš nežiadúcich 
baktérií a zápachu. Balenie 
obsahuje 10 tabliet. 
C002706 kód 000  
7,79 €
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Bezchybná 
dentálna 
starostlivosť

Dokonale 
odstraňuje 
povlak a nečistoty

10 rôznych
nastavení

A čistenie 
zubov bude 

zábava!

Krásne a zdravé zuby

Tichý a výkonný  

A čistenie 
zubov bude 

zábava!

Krásne a zdravé zubyKrásne a zdravé zuby

Bezchybná 
dentálna 
starostlivosť

Dokonale 
odstraňuje 
povlak a nečistoty

10 rôznych
nastavení

Tichý a výkonný  

56,89 €

42,99 €

ZASTRIHÁVAČ 
VLASOV

58,79 €

46,99 €

EXTRA ÚČINNÝ

modrá

13www.astoreo.sk 02/20 839 556

Zastrihávač vlasov   
Pre dokonalú úpravu vlasov, fúzov 
a holenie chĺpkov. Bezdrôtová 
prevádzka až 60 minút. Doba 
nabíjania 10 hodín. Umývateľné čepele 
i nadstavce. LED indikátor nabíjania. 
Grafitový povrch, samoostriace 
čepele, zastrihávanie vlasov/fúzov 
+ lineárne zastrihávanie obočia a mini 
holiaci planžetový nadstavec, 
2-20mm, hrebene 1,5 a 3 mm. 
C002746 kód 000  
56,89 €     42,99 €

Detská 
elektrická 
kefka 
Navrhnutá špeciálne pre detské 
zuby. Dokonale, rýchlo a šetrne 
odstráni zubný povlak, zvyšky 
jedla a nečistoty. Extra jemné 
štetinky. Oscilačný pohyb až 
8800x za minútu. Vodotesné 
telo.  2 čistiace hlavy. 
Napájanie: 2 x batérie typu AAA 
(nie sú súčasťou balenia).  
C002749 kód 000  modrá
C002748 kód 000  ružová          
15,29 €

Čistiaca tryska na zuby 
Pre efektívnu starostlivosť o ústnu dutinu. 3 programy: 
Normal – pre odstránenie zvyškov potravín 
v medzizubnom priestore,  Soft – pre citlivé ďasná, 
Pulse – pre hlbšiu starostlivosť, pri odstraňovaní povlaku, 
masírovaní ďasien a preplachovaní medzizubných 
priestorov. Bezdrôtová - dobíjanie pomocou USB kábla 
(výdrž až 3 týždne v prevádzke na jedno nabitie). Nádržka 
200 ml s jednoduchým plnením. Možno používať s ústnou 
vodou. IXP7 – vodotesné. 
Balenie obsahuje: 2 trysky, 
prístroj a USB kábel.   
C002745 kód 000  
62,69 €

Sonická kefka 
Špičková sonická 
technológia s výkonom až 
40 000 vibračných cyklov 
za minútu. 4 režimy čistenia: 
bežné čistenie, jemný režim, 
bielenie a masáž. Ľahká, 
ergonomická, potiahnutá 
silikónom. Vstavaná 
Li-ion batéria s výdržou 
až 1 mesiac prevádzky. 
Svetelný indikátor stavu 
batérie.  Časovač na 
2 minúty. Hlavica vysadená 
vysokokvalitnými štetinami 
DuPont. Obsah balenia: 
telo kefky, 2 čistiace hlavy, 
1 x nabíjací stojanček.
C002747 kód 000  
46,99 €

Ústna sprcha  
Dokonale odstraňuje povlak 
a nečistoty, čistí medzizubné 
priestory i jazyk. 4 trysky (otočné 
o 360°), 1400 pulzov za minútu. 
10 rôznych nastavení . Časovač 
2 min - pre optimálnu dobu 
čistenia. Variabilný tlak vody: 
30-110 PSI. Sieťové napájanie. 
Objem nádržky: 600 ml.   
C002744 kód 000         74,49 €

Tlakomer/pulzomer na zápästie
Plne automatický tlakomer/merač pulzu 
na zápästie. Detekcia arytmie, pamäť pre 
2 užívateľov v rozsahu 60 údajov, farebné 
rozlíšenie rizika nameraných údajov, 
priemery všetkých meraní, na veľkosť 
zápästia 13,5 - 19,5 cm, signalizácia chyby, 
čas a dátum, čitateľný LCD displej, 
automatické vypnutie, indikátor vybitej 
batérie, batérie 2 x 1,5V AAA súčasťou balenia.
C000809 kód 000          37,29 €

VEĽMI KVALITNÝ

iba 
37,29 €

ÚČINNÁ A ŠETRNÁ

iba 
15,29 €

BEZDRÔTOVÁ

iba 
62,69 €

Sonická kefka Sonická kefka Sonická kefka 

MODERNÁ 
TECHNOLÓGIA

iba 
46,99 €

PRE KAŽDODENNÚ 
STAROSTLIVOSŤ

iba 
74,49 €

Vysávač  
Na vymeniteľné vrecká. 700 W ECO motor. HEPA H13 filter vhodný 
pre alergikov.  Silence Technology 75 dB(A) pre tiché vysávanie. 
Nastaviteľná kovová teleskopická trubica. Tepelná poistka 
zabraňujúca prehriatie motora. Vodorovná i zvislá parkovacia 
poloha.  Akčný rádius 8 m (dĺžka prívodného kábla 5 m). Automatické 
navíjanie kábla. Elektronická regulácia sacieho výkonu. Indikátor 
plného vrecka. Dodávané príslušenstvo: univerzálna podlahová 
hubica, štrbinová hubica, kefová hubica, hubica na čalúnenie, 2 l 
syntetické vrecko na prach pre lepšiu filtráciu a hygienickú likvidáciu 
prachu. Rozmery: 350 × 268 × 228 mm. Typ: SVC 5501BK 3AAA. 
Hmotnosť: 3,75 kg.  
C002700 kód 000 58,79 € 46,99 €
Vrecká do vysávača SENCOR 5 ks  
C002701 kód 005 7,79 € 5,89 €
Vrecká do vysávača SENCOR 10 ks + vôňa 5 ks  
C002702 kód 010 13,69 € 11,79 €

Vrecká do 
vysávača 5 ks

Vrecká do 
vysávača 

10 ks + vôňa 5 ks

TIP
na

DARČEK

Váš domáci kaderník

ružová
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Značkové produkty pre Vaše zdravie a pohodu14
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MAJTE CUKROVKU 
POD KONTROLOUPOD KONTROLOU

Glukometer
Súprava na presné meranie obsahu cukru v krvi, 
codefree prúžky, veľký XXL displej, 480 pamätí, 
meranie na alternatívnych častiach tela (AST), rozsah 
merania 1,1 - 35mmol/l. Klinicky testované. Zdarma na 
stiahnutie software pre PC Beurer HealthManager. 
Materiál: plast.
C000817 kód 000  zelená
C002183 kód 000  biela      58,79 €     49,99 €

Vyhrievacia dečka
Na brucho a chrbát. Široký gumový pásik pre príjemné nosenie 
a ľahké upevnenie. Veľkosť 28 x 69 cm, 3 teploty, priedušný 
materiál, ochranný systém BSS, automatické vypnutie po cca 
90 min., presná elektronická regulácia teploty, odnímateľný 
ovládací panel, topné teleso pod flísovou tkaninou - prateľná 
v práčke pri 30 °C, 100 W.
C001236 kód 000          70,59 €     62,69 €

Vyhrievacia dečkaVyhrievacia dečka
30 °C
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70,59 €

62,69 €

PREHREJE
A UVOĽNÍ SVALY

KONIEC S BOLESŤAMI

Dobre čitateľný displej 
s farebnými LED kontrolkami

195,99 €

176,49 €

SHIATSU MASÁŽ

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 €

3 masážne programy

Zahrievacia funkcia

Obehová reflexná masáž chodidiel

AKČNÁ
cena

Bezkontaktný teplomer Beurer 
Jednoduché a veľmi rýchle meranie telesnej teploty bez 
fyzického kontaktu. Technológia infračerveného žiarenia. 
Stačí ho priblížiť do vzdialenosti 2 – 3 cm od merania 
objektu a výsledok budete poznať do pár sekúnd. 
Prehľadný LED podsvietený displej. Pamäť na 60 meraní, 
funkcia automatického vypnutia. Teplotný rozsah 
34 - 42,2 °C. Voľba °C a °F, voľba zvukového signálu na 
konci merania. Materiál: plast. Napájanie: 2 x batérie 1,5 V 
AAA (súčasť balenia).
C002731 kód 000        46,99 €

Digitálny svalový a nervový 
elektrostimulátor BEURER 
Masážny prístroj pre svalovú a nervovú sústavu. 
Udržuje telesnú kondíciu, znižuje bolesť a masíruje. 
64 prednastavených programov + 6 programov 
k individuálnemu nastaveniu. Praktický časovač 
(5- 100 min). Inverzný LCD displej s modrým podsvietením. 
Ergonomický dizajn so sponou na opasok. Výstupný prúd 
max. 200 mA, pulzačné rozpätie 50-450 ms na 1 impulz. 
Prístroj využíva 4 priľnavé elektródy. Tie sa upevňujú 
na telesné partie, ktoré je potreba stimulovať. Batérie 
3 x 1,5V AAA (súčasť balenia).  
C002732 kód 000          86,29 €     66,69 €

BEZKONTAKTNÝ

iba 
46,99 €

Detský teplomer
Detský teplomer, rýchle meranie do 10 sek., 
1 pamäť, vodovzdorný, bez ortuti. Signál pri 
horúčke. Automatické vypnutie. Materiál: plast.
C000830 kód 000  opica
C000831 kód 000  žaba
C000832 kód 000  dalmatín     11,79 €    9,79 €

dalmatín

opica

žaba
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34 - 42,2 °C. Voľba °C a °F, voľba zvukového signálu na 
konci merania. Materiál: plast. Napájanie: 2 x batérie 1,5 V konci merania. Materiál: plast. Napájanie: 2 x batérie 1,5 V 
AAA (súčasť balenia).
C002731 kód 000        46,99 €46,99 €

Digitálny svalový a nervový Digitálny svalový a nervový 
elektrostimulátor BEURER elektrostimulátor BEURER 
Masážny prístroj pre svalovú a nervovú sústavu. Masážny prístroj pre svalovú a nervovú sústavu. 
Udržuje telesnú kondíciu, znižuje bolesť a masíruje. Udržuje telesnú kondíciu, znižuje bolesť a masíruje. 

58,79 €

49,99 €

KLINICKY 
TESTOVANÉ

biela

zelená

Presné meranie teploty
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86,29 €

66,69 €

MASÍRUJE 
A ZNIŽUJE BOLESŤ

Vnútorný kryt je ľahko odnímateľný a povlak prateľný. 
Do veľkosti 46. Hmotnosť 5,9 kg, farba čierna, plast.
C000827 kód 000          

Obehová reflexná masáž chodidiel

Detský teplomer

Masážna 
vanička 
na nohy
3 funkcie: vibračná masáž, bublinková masáž, 
udržanie teploty vody. 16 integrovaných 
magnetov, upokojujúce infračervené svetlo. 
Príslušenstvo na pedikúru (3 nadstavce). 
Odnímateľné príslušenstvo - valčeková masáž 
nôh. Vyberateľný aróma filter. Možno použiť tiež 
pre suché masáže. Pre veľkosť chodidla do 30 cm.
C000933 kód 000          74,49 €    66,69 €
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74,49 €

66,69 €

CELÝ RAD 
FUNKCIÍ 11,79 €

9,79 €

OHYBNÝ, BEZPEČNÝ!

ZDRAVIE

Glukometer
Súprava na presné meranie obsahu cukru v krvi, 
codefree prúžky, veľký XXL displej, 480 pamätí, 

KONIEC S BOLESŤAMI
58,7958,79

49,99

TESTOVANÉ
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Kvalitné počúvanie hudby 
a handsfree telefonovanie

DOMÁCA POHODA & ZÁBAVA

Kvalitné počúvanie hudby 
a handsfree telefonovanie

15www.astoreo.sk 02/20 839 556

Prenosné rádio
Vstavaný reproduktor, zvukový 
systém: mono, ovládanie 
hlasitosti: otočné (analógové). 
Výstupný výkon: 100 mW 
RMS, pásma tuneru: FM, MW. 
Možnosti pripojenia: slúchadlá 
(3,5 mm). Typ batérie: veľkosť 
AAA (LR3), napätie batérie: 
1,5 V, počet batérií: 2. Rozmery 
výrobku: 19 x 117 x 56 cm. 
Materiál: plast.
C000810 kód 000 21,99 €
Batérie 4+2 AAA (1,5V)
C000813 kód 000 
4,29 €     3,49 €

Vstavaný reproduktor, zvukový 

hlasitosti: otočné (analógové). 

RMS, pásma tuneru: FM, MW. 
Možnosti pripojenia: slúchadlá Možnosti pripojenia: slúchadlá 
(3,5 mm). Typ batérie: veľkosť (3,5 mm). Typ batérie: veľkosť 

1,5 V, počet batérií: 2. Rozmery 

21,99 €

DO SIETE ALEBO 
NA BATÉRIE

iba 
60,79 €

KVALITNÝ ZVUK

iba 
109,79 €

Bluetooth slúchadlá
Unisex slúchadlá s mikrofónom 
oblého dizajnu. Dosah 10 m. 
Skvelý, kvalitný zvuk s dôrazom 
na basové pásmo.  Frekvenčný 
rozsah 20 - 20000 Hz, 
impedancia 16 Ohm. 
Uzatvorený akustický systém, 
neodymové reproduktory 
6 mm.  Multifunkčné tlačidlo 
na ovládanie hovorov, 
prehrávanie hudby, prepínanie 
medzi skladbami a podpore 
hlasového ovládania 
prostredníctvom Siri alebo 
Google Assistant. Handsfree 
mikrofón s potlačením šumu 
a ozveny. Ľahké a skladné do 
nabíjacieho puzdra s kapacitou 
9 hodín. Výdrž slúchadiel  
3 hodiny na jedno nabitie 
(+ 9 hod. pri dobíjaní z puzdra). 
C002733 kód 000      
70,59 €    39,19 €

Prenosné rádio
Jednoduché ovládanie. Digitálny 
tuner s predvoľbami staníc 
(20), automatické ladenie. 
Veľký podsvietený LCD displej. 
Pásma tuneru: FM, MW. Vstavaný 
reproduktor s výkonom 1W, hodiny. 
Konektor stereo slúchadiel. 
Teleskopická anténa. Napájanie 
prístroja zo siete 220 - 240 V 
alebo prevádzka na 4 x batérie 
veľkosť C (LR14) 1,5 V. Rozmery: 
7,6 x 14,8 x 21,8 cm. 
C002734 kód 000          60,79 €

Hudobný mikrosystém
Basové reproduktory 3“ Bass Reflex. 
Režimy prehrávania diskov: rýchly 
posun vpred/späť, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádzajúcej stopy, 
opakovanie, náhodný výber, 
program. Média pre prehrávanie: 
CD, CD-R/RW, MP3-CD, jednotka 
Flash USB. Pásma tuneru: FM. 
Predvoľby staníc: 10 (FM). Pevná 
anténa FM. Možnosti pripojenia: 
port USB, vstup audio 3,5 mm, 
Bluetooth na dohľad 10 m. 
Maximálny výstupný výkon (RMS): 
18 W. Sieťové napájanie: 100–240 V, 
50–60 Hz. Dodávané príslušenstvo: 
diaľkový ovládač (vrátane batérie), 
anténa FM. Rozmer hlavnej 
jednotky 18 x 12 x 24,7 cm. Rozmery 
reproduktora: 15 x 23,8 x 12,5 cm.  
C002736 kód 000          109,79 €

Do siete alebo 
na batérie

CD prehrávač s rádiom 
Prehrávanie diskov CD, CD-R a CD-RW, stereofónny tuner 
FM, vstup Audioin. Plný a čistý zvuk. Funkcia Dynamic Bass 
Boost pre hlboké a dramatické basy. Pásma tunera FM, 
anténa FM, automatické digitálne ladenie. Dva vstavané 
stereo reproduktory. Maximálny výstupný výkon (RMS): 
3 W. Vstup audio (3,5 mm). Sieťové napájanie alebo 
6 x batérie C (LR14) 1,5 V. Materiál kov a kvalitný plast. 
Rozmery: 26 x 16 x 28 cm.          
C002195 kód 000         54,89 €

KVALITNÝ POSLUCH

iba 
54,89 €

Prenosné rádio

70,59 €

39,19 €

BEZDRÔTOVÉ

C000813 kód 000 

KOMPAKTNÝ

iba 
21,99 €

Rádiobudík
Tuner/príjem/vysielanie: 
anténa FM, pásma tuneru FM. 
Počet predvolených staníc 10. Zvuk: výstupný výkon 
(RMS) 200 mW, zvukový systém Mono. Jemné prebudenie 
a opakované odložené budenie. Budík so zvyšujúcou sa 
hlasitosťou (tón alebo rádio). Duálny budík – dva rôzne budíky. 
Časovač pre samostatné vypnutie (15/30/60/90/120 min). 
Digitálny LED displej. Sieťové napájanie: 100–240 V, 50/60 Hz. 
Záložné batérie pri výpadku el. energie: 2 x batérie AAA (nie sú 
súčasťou balenia). Rozmery: 13 x 5,4 x 13 cm. 
C002735 kód 000          21,99 €

Bezdrôtový prenosný reproduktor
S bezdrôtovým mikrofónom. Šikovné parovanie 
Bluetooth. Prehrávanie a nahrávanie zvuku 
na microSD kartu (až 32 MB, nie je súčasť 
balenia ). Možnosť pozastavenia, ovládanie 
hlasitosti.  1,5“ širokopásmový reproduktor. Zvuk: 
výstupný výkon (RMS) 3 W, zvukový systém 
mono, zvýraznenie bás (Bass reflex). Napájanie 
reproduktora: vstavaná batéria 1500 mAh. 
Napájanie mikrofónu 2 x AAA batérie (nie sú 
súčasťou balenie). Rozmer hlavnej jednotky 
10,5 x  10,5 x 3,8 cm. Hmotnosť výrobku: 250 g. 
Príslušenstvo: nabíjací kábel pre USB.
C002737 kód 000          54,89 €

BEZDRÔTOVÝ

iba 
54,89 €

POSLUCH RÁDIA 
KDEKOĽVEK

21,99 €

NOVINKA

TOP
PRODUKT
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Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

SPITE AKO V BAVLNKE

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

40 °C

MIMORIADNA CENA

NOVINKA

VYSOKÁ 
KVALITA 
MATERIÁLU

16

A  Indigo Dream

iba 
19,59 €

A  Velvet Spring

iba 
19,59 €

B  Aztec Empire

od 
23,49 €

Bavlnená posteľná bielizeň  katalógové číslo
Indigo Dream C002173 
Magic Leaves C002177 
Velvet Spring C002178 
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm............. 103 19,59 €

A   Bavlnená 
posteľná bielizeň 
v jedinečnom 
a originálnom 
dizajne. 100 % bavlna. 
Zipsový uzáver.

BYTOVÝ TEXTIL
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BAVLNENÁ POSTEĽNÁ BIELIZEŇ
- vzory podľa poslednej módy

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C 40 °C

KVALITNÁ 100 % BAVLNA

17www.astoreo.sk 02/20 839 556

A  Magic Leaves

iba 
19,59 €

B  Animal

od 
23,49 €

B  Monstera

od 
23,49 €

B   Moderná posteľná bielizeň zo 
100 % bavlny najvyššej kvality. Dlhá 
životnosť a stálofarebnosť. Obliečka 
na prikrývku s prestrihmi v rohoch pre 
jednoduché povliekanie. Zipsové zapínanie. 
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Monstera C002614
Aztec Empire C002615
Animal C002616
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm............103 23,49 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm .....104 46,99 €
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Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

BAVLNENÁ 
POSTEĽNÁ 
BIELIZEŇ 
do modernej spálne

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C 40 °C

40 °C

KVALITNÁ 100% BAVLNA

18

A  Point

od 
23,49 €

A  Bird

od 
23,49 €

A  Floral

od 
23,49 €

A Harmony
Element

od 
23,49 €
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Nasledujte
NAJNOVŠIE 
TRENDY 

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C40 °C

A   Moderná posteľná 
bielizeň zo 100 % bavlny
najvyššej kvality. Dlhá 
životnosť a stálofarebnosť. 
Obliečka na prikrývku 
s prestrihmi v rohoch pre 
jednoduché povliekanie. 
Zipsové zapínanie.
Bavlnená posteľná  katalógové
bielizeň číslo
Point C002605
Floral C002611
Bird C002617
Harmony element C002618
Jungle C002620
Grass C002621
Relax C002602
súpr. na 
jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm .............. 103 23,49 €
súpr. na 
dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ........104 46,99 €

19www.astoreo.sk 02/20 839 556

A  Relax

od 
23,49 €

A  Jungle

od 
23,49 €

A  Grass

od 
23,49 €
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KVALITNÁ POTLAČ 
A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

40 °C

MIMORIADNA CENA

A  Rings

od 
23,49 €

A  Triangl

od 
23,49 €

A  Aztec

od 
23,49 €

A   Moderná posteľná bielizeň zo 100 % bavlny najvyššej 
kvality. Dlhá životnosť a stálofarebnosť. Obliečka 
na prikrývku s prestrihmi v rohoch pre jednoduché 
povliekanie. Zipsové zapínanie.
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Triangl C002603
Aztec C002607
Rings C002609
Rainy C002612
Camo C002613
Elipse C002619
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm...................... 103 23,49 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm ............... 104 46,99 €

Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena20
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ORIGINÁLNE VZORY
Aký okúzli Vás?

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

40 °C

KVALITNÁ 100% BAVLNA

A  Elipse

od 
23,49 €

A  Rainy

od 
23,49 €

A  Camo

od 
23,49 €

21www.astoreo.sk 02/20 839 556
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ROZTOMILÝ DARČEK 
pre Vaše deti
ROZTOMILÝ DARČEK 
pre Vaše detipre Vaše deti

Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

Froté & džersej prestieradlá z vysokokvalitnej pleteniny

C   Napínacie prestieradlo 
froté. Pletenina je 
vyrobená z česaných 
priadzí, ktoré sú 
charakteristické svojou 
jemnosťou. 82% bavlna, 
18% polyester.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biela C000193
svetlobéžová C002579
ružová C000195
svetlofialová C000103
svetlomodrá C000105
sivá C000194
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 11,39 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 17,69 €

B   Napínacie 
prestieradlo džersej. 
Pletenina je vyrobená 
z česaných priadzí, 
ktoré sú charakteristické 
svojou jemnosťou. 
100% bavlna.
Prestieradlo katalógové 
džersej číslo
biela C000199
béžová C000198
ružová C000197
svetlofialová C000024
svetlomodrá C000023
sivá C000196
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 10,79 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 16,69 €svetlomodrá svetlobéžová

biela svetlomodrá

sivá bielasvetlofi alová ružová

béžová sivá

ružová svetlofi alová

TOP
KVALITA

NOVINKA

22

B  Džersej 

od 
10,79 €

C  Froté

od 
11,39 €

A Malý 
zajačik

iba 
23,49 €

A Malé 
mačiatko

iba 
23,49 €

A Malé 
šteniatko

iba 
23,49 €

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

60 °C

60 °C

60 °C

A   Bavlnená posteľná bielizeň s fototlačou. Vrchná 
strana s fototlačou roztomilého zvieratka a nápisom, 
reverzná strana farebná s bielymi bodkami. Materiál: 
100% bavlna. Zipsové zapínanie. 
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Malý zajačik C002468
Malé šteniatko C002469
Malé mačiatko C002470
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm................... 103 23,49 €
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C   Napínacie prestieradlo 
froté. Pletenina je 
vyrobená z česaných 
priadzí, ktoré sú 
charakteristické svojou 
jemnosťou. 82% bavlna, 
18% polyester.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biela C000193
svetlobéžová C002579
ružová C000195
svetlofialová C000103
svetlomodrá C000105
sivá C000194
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 11,39 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 17,69 €

VYSOKÁ HUSTOTA PRIADZE

D   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
Vločky červenosivá C000882
Vločky červenobiela C000883
Vločky béžová C002601
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm.........103 25,49 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm ... 104 51,99 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm ........................................040 3,49 €

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

NOVINKA

23www.astoreo.sk 02/20 839 556

D Vločky 
béžová

od 
25,49 €

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

60 °C 60 °C

60 °CVIANOČNÉ MOTÍVY
– výnimočná kvalita

D Vločky 
červenosivá

od 
25,49 €

D Vločky 
červenobiela

od 
25,49 €

www.astoreo.sk

E Vankúšik 
Klasik

4,69 €
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antracitová

svetlosivá

vínová

mentolová
hnedá

zelená

PRODUKT
ROKU!

Univerzálna veľkosť

Vysokoelastické

Kvalitné prevedenie

Úprava proti žmolkom

Ľahká údržba

Prispôsobí sa každej stoličke

Pevný materiál 
vhodný na zimu

antracitová

PRODUKT
ROKU!

krémová hnedábéžová

žltá sivá

KVALITNÝ 
MENČESTER

iba 
10,19 €

NOVINKA
iba 

11,79 €

24 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          
C001068 kód 000  antracitová          
C001069 kód 000  krémová       
C001070 kód 000  vínová         
C001071 kód 000  béžová         
C001072 kód 000  svetlosivá  
10,19 €

NOVINKA

RÝCHLO A LACNO

PREMENIA 
VÁŠ BYT

    UNIVERZÁLNE 
POŤAHY NA STOLIČKY
DOKONALÝ VZHĽAD
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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 €

PLASTICKÝ VZOR 
MOZAIKY

iba 
9,39 €

BOHATÝ VÝBER 
VZOROV

iba 
9,79 €

hnedá

krémová

zelená

biela 
s hnedými 

listami

sivá 
s kvetmi

béžová

svetlosivá

vínová

modrohnedá 
kocka

sivohnedá 
s bielymi kvetmi

biela 
s listami

antracitová

červená

marhuľová modrá navy

antracitovávínová sivá

biela 
s kruhami

béžová s tyrkysovými 
ornamentmi

zelenofi alové 
káro

Poťah na stoličku s potlačou 
Materiál: 48 % bavlna, 48 % modal, 4 % elastan. Orientačné 
rozmery: podsedák 38 x 38 cm, operadlo výška 50 cm, šírka 
38 cm. Dodávame vo viacerých farebných motívoch.
C000598 kód 000  modrohnedá kocka          
C000599 kód 000  zelenofi alové káro          
C000600 kód 000  béžová s tyrkysovými ornamentmi
C000601 kód 000  biela s kruhami          
C000602 kód 000  biela s listami         
C000603 kód 000  sivohnedá s bielymi kvetmi   
C001064 kód 000  sivá s kvetmi          
C001065 kód 000  biela s hnedými listami       
9,79 €

25www.astoreo.sk 02/20 839 556

NOVINKA

Poťah na 
podsedák mozaika
Zaujímavý plastický 
vzor mozaiky. Materiál: 
95 % polyester, 5 % spandex. 
6 farieb na výber.
C002299 kód 000  vínová
C002300 kód 000  krémová
C002301 kód 000  hnedá
C002302 kód 000  sivá
C002303 kód 000  zelená
C002304 kód 000  antracitová
9,39 €

hnedá
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Drevo

Na batérie

Na batérieNa batérie

LAMPY A SVIETIDLÁ
do Vášho domova
VÝHODNÉ CENY

Na batérie

VÝHODNÉ CENY

Kvalitné spracovanie a moderný dizajn 26

Rozmery: 
18 x 10,5 x 13 cm 

Rozmery: 
25 x 11 x 20 cm 

Stolná lampa 
Kocka 
Elegantná a nadčasová. 
Stabilné drevené telo v tvare 
kocky, tienidlo z vystuženej tkaniny pre tlmené svetlo. Vypínač 
je umiestnený na prívodnej šnúre dlhej 1,2 m. Svietidlo je 
osadené päticou E14 pre zdroj s maximálnym príkonom 
1x 9/25 W. Žiarovka nie je súčasťou dodávky. Rozmer: menšia 
lampa 14 x 14 x 24,5 cm, väčšia lampa 18 x 18 x 33 cm. 
C001955 kód 000  výška 24,5 cm 7,79 €
C001956 kód 000  výška 33 cm 13,99 €

Výška 
24,5 cm

Výška 
33 cm

Stolná lampa 
Moderná lampa v úzkom 
dizajne. Tri stabilné drevené 
nohy a tienidlo z vystuženej 
tkaniny pre príjemné tlmené 
svetlo. Vypínač je umiestnený 
na prívodnej šnúre dlhej 1,2 m. 
Objímka odpovedá žiarovke 
E27 s maximálnym príkonom 
1 x 9 W. Žiarovka nie je súčasťou 
dodávky.  
C001950 kód 000
15,29 €

VÝŠKA 44 cm

iba 
15,29 €

Na batérieNa batérie

Stolná LED lampa 
s pohybovým 
snímačom 
LED lampička na batérie 
s pohybovým senzorom. 
Ponúka 4 funkcie: 
automatický/vypnutý 
režim, teplé biele svetlo, 
čisté biele svetlo. Praktický 
háčik na zavesenie. Dosah 
snímača 3 – 5 m, odozva 
60 sec. Zdroj: 4 x C/R14 
batérie (monočlánky), nie sú 
súčasťou balenia. Z ľahkého 
a odolného plastu. Rozmer 
15,6 x 11,7 x 26 cm.
C001962 kód 000        
7,79 €

LED žiarovka 5,5 W
LED žiarovka s vyžarovacím uhlom 155° 
a svetelným tokom 470 lúmenov. S výkonom 
5,5 W je náhradou za starú žiarovku 40 W. 
Energetická účinnosť žiarovky je A+. 
C001380 kód 000        2,39 €

Elektrický kozub 
Dekoratívna miniatúra 
kozuba s imitáciou 
plápolajúceho ohňa. 7 LED 
diód. Časovač: zapnuté 
6 hodín/vypnuté 18 hodín. 
Napájanie: 4 x AA LR6 
batérie 1,5 V (tužkové). 
Rozmery: 18 x 10,5 x 13 cm 
C002509 kód 018  čierna
C002510 kód 018  biela
11,19 €
Rozmery: 25 x 11 x 20 cm 
C002509 kód 000  čierna
C002510 kód 000  biela
15,69 €

S POHYBOVÝM 
SENZOROM

iba 
7,79 €

LED Stolná lampa 
Praktická LED lampička na batérie. Rozsvietenie 
jednoduchým poklepnutím na dotykový senzor 
umiestnený na vrchnej časti tienidla. Zdroj: 3 x AA 
tužkové batérie (nie sú súčasťou balenia). Z ľahkého 
a odolného plastu. Rozmer 18 x 16 x 24,5 cm. 
C001949 kód 000        12,49 €
Batérie 4+2 AA (1,5V)
C001224 kód 000        4,29 €

S DOTYKOVÝM 
SENZOROM

iba 
12,49 €

EFEKTNÁ DEKORÁCIA

od 
11,19 €

2 VEĽKOSTI 
NA VÝBER

od 
7,79 €

LED žiarovka 5,5 W
LED žiarovka s vyžarovacím uhlom 155° 
a svetelným tokom 470 lúmenov. S výkonom 
5,5 W je náhradou za starú žiarovku 40 W. 
Energetická účinnosť žiarovky je A+. 
C001380 kód 000        

ÚSPORNÁ

iba 
2,39 €

Stolná lampa malá
Nadčasová lampa v tvare 
valca z bieleho skla. Vypínač 
na prívodnej šnúre dlhej 
1,2 m. S päticou E14 pre zdroj 
s maximálnym príkonom 
9 W. Žiarovka nie je súčasťou 
dodávky.  
C001367 kód 000        
7,79 €

Z BIELEHO SKLA

iba 
7,79 €

biela

čierna
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PRAKTICKÉ 
A SKLADNÉ
PRAKTICKÉ 
A SKLADNÉ

Nosnosť až 110 kg

Skladacia

Vysokostabilná 

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 €

Úložný priestor 50 l

Jednoducho zložíte
a rozložíte

Nosnosť 100 kg

zložený box – výška 
iba 4,5 cm!

JEDINEČNÁ 
CENA
iba 

15,69 €

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

27www.astoreo.sk 02/20 839 556

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
C000591 kód 000  béžová
C000805 kód 000  svetlobéžová
C000806 kód 000  svetlosivá
C000807 kód 000  tmavosivá 15,69 €

hnedá

svetlosivá

svetlobéžová

béžová

LED Stolná lampa 
Praktická LED lampička na batérie. Rozsvietenie 
jednoduchým poklepnutím na dotykový senzor 
umiestnený na vrchnej časti tienidla. Zdroj: 3 x AA 
tužkové batérie (nie sú súčasťou balenia). Z ľahkého 
a odolného plastu. Rozmer 18 x 16 x 24,5 cm. 
C001949 kód 000        12,49 €
Batérie 4+2 AA (1,5V)
C001224 kód 000        4,29 €

hnedá
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VIANOČNÉ OSVETLENIE

PRE ŠŤASTNÝ 
DOMOV

28 Krásny dizajn a top kvalita

85 PÍSMEN

iba 
13,99 €

100 PÍSMEN

iba 
7,79 €

S POPISOVAČOM

iba 
7,79 €

DĹŽKA 8,9 m 
a 17,7 m

od 
12,49 €

dĺžka
17,7 m

dĺžka
8,9 m

Vonkajšie svetielka
Svetelná reťaz s 80 alebo 160 LED vhodná dovnútra i von. 
Farebná teplota: teplá, čistá biela. Napätie: 230 V.
80 diód: dĺžka vrátane prívodného kábla 892,5 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 592,5 cm. Rozostupy jednotlivých LED diód sú 7,5 cm.
C002536 kód 000           12,49 €
160 diód: dĺžka vrátane prívodného kábla 1 772 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 1 272 cm. Rozostupy jednotlivých LED diód 8 cm. 
C002481 kód 000          17,59 €

LED svetelný 
box 85 písmen
Originálny doplnok do 
každého interiéru. Súčasťou 
je sada 85 ks písmen 
a 9 ks symbolov. Panel 
s podsvietením 10 LED 
diód. Písmená na vybrané 
oznámenie jednoducho 
zasuniete do drážok 
prednej strany boxu. 
Napájanie: 6x batérie AA, 
nie sú súčasťou balenia. 
Rozmer:  50 x 15 x 5,3 cm.  
C001369 kód 000       
13,99 €

LED svetelný 
box 100 písmen
Originálny doplnok do každého interiéru. 
Súčasťou je sada 100 ks písmen a 13 ks 
symbolov. Panel s podsvietením 8 LED 
diód. Písmená na vybrané oznámenie 
jednoducho zasuniete do drážok 
prednej strany boxu. Napájanie: 
4x batérie AA, nie sú súčasťou 
balenia. Rozmer:  21 x 15 x 4,1 cm.  
C001370 kód 000       7,79 €

LED svietiaca 
tabuľa Bublina
S podsvietením 5 LED diódami 
a popisovačom na Vaše 
odkazy. Napájanie: 3x batérie 
AA, nie sú súčasťou balenia.    
C001371 kód 000      7,79 €

LED svietiace písmená 85 písmen
Svetelné krabičky s LED diódami - originálny doplnok 
do interiéru. Súprava obsahuje 20 malých svetelných 
krabičiek a 85 doštičiek s písmenami a symbolmi na 
zostavenie Vášho odkazu. Reťaz je flexibilná vďaka 
napájaniu na 2x batérie AA (nie sú súčasťou balenia). 
Dĺžka reťaze je cca 2,2 m. Rozmer: 230 x 6,7 x 2,3 cm.   
C001381 kód 000        8,59 €

Vnútorné svetielka
Svetelná reťaz s 35 alebo 120LED 
diódami pre vnútornú dekoráciu. 
Farebná teplota: teplá, čistá biela. 
Napätie: 230 V/50 Hz.  
35 diód: dĺžka vrátane prívodného 
kábla 422 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 272 cm. Rozostupy jed-
notlivých LED diód sú 8 cm. 
C002482 kód 000           4,99 €
120 diód: dĺžka vrátane prívodného 
kábla 1102 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 952 cm. Rozostupy 
jednotlivých LED diód sú 8 cm. 
C002483 kód 000           13,69 €

Domov i na záhradu

Solárna svetelná reťaz
Obsahuje 100 LED diód, dĺžka cca 10 m. Celá reťaz je 
zapustená v transparentnej mäkkej hadičke. Solárny 
článok na zapichnutie do zeme. Tlačidlo režimu on/off. 
Doba svietenia 6 – 8 hodín. Farebná teplota: teplá biela.  
C002484 kód 000         17,59 €

DĹŽKA 10 m

iba 
17,59 €

100
LED

indoor
outdoor

indoor

indoor

2x
AA

4x
AA

3x
AA

160
LED

80
LED

120
LED

35
LED

indoor

indoor
outdoor

indoor
outdoor

indoor

6x
AA

Na solárnu energiu

DĹŽKA 4,2 m a 11 m

od 
4,99 €

C001371 kód 000      7,79 €

Do interiéru

85 PÍSMEN

iba 
8,59 €

indoor
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MOHLO BY SA VÁM TIEŽ HODIŤ

Majte svoje 
spomienky 

stále na 
očiach

29

Závesný sušiak 
na bielizeň
Vhodný na doskové radiátory. 
Sušiak možno jednoducho 
zavesiť i na vaňu, sprchovú 
zástenu alebo na balkón. 
Posuvné a sklopné plastové 
ramená pre flexibilné 
použitie a ľahké zloženie. 
Celkový rozmer sušiacej 
plochy je 455 cm. Materiál: 
konštrukcia z lakovanej ocele 
s antikoróznou úpravou. 
Rozmery: 55 x 68 x 39 cm.
C002504 kód 000     
6,69 €

Vnútorné svetielka
Svetelná reťaz s 35 alebo 120LED 
diódami pre vnútornú dekoráciu. 
Farebná teplota: teplá, čistá biela. 
Napätie: 230 V/50 Hz.  
35 diód: dĺžka vrátane prívodného 
kábla 422 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 272 cm. Rozostupy jed-
notlivých LED diód sú 8 cm. 
C002482 kód 000           4,99 €
120 diód: dĺžka vrátane prívodného 
kábla 1102 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 952 cm. Rozostupy 
jednotlivých LED diód sú 8 cm. 
C002483 kód 000           13,69 €

www.astoreo.sk 02/20 839 556

Majte svoje Svietiaci fotorámček 
Fotorámček v modernom 
dizajne na 4 fotografie so 
6 LED diódami. Napájanie na 
2 x AAA batérie. Nie sú súčasťou 
balenia.
C001992 kód 000          6,69 €
Batérie 4+2 AAA (1,5V)
C000813 kód 000          
4,29 €     3,49 €

S LED OSVETLENÍM

iba 
6,69 €

Solárny 
LED teplomer 
GRUNDIG
Na solárnu energiu, 
s 1 LED diódou. 
Jednoduchá montáž 
zapichnutím do 
zeme. Automatické 
rozsvietenie po 
zatmení. Dobre 
čitateľná stupnica 
teplomera. Materiál: 
plast a kov. Rozmery: 
57 x 9 cm bez časti 
na zapichnutie.
C001097 kód 000  
7,79 €

TEPLOMER 
S OSVETLENÍM

iba 
7,79 €

Značkové 
hodinky DIADORA
Ciferník s priemerom 
44 mm, kvalitný strojček 
a odolné minerálne sklíčko. 
Vodovzdorné do 3 ATM. 
Pružný remienok s kovovým 
zapínaním. Vhodné na šport 
aj bežné nosenie.
C000834 kód 000  
7,79 €

EXTRA CENA
iba 

7,79 €

MOHLO BY SA VÁM TIEŽ HODIŤ

Peňaženka 
na zips
Dámska 
peňaženka 
so zipsovým zapínaním. 
2 veľké priehradky na bankovky, 
1 priehradka na mince 
uzatvárateľná na zips, 9 vreciek na 
vernostné a bankomatové karty, 
2 veľké vnútorné vrecká v bočných 
častiach a 1 vonkajšie vrecko na 
zips. Rozmer 19,8 x 10,6 x 2,7 cm, 
vrchný materiál polyuretán, 
vnútorný materiál polyester.
C001219 kód 000  
svetloružová      7,79 €

PRIESTRANNÁ
A PREHĽADNÁ

iba 
7,79 €

2 ROZMERY 
NA VÝBER

od 
15,69 €

Záhradná plachta
Nepremokavá, dokáže 
odolať všetkým 
poveternostným 
podmienkam. Sťahovacie 
pružné šnúrky, popruhy 
s plastovou sponou 
a suché zipsy pre 
dokonalé zakrytie. 
Priedušné otvory 
pod plachtou proti 
kondenzovaniu vlhkosti. 
Materiál: polyuretán. 
2 rozmery na výber.
C002538 kód 120  
122 x 61 x 106 cm 
15,69 €
C002538 kód 240 
224 x 61 x 106 cm 
19,59 €

zapínaním. Vhodné na šport 

Rohožka Cezmína
S kokosovým vláknom. Rozmer: 40 x 60 cm.
C000675 kód 000        10,99 €

ROZMER 40 X 60 cm

iba 
10,99 €

Ochráni záhradný 
nábytok, gril aj drevo

Rozmery:
122 x 61 x 106 cm

a 224 x 61 x 106 cm

ZÁHRADA

TIP
na

DARČEK

MOHLO BY SA VÁM TIEŽ HODIŤ

Závesný sušiak 
na bielizeň

MOHLO BY SA VÁM TIEŽ HODIŤ
NA RADIÁTOR

iba 
6,69 €

Praktický a skladný 

Cestovný 
nafukovací vankúšik
Pre pohodlný odpočinok. 
Ergonomický tvar. Praktické 
puzdro na vyfúknutý vankúšik. 
Snímateľný poťah, materiál: 
hebký velúr (100 % polyester). 
Súčasťou balenia je navyše 
maska na spanie z rovnakého 
materiálu a špunty do 
uší. Rozmery: 32 x 32 cm, 
v zloženom stave v puzdru 
20,5 x 13,5 cm.
C002285 kód 000 
15,69 €     11,79 €

15,69 €

11,79 €

NA DOMA 
I NA CESTY
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VESELÉ PONOŽKY

PRE VAŠE POHODLIE

ŠPIČKOVÁ KVALITA

PRE VAŠE POHODLIE

Osuška NAVY
S námorníckou bordúrou. 
Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmer: 70 x 140 cm. 
C000453 kód 070  
tyrkysová
13,69 €

námornícka bordúra

100% bavlna

Veselé ponožky 6,69 €
Materiál: 90 % bavlna, 
8 % palyamid, 2 % elastan. 
Unisex. 3 veľkosti na 
výber.
Jednorožec
C001031 kód 038  veľ. 35-38
 kód 042  veľ. 39-42
 kód 046  veľ. 43-46

Milovník kávy
C001042 kód 038  veľ. 35-38
 kód 042  veľ. 39-42
 kód 046  veľ. 43-46

Hovienko
C001054 kód 038  veľ. 35-38
 kód 042  veľ. 39-42
 kód 046  veľ. 43-46

VESELÉ PONOŽKYVESELÉ PONOŽKYVESELÉ PONOŽKY

Veselé
Hovienko

Veselý
Milovník 

kávy

Veselý
Jednorožec

TIP
na

DARČEK

MÓDNY HIT

iba 
6,69 €

modrá

EXTRA HEBKÁ

iba 
17,59 €

ROZMER 
70 X 140 cm

iba 
13,69 €

C000453 kód 070  C000453 kód 070  C000453 kód 070  
tyrkysovátyrkysová
13,69 €13,69 €13,69 €13,69 €

Súprava uterákov 
+ osuška
S ozdobnou bordúrou, jemný froté materiál. 
2 uteráky 50 x 70 cm a osuška 70 x 140 cm. 
Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester, 400g/m2.
C000595 kód 000          15,69 €

SADA 2 KS UTERÁKOV
+ OSUŠKA

iba 
15,69 €

80%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

MAXI
veľkosť!

Jednorožec

Materiál: 90 % bavlna, 
8 % palyamid, 2 % elastan. 
Unisex. 3 veľkosti na 
výber.
Jednorožec
C001031 kód 038  
 kód 042  
 kód 046  

Milovník kávyMilovník kávy
C001042 kód 038  
 kód 042   kód 042  
 kód 046  

Hovienko
C001054 kód 038  
 kód 042  
 kód 046  

8 % palyamid, 2 % elastan. 
Unisex. 3 veľkosti na 
výber.
Jednorožec
C001031 kód 038  
 kód 042  
 kód 046  

Milovník kávyMilovník kávy
C001042 kód 038  
 kód 042   kód 042  
 kód 046  

Hovienko
C001054 kód 038  
 kód 042  
 kód 046  

Jednorožec

Plyšová deka s kotvou
Hebká deka s kotvičkami. Rozmer: 200 x 150 cm. 
Materiál: 100 % polyester.
C000759 kód 000  biela
C000760 kód 000  modrá           17,59 €

Hebká deka s kotvičkami. Rozmer: 200 x 150 cm. 
biela

Kvalitné materiály a výborné ceny30
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Kúpeľňový stojan úzky 
Regál z kvalitného plastu nielen 
do Vašej kúpeľne. Rozmery: 
50 x 19,5 x 86 cm. Farba: 
transparentná/sivá.     
C001533 kód 000
11,79 €

Vedro s vekom  
Z kvalitného pružného plastu s vekom 
a výlevkou pre ľahké upratovanie. 
Úchytka v spodnej časti, ktorú oceníte 
pri vylievaní obsahu. Farba: ružová.
Objem 20 l. Rozmery: 36 x 33 x 33 cm.      
C001509 kód 000   6,29 €
Objem 15 l.  Rozmery: 33 x 31 x 30 cm.      
C001506 kód 000   5,49 €
Objem 10 l. Rozmery: 29 x 27 x 25 mm.       
C001503 kód 000   3,89 €
Objem 5 l. Rozmery: 24,5 x 20 x 23 cm.       
C001500 kód 000   2,69 €

C001533 kód 000
11,79 €

Vedro s vekom  Vedro s vekom  

PRAKTICKÝ

iba 
11,79 €

Upratovacie vedro 
Z kvalitného pružného 
plastu s výlevkou. Úchytka 
v spodnej časti, ktorú 
oceníte pri vylievaní 
obsahu. Z odolného 
a pružného plastu. Rozmery: 
31,5 x 30 x 25 cm. Objem 9 l. 
Farba: ružová.    
C001512 kód 000       3,49 €

OBJEM 9 l

iba 
3,49 €

4 VEĽKOSTI
NA VÝBER

od 
2,69 €

transparentná/sivá.     transparentná/sivá.     
C001533 kód 000
11,79 €

Vedro s vekom  
Z kvalitného pružného plastu s vekom 
a výlevkou pre ľahké upratovanie. 
Úchytka v spodnej časti, ktorú oceníte 
pri vylievaní obsahu. Farba: ružová.
Objem 20 l.
C001509 kód 000   
Objem 15 l.Objem 15 l.
C001506 kód 000   
Objem 10 l.
C001503 kód 000   
Objem 5 l.

OBJEM 14 l

iba 
5,89 €

Univerzálne využitie

SADA 2 KS

iba 
15,69 €

SKVELÝ
POMOCNÍK
do domácnosti

oranžová
/čierna

S otočnou 
hlavicou

Upratovacia súprava 
s rotačným mopom 
Súprava rotačného mopu 
a žmýkacieho vedra. Nastaviteľná 
dĺžka násady. S otočnou 
upratovacou hlavicou. 
Stieracia hlava mopu 
z jemného mikrovlákna, 
ktorý má jedinečné absorpčné 
vlastnosti, ľahko pohlcuje prach 
a nečistoty. Vedro z odolného 
a pružného plastu so štyrmi 
kolieskami s objemom 19 l. 
Rozmery: 365 x 345 x 255 mm.     
C002479 kód 000  
oranžová/čierna
C002480 kód 000  
čierna/oranžová
15,69 €

čierna
/oranžová

Praktické 
a elegantné

Upratovacia súprava 

Kôš na bielizeň s vekom  
So sklopným vekom, z odolného, 
pevného a pritom ľahkého 
materiálu. Dierovaný vzhľad 
plní nielen funkciu estetickú, 
ale je navyše praktický a slúži 
ako odvetrávacie otvory. 
Jednoduché prenášanie 
i údržba. Objem: 55 l. Rozmery: 
415 x 350 x 550 mm.
C001102 kód 000  
13,69 €

Kôš na bielizeň s vekom  Kôš na bielizeň s vekom  

OBJEM 55 l

iba 
13,69 €

kôš na špinavú 
bielizeň CELÝ SET 

len za

39,19 €
sada 5 dielov

odpadkový 
kôš

sivý 
set

KRÁSNY
DIZAJN!

košík 
na štipce

toaletná
štetka

kôš na 
čistú 

bielizeň

béžový
set

31www.astoreo.sk 02/20 839 556

Kúpeľňová 
súprava 5v1
Kôš na špinavú bielizeň: objem 55 l, kôš na čistú 
bielizeň: objem 35 l, odpadkový kôš: objem 6 l, toaletná 
štetka: rozmer 11,3/11,3/39,5 cm, košík na štipce: objem 
2,5 l. Materiál: plast.   
C002179 kód 005  béžová         C002180 kód 005  sivá
39,19 €

Organizér transparentný 
Univerzálne využitie v domácnosti 
i dielni. S úchytom pre ľahké prenášanie. 
Materiál: transparentný plast. Rozmery: 
31,5 x 22 x 23,5 cm. Objem: 14 l.       
C001407 kód 000       5,89 €
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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 5

StranaVeľkosť/kód Ks Cena za kus Cena celkom

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

Zákaznícke číslo, ak už máte

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

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

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

KÓD AKCIE

3,89 €3,89 €VZOR: Prestieranie C 0 0 0 6 8 3 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 28. 02. 2021 alebo do vypredania zásob.

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

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

ÁNO, moja objednávka presahuje 39,99 € a prajem si získať elegantné HODINKY 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)

DARČEK 
k nákupuk nákupu

ü  ZDARMA
K objednávke v min. 
hodnote 39,99 €

Zadajte Váš kód akcie!

ü   Inak ich môžete mať 
k svojej objednávke za  

ŠPECIÁLNU CENU 
9,99 €
Katalógové číslo: 
C111120 kód 000

✔  registrovaná značka 
✔  strojček Quartz
✔  ciferník ø 44 mm
✔  3 funkčné chrono budíky:

– dátum
– deň v týždni
– 24hodinový ciferník

✔  záruka 2 roky
✔  darčekové 

balenie:
kovová krabička
ø 9 cm

✔  remienok 
v imitácii kože

GARANCIA KVALITY:

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

Exkluzívne
DARČEKOVÉ 

BALENIE

Množstvo skvelých produktov 

k nákupuk nákupu

ZDARMA
K objednávke v min. 

Zadajte Váš kód akcie!

Inak ich môžete mať 
k svojej objednávke za  

ŠPECIÁLNU CENU 

✔  registrovaná značka 
✔  strojček Quartz
✔  ciferník ø 44 mm
✔  3 funkčné chrono budíky:

– dátum
– deň v týždni
– 24hodinový ciferník

GARANCIA KVALITY:GARANCIA KVALITY:GARANCIA KVALITY:

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

 LUXUSNÉ značkové 
HODINKY Elegantný remienok

Originálna značka

Plášť z antialergického 
kovu

Moderný ciferník
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