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3 LET
Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás



ASKO a.s. podporuje trvale udržitelný rozvoj podnikání. Zastává společensky zodpovědný vztah ke svému okolí a širší společnosti, podniká s respektem k životnímu prostředí a k obnovitelným 
zdrojům. Našímm hlavním obchodním artiklem je dřevo. Přírodní surovina, která má široké uplatnění ve společnosti. Surovina, která patří k nejstarším přírodním obnovitelným materiálům. 
Surovina, která na rozdíl od řady jiných velmi energeticky náročných stavebních materiálů (jako hliník, železo, beton apod.) při svém růstu a během svého životního cyklu aktivně produkuje 
kyslík a snižuje skleníkový plyn CO2 v ovzduší. Pracujeme tedy na správné straně a je naším velkým úkolem, aby se dřevomateriály těšily ve stavebnictví mnohem a mnohem větší oblibě.                    
Ve výsledku jde totiž o mnohem vyšší cíl, mj. i o budoucnost planety. Téma, které je v centru celospolečenského dění.

Logo FSC® na výrobku znamená záruku, že svým nákupem 
podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním 
lidem.

PEFC® je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace 
lesů s cílem podpory trvale udržitelného hospodaření             
v lesích.

Životní prostředí a respekt k udržitelným zdrojům pro nás není jen prázdným heslem. Snažíme se hledat možnosti jak životní prostředí chránit, zbytečně jej nezatěžovat i v běžném pracovním 
procesu. V našich kancelářích řadu let běžně třídíme odpad, ve skladech využíváme vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon, naši obchodní zástupci jezdí na služební cesty služebními 
vozy s pohonem na CNG. Jsme zelená a čistá firma.

ASKO: ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



JIŽ 31 LET PRO VÁS VYBÍRÁME NA TUZEMSKÉM I ZAHRANIČNÍM TRHU 
SORTIMENT DŘEVOMATERIÁLŮ, PODLAH I ZAHRADY 



DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SUROVÉ  jsou jednovrstvé surové desky vyrobené ze 100% dřevní hmoty.
POUŽITÍ:  podkladové desky podlahových systémů, nenosné opláštění stěn a stropů, příčky, podkrovní nástavby apod.

DESKOVÝ MATERIÁL

RH síly:  12, 16, 18, 22 mm   2800 x 2070 mm / nekonstrukční, vhodné do suchého prostředíDTD P2  BROUŠENÉ

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY LAMINOVANÉ  se používají ve všech oblastech výroby nábytku a interiéru, především 
tehdy, jsou-li požadovány odolné povrchy. Nejsou určeny jako nosné desky, ani jako součást konstrukčních (nosných) 
prvků (ČSN EN 13 968). Vzhled desek je dán použitým dekoračním papírem a strukturou povrchu, která vzniká otiskem 
lisovací matrice při výrobě. Desky jsou oboustranně laminované. 

síly:  12, 16, 18 mm              formáty: 1830 x 2840, 2070 x 2800, 2100 x 2800 mm/určeny pro vnitřní použití (výroba nábytku)
Skladem společnost ASKO drží přes 80 dekorů (dřevodekory a UNI barvy) v různých strukturách povrchů, včetně začišťovacích 
hran příslušných dekorů (papírové a ABS hrany).

LDTD

NÁBYTKOVÉ DÍLCE   jsou snadné na manipulaci a velmi  
jednoduché pro montáž. Mají třístranně olepené hrany ABS 
hranou. Nabízíme výběr různých dekorů v široké rozměrové 
řadě: 200 - 600 x 800 - 2500 mm o síle 16 a 18 mm.
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PŘEKLIŽKY  jsou kompozitní desky tvořené několika křížem lepenými vrstvami krájených či loupaných dýh. 
Truhlářské překližky mají široké použití při výrobě nábytku i menších dřevěných modelů, hraček a obalů. 
Ve stavebnictví naleznou významné uplatnění překližky vodovzdorné a foliované. Foliovaný povrch překližky zlepšuje 
odolnost desky proti vnikání vlhkosti. Používají se zejména při bednění, protiskluzové překližky se pak výborně hodí 
na podlahy přívěsných vozíků, pracovní plošiny apod. 

Truhlářské BOROVICE  A/B  síly: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm 2500 x 1250 mm - podélný formát

Stavební (obalové) BOROVICE /SMRK C+/C     síly: 9, 12, 15, 18, 21 mm  2500 x 1250 mm - podélný formát
 

Foliované BŘÍZA  (na objednávku) síly: 9, 12, 15, 18, 21 mm  formát: 1250 x 2500 mm 
TOPOL EVROPSKÝ    certifikované síly: 12, 15, 18, 21 mm  formát: 1250 x 2500 mm
  provedení:  hladká/hladká, protiskluzová/hladká

Všechny typy překližek jsou vodovzdorné a spadají do emisní třídy E1

MDF A HDF LAKOVANÉ  středněhusté (MDF) a vysoce zhuštěné 
(HDF) dřevovláknité desky jednostranně povrchově upravené 
lakováním. 
Síla: 3 mm, formáty: 2070 x 2850 a 2070 x1420 mm
MDF SUROVÉ 
síly: 10, 16, 18, 25, 30 mm, formát: 1840 x 2800 mm
POUŽITÍ HDF a MDF:  výroba nábytku a jeho vnitřního vybavení

SOLOLIT surová tvrdá dřevovláknitá deska 
síly: 3,2 a 5 mm, formát: 2745 - 2750 x 1220 mm
SOLOLAK BÍLÝ  tvrdá dřevovláknitá deska z jedné strany lakovaná
síla: 3,2 mm, formát: 2745 x 1700 mm
AKULIT SUROVÝ, BÍLÝ
Tvrdá perforovaná dřevovláknitá deska (Ø otvorů 5 mm).
síla: 3,2 mm, formát: 2750 x 1220 mm
POUŽITÍ:  stavebnictví (např. podhledy), výroba nábytku, obalový 
materiál aj. Výhodou těchto materiálů je zdravotní nezávadnost.
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Rozměrová stabilita, homogenní struktura
Trvanlivost
Pevnost v ohybu a velká elasticita
Odolnost proti poškození 
a deformaci v provozních podmínkách
Snadné řezání, zpracování a použití
Lépe drží vruty, hřebíky a další spojovací prvky
Vysoká zvuková izolace
Nízká tepelná vodivost, vysoká požární odolnost
Odolnost proti oděru
Biologická rezistence vůči houbám 
Hladký a pevný povrch

4PD     tloušťka:  15, 25 mm             šíře:  625, 675 mm             délka:  2500 mm 

TŘÍVRSTVÉ DESKY typu OSB 3 (splňují normu EN 300) na bázi dřeva z lisovaných plochých třísek (převážně                 
borovice). OSB mají vysokou pevnost, nosnost a odolnost vůči vlhkosti a jsou určené pro plošné využití v oblasti stavebního 
průmyslu od dřevostaveb, zejména podlahové, střešní a stropní konstrukce až po obalový materiál. 
Jedná se především o ekologický stavební materiál ze severské dřevní hmoty, která nepochází z oblastí zasažených 
kůrovcem. 

OSB DESKY
KONSTRUKČNÍ MATERIÁL

Základní vlastnosti OSB 3

OSB 3  BROUŠENÉ
4PD   tloušťka:  12, 15, 18, 22, 25 mm         šíře:  625 mm                       délka:  2500 mm 
RH  tloušťka:  12, 15, 18, 22, 25 mm         šíře:  1250 mm     délka:  2500 mm OSB 3  NEBROUŠENÉ
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OSB FIRESTOP  desky OSB 3 s jednostranně či oboustranně aplikovanou 
cementovou směsí FIRESTOP na bázi MgO, vyztuženou mřížkou ze skelných 
vláken. Úprava zajišťuje velmi pevné spojení s OSB deskou. Vrstva FIRESTOP zvyšuje 
pevnostní vlastnosti desky, odolnost proti prohoření a pevnost desky v ohybu a smyku. 
Třída reakce na oheň B-s1, d0. 
Nad rámec standardního využití OSB desek jsou díky vrstvě FIRESTOP vhodné pro 
vnitřní vybavení výstavních stánků, televizních a divadelních scén, jako palety pro 
chemický průmysl, bedny a kontejnery pro přepravu armádního vybavení.

OSB FIRERSTOP 4PD    tloušťka:  12, 19, 23 mm       šíře:  625, 1250 mm      délka:  2500 mm 

RH      tloušťka:  16, 19, 23 mm       šíře:  1250 mm               délka:  2500 mm 

V nabídce společnosti ASKO jsou standardizovaná provedení, ale i provedení              
se speciálními vylepšenými vlastnostmi pro vysoce náročné oblasti použití.
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STAVEBNÍ ŘEZIVO

LATĚ UMĚLE SUŠENÉ  smrk (nehoblované, vlhkost 18 - 20 %) 
rozměry: 18×48; 30×42; 30×50, 40x50, 40x60 mm, délky: 2 - 3 

LATĚ  SM/JD (čisté/impregnované) - standardní skladová zásoba cca 550 m³
rozměry: 30×50; 40×50; 40×60, 50x80, 60x60 mm, délky: 3 - 5 m

Výrobek dle normy EN 14081-1 (ČSN 732 824-1)
Vizualní třídění dle DIN 4074-1
Třída trvanlivosti: 4
Kód dřeviny: WPPA
Tříděno v nesušeném stavu: C24 (S10)
Impregnace: Lignofix P, Adolit
Vlhkost: cca 20 - 25 % (skladováno v nekrytých skladech)
Váha: cca 650 - 750 kg/m³ při vlhkosti 20 %

Technická data nesušeného řeziva

PRKNA  SM/JD (šířkově tříděná/netříděná, čistá/impregnovaná) - standardní skladová zásoba cca 450 m³
síla: 22 - 25 mm, šíře 80 +, 100, 120 a 145 mm, délky: 3 - 5 m

FOŠNY OMÍTANÉ  SM/JD - standardní skladová zásoba – 250 m³
výška: 30 - 60 mm, šíře: 100 - 240 mm, délky: 3 - 6 m

HRANOLY  SM/JD - standardní skladová zásoba – 550 m³
výška: 80 - 160 mm, šíře: 80 - 200 mm, délky: 3 - 7 m
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PŘÍPRAVY KROVŮ 

Realizace individuální cenové nabídky do 24 hodin.
Průměrná realizace (vykrytí krovu) 14 dní.
Hoblování, impregnování a doprava po Praze a středních Čechách.
Běžný stav skladu cca 1 800 m³ stavebního řeziva.
Celý sortiment řeziva lze podložit prohlášením o shodě.

Dřevo je 100% přírodní materiál s řadou nesporných výhod. Pokud ale zvolíme dřevo 
jako stavební materiál, je nutné, abychom věnovali pozornost nejen výběru vhodné dře-
viny, ale i správné péči a ochraně. 
Dřevu obecně nevadí vlhkost zůstávající na jeho povrchu. V případě, že ale pronikne 
dovnitř, je struktura dřeva ohrožena plísněmi, napadením hmyzem. Jedním z vhod-
ných způsobů jak dřevo ochránit zejména před dřevokaznými houbami a dalšími škůdci                                  
je impregnace.
Impregnace se jako vhodný způsob ochrany dřeva volí podle třídy ohrožení biologickými 
škůdci. Impregnace je chemická ochrana. Ochrana, která má fungicidní i insekticidní 
účinek a tím, že pronikne až do hlubších vrstev dřeva, ochrání jeho povrch, ale i dutiny. 
Impregnace dřeva se provádí zejména tehdy, pokud již nedostačuje konstrukční ochra-
na a přirozená trvanlivost dřeva. 

IMPREGNACE DŘEVA
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KVH je výrobkem s kontrolovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi, díky nimž splňuje vysoké požadavky stavebníků, 
projektantů i zpracovatelů. 
KVH je vhodné pro použití do moderních dřevěných konstrukcí ve stavebnictví i zahradní architektuře (pergoly, nejrůznější 
přístřešky, altánky a menší účelové dřevěné stavby).

Kvalitativní vlastnosti KVH

Použitím zubovitého spoje je možné vyrábět 
délky do max. 16 m.
Rozměrová stabilita a pevnost
Sušené na vlhkost dřeva 15 % +/- 3 %
4-stranně hoblované
4x fáze na podélných hranách
Čela zakapována pod pravým úhlem na přesnou 
délku KVH-NSi (nepohledová kvalita)
Třídění dřeva podle pevnosti pro výrobu KVH:
ČSN 73 2824-1 (DIN 4074-1) 
Třída pevnosti C24 (ČSN EN 338:2003)

KVH / BSH
KONSTRUKČNÍ SMRKOVÉ DŘEVO

Lepené hranoly KVH
Masivní konstrukční dřevo s délkově nastavovaným zubovitým spojem. Skladem v kvalitě NSi (pro nepohledové konstrukce) a Si (pro pohledové 
konstrukce). Skladem 70 rozměrů, v rozměrových řadách 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm, v délkách 3, 4, 5, 8 a 13 m. 
Držíme skladem k okamžitému odběru cca 1000 m³ (cca 20 LKW).

Lepené hranoly DUO/TRIO
Délkově nastavované lamely (na sebe lepené ve 2 nebo 3 vrstvách, díky nimž mají tyto hranoly vyšší odolnost proti praskání a kroucení oproti KVH). 
V kvalitě NSi a Si. Max. výrobní délka 13 m.   

Lepené hranoly BSH
Lamely o tloušťce 40 mm jsou délkově napojeny a vrstveny lepením na sebe. Pevnostní třída GL24h. Sušené 12 % +/- 2. V kvalitě NSi a Si.
Tloušťky lamel 40 – 400 mm, šířky: od 80 – 300 mm, v délkách od 4 m - 20 m (po 0,5 m). Na objednávku.  
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Dřevěné I-OSB™ nosníky jsou lehké a tvarově stabilní, odolné. I-OSB™ nosníky jsou schopné absorbovat značné zatížení i u velkých 
konstrukčních rozměrů, jako jsou například stropy a střechy. Hlavní statickou výhodou je samotný profil průřezu nosníku ve tvaru písmene 
I - při menší hmotnosti poskytuje stejné vlastnosti jako plný profil. Nízká hmotnost zaručuje snadnou manipulaci a opracování. Montáž stavby 
je tak rychlejší a ve výsledku výrazně levnější. 
Pásnice dřevěných nosníků I-OSB™ jsou vyrobeny ze sušeného hoblovaného jehličnatého řeziva s cinkovanými spoji. Dřevo je strojově              
vysušeno a rozděleno podle pevnosti. Nekvalitní části jsou odstraněny a latě jsou opět napojeny zubovým spojem. Vzniká tak pásnice libo-
volné délky s požadovanou kvalitou. Na stojiny je použita OSB 3 nebo OSB 4 deska o tloušťce 8, 10 a 12 mm, která je s pásnicemi spojena 
klínovým lepeným spojem. Dřevěné I-OSB™ nosníky se nejvíce využívají na stropní konstrukce malých a středních rozponů. Nosníky s vyšší 
konstrukční výškou jsou vhodné zejména pro stropy velkých rozměrů nebo k vytváření spojitých nosníků.

I-OSB™ 
DŘEVĚNÉ NOSNÍKY
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V programu standardní/skladové výroby jsou I-OSB™ nosníky vhodné pro konstrukci střech, stěn a stropu.
Maximální délka nosníku je 13 m. Výška pásnice 45 mm i tloušťka stojiny 10 mm jsou pro standardní program neměnné. 
Standardem je výška nosníků od 160 mm do 400 mm.
Výrobce nabízí individuální zakázkový výrobní program s větší variabilitu nosníků. 



ASKO se poprvé ve své historii stává výrobcem. Doposud jsme se soustředili                     
na budování a upevňování svého postavení na trhu distributorů výrobků ze dřeva. 
V letošním roce přicházíme s novinou, s vlastní výrobou dřevěných plotovek.                     
Do našeho portfolia jsme zařadili spodní kopírovací frézku pro výrobu dřevě-
ných plotovek. Jedná se o italský stroj PADE UINZE 2+2, který je jedním z mála 
na českém trhu (kapacita: až 150 ks/hodina).

Standardně frézujeme plotovky hladké s vyfrézovanou půlkulatou hlavou, 
na objednávku lze frézovat i jiné profily (frézování od 100 ks)

DÉLKY:  80, 100, 120 cm       BALENÍ:  po 10 kusech          MATERIÁL:  smrk
Dodací podmínky: 14 dní od potvrzeného termínu objednávky

ASKO
SE STÁVÁ VÝROBCEM PLOTOVEK
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Naší zavedenou službou na cestě ke spokojenosti zákazníků je krácení 
dřevomateriálů profesionální pilou. 

Zejména KVH hranoly jsou stavební materiál, který je nutný upravit přesně 
na míru požadovaného projektu/stavby. KVH hranoly lze na objednávku 
(po předchozí dohodě) krátit do požadované délky. 
Jedná se o řez zakracovací pilou a je vždy nutné počítat s prořezem.

KRÁCENÍ 
KVH HRANOLŮ

TRUHLÁRNA DŘEVAŘ 
PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

V naší skladové i rozšířené nabídce na objednávku najdou zákazníci šíři produktů 
v celé řadě délek. Nicméně díky jejich odbornému zaměření často potřebují zcela 
konkrétní rozměry desek, hranolů a stavebního dřeva. 
Proto poskytujeme službu profesionální truhlárny, kde nabízíme nejen krácení 
KVH hranolů, ale i přepravní řezy, přesné formátování a hoblování.

HOBLOVÁNÍ  zajistíme Vám hoblování  stavebního řeziva. 
Dle Vašich plánů Vám připravíme materiál na krov.

FORMÁTOVÁNÍ  Zajistíme Vám přesné formátování deskového 
materiálu a přepravní řezy.
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HOBLOVANÉ ZBOŽÍ
PLOTOVKY

Plotovky hladké
4 x fáze s vyfrézovanou půlkulatou hlavou se zakulacenými hranami 
po obvodu
rozměr: 19 x 90 mm v délkách: 800, 1000, 1200, 1500 mm

PLOTOVKY
Pro milovníky kvalitních dřevěných produktů máme v nabídce 
dřevěné plotovky. Vyrobené jsou z kvalitního sušeného a hoblovaného 
smrkového nebo borového dřeva. Plotovky jsou již zakončené zakula-
ceným koncem, jejich instalace je tedy velmi jednoduchá. 

HOBLOVANÉ ZBOŽÍ   široký skladový koncept hoblovaného zboží, skladem držíme cca 47 profilů, 
včetně speciálních profilů jako jsou lavičkové a postelové.

LATĚ  smrk - široký výběr rozměrů od 26x14x2000 mm po 42x50x3000 mm. 

PRKNA se sraženou hranou  smrk - rozměr: 18 x 100/140/180 mm, délky: 3, 4 a 5 m
            25 x 225 mm, délka: 4 m
PRKNA ostrohranná  smrk - rozměr: 20 x 60/80/100/120/150 mm, délky: 2, 2,5 a 3,0 m

FOŠNY   smrk - rozměr: 45x95/120/145/170/195/220mm v délce 5 m
Fošny mají sražené hrany, jsou kapované, čtyřstranně hoblované, sušené na 18 %  +/- 3 %, 
Jedná se o balené stavební dřevo užívané především pro výrobu sbíjených vazníků (certifikát kvality C24).
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SPÁROVKY
MASIVNÍ DŘEVO V INTERIÉRU 
Zakládáme si na kvalitě a přírodních materiálech určených do interiéru. Jehličnaté                
i listnaté spárovky jsou v současnosti velmi žádanou dřevinou při vybavování interiérů. 
V naší nabídce naleznete spárovky smrkové, borové, bukové i dubové. 
U zákazníků jsou velmi oblíbené balené spárovky menších rozměrů, formáty                    
pro výrobu bukových a dubových stupnic a podstupnic, ale i spárovky velkých 
rozměrů, určené k výrobě nábytku, pracovních ploch, dvířek, nábytkových dílců            
a dalších truhlářských prvků. 
Spárovky jsou jednovrstvé lepené desky z masivního dřeva, vyrobené podél-
ným slepením buď lamel délkově napojovaných zubovitým spojem, nebo lamel 
průběžných. K lepení je použito lepidlo v aplikační třídě D3. Horní i dolní plocha 
desky je broušena brusným pásem se zrnitostí 60-80. Před další povrchovou 
úpravou se doporučuje přebroušení, např. pro povrchovou úpravu lakováním 
je doporučena zrnitost brusného pásu minimálně 150. Vlhkost spárovek                         
je 10 % ± 2 %, určené jsou pouze pro vnitřní použití. 

BALENÉ PŘÍŘEZY smrk/borovice, síla: 18 a 28 mm, formáty: 200-600 x 600-2500 mm, v kvalitě Classic
buk A/B (průběžná lamela), síla: 20 mm, formáty: 200-400 x 800-2000 mm
dub A/B: limitované rozměry v omezeném množství
smrk (technická spárovka), síla: 18 mm, formáty: 200-400 x 800/1200/2000 mm

smrk A/B, síla: 18, 27mm, formáty: 1210 x 2000/2500/3000 mm
borovice B/B, síla: 18, 27 mm, formáty: 1210 x 2500 mm
buk A/B  (nastavovaná a průběžná lamela), síla 20, 40 mm, 
formáty: 630, 680 x 2000/2500/5000 mm
buk A/B (nastav. a průběžná lamela), síla 20, 40 mm, formáty: 630 x 2000/2500 mm
dub A/B, síly od 19 mm, formáty do délky 2500 mm    

různé formáty v kvalitě A/B

buk A/B, B/C (nastavovaná lamela), síla 27 mm, formáty: 600 x 3000/4100 mm 
dub A/B (nastavovaná lamela), síla 28 mm, formáty: 650 x 4000 mm

smrk/borovice (průběžná lamela), síla: 40 mm, formáty 300 x 1100/1200 mm
buk A/B (nastavovaná a průběžná lamela), síla: 20, 27, 40 mm, 
formáty: 200, 300 x 1100/1200 mm
dub A/B, B/C, síla: 19, 30 a 40 mm, různé formáty

NEBALENÉ PŘÍŘEZY

VELKOPLOŠNÉ

KUCHYŇSKÉ DESKY

STUPNICE 
A PODSTUPNICE

STOLOVÉ DESKY
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Našim zákazníkům se snažíme přinášet zboží té nejvyšší kvality. To platí i u našich palubek, které jsou 
tradičně zařazené v nabídce ASKO a.s. Jsou vyráběny nejmodernějšími technologickými postupy ze severské 
hmoty, u které je zaručena potřebná tvarová přesnost. Co se týče montáže našich palubek, jedná se o zcela 
jednoduchý proces bez zbytečného odpadu. Palubky jsou sušeny za velmi přísných podmínek na potřebný 
stupeň vlhkosti, která zajišťuje tvarovou stálost. 

Vlhkost palubek u profilů 9x96/12x96 mm se pohybuje mezi 12 % +/- 2 % a jejich použití je čistě                    
do prostor vnitřních. Pro venkovní použití se doporučují profily palubek 15x121/19x121/19x146 mm, 
kde se jejich vlhkost pohybuje mezi 16 % +/- 2 % . 

Dostupné profily u obkladových palubek jsou klasická provedení, softline a tatranský profil.
Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m² se řídí  normou ČSN 14519. 
Obkladové palubky se účtují v šířce s perem (tzn. krycí šířka je menší zpravidla o 7-8 mm). 

OBKLADOVÉ PALUBKY
TRADICE PROFILOVANÉHO DŘEVA VÝHODY SEVERSKÉ HMOTY

Specifická je větší hustota dřeva než u tuzemské hmoty.
Malé zarostlé a pevné suky.
Suky u smrku i borovice jsou znatelně menší.
Severský smrk je světlejší a v kresbě dřeva živější než tuzemský smrk.
Severská borovice je více do červena a s živější kresbou.
Severský smrk má větší výskyt smolníků než smrk tuzemský. 

Severské palubky, které společnost ASKO nabízí jsou specifické 
tím, že se dodávají ve stopových délkách, což je závislé na vstupních          
délkách kulatiny a hoblérek, které se v pobaltských a skandinávských 
zemích řežou. Rozdíl mezi typickými metrickými délkami a stopovými 
je pouze několik centimetrů (metrické = 3,0/4,0/5,0 m, stopové = 
3,0/4,2/5,1 m).
VÝHODOU stopových délek proti metrickým je možnost širšího výbě-
ru délek pro zákazníka (zbytečně se neztrácí z prořezů jako je tomu                  
u metrických délek).

METRICKÉ vs. STOPOVÉ délky
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Společnost ASKO a.s. zajišťuje svým klientům pravidelné dodávky a drží skladem k okamžitému 
odběru 900 m³ obkladových palubek.

Klasický profil

Skladem různé dimenze:
9 x 96 mm / 12 x 96 mm / 15, 19 x 121 mm /
19 x 146 mm 
v délkách od 1,8 až 5,1 m

Dřeviny:  smrk/ borovice
Stopové a metrické délky
Severská i tuzemská dřevina  
Kvalita A/B, ve vybraných rozměrech B/C a A/B -
podní strana: bez profrézování /s profrézováním /
bez profrézování oboustranně pohledová

Softline profil

Skladem různé dimenze:
12 x 96 / 15, 19 x 121 mm
v délkách od 3,6 až 5,1 m

Dřevina:  severský smrk
Stopové a metrické délky
Kvalita A/B
Spodní strana:  s profrézováním 

Tatranský profil

Skladem:
19 x 121mm
v délce od 4,2 až 5,1 m

Dřevina:  severský smrk
Stopové a metrické délky
Kvalita A/B
Spodní strana:  s profrézováním
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Začáteční spona
spona pro skryté a počáteční upevnění 
první palubky bez ohledu na profil

Upevňovací spona 
pro běžnou montáž palubkových obkladů
(hloubka drážky min. 7 mm)

Koncová spona
pro skryté, rozebíratelné upevnění 
poslední palubky

Upevňovací spona CL
pro běžnou montáž všech obkladových panelů 
(hloubka drážky min. 5 mm)

HOBBY hřebíčkovače
víceúčelové; opatřené koncovým magnetem pro jednoduché a rychlé upevnění spon

Vše pro snadnou a rychlou montáž palubek v interiéru (stěny, stropy)

Spony k palubkám se používají k montáži palubek a obkladových panelů pro neviditelné kotvení. 
V nabídce je na 13 druhů montážních spon, 3 druhy hřebíčkovačů, panelové kleště a hřebíčky. 
Montážní spony mají výhodu v tom, že obložení lze následovně rozebrat bez poškození palubek.
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Dřevo je přírodní materiál, který měl v interiéru vždy své místo. Míra jeho uplatnění se řídila praktickou 
stránkou, ale pochopitelně i módou a oblíbeností. V posledních několika letech se dřevo opět do našich 
staveb vrací. Díky svému osobitému charakteru po něm stále častěji sahají architekti a designéři jako                            
po výrazném prvku do moderních staveb. 
Podlahové palubky mají větší tloušťku než obkladové palubky, jsou určeny k finální nášlapné vrstvě podlahy. 
Podlahové palubky ASKO jsou vyráběny z přírodního severského dřeva pobaltských a skandinávských zemí 
nebo z tuzemského smrku. Vlhkost se pohybuje mezi 10 % ± 2 %. Nižší hodnota vlhkosti je zde důležitá, 
aby se zabránilo následnému vysychání dřeva a vzniku mezer mezi perem a drážkami. U podlahových 
palubek je nutné vyvarovat se jejich slepení. Pevné spojení palubek, zabrání přirozenému sesychání 
a rozpínání dřeva. V důsledku se pak mohou objevit výrazné mezery ve spojích a může dojít i k praskání 
palubek samotných. 
Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m² se řídí normou ČSN 14519.

PODLAHOVÉ PALUBKY
NEVTÍRAVÝ LUXUS, KTERÝ SE V ČASE NEOKOUKÁ 

Skladem různé dimenze:
24  x 146 mm /28 x 146 mm, v délkách 3,0 až 5,1 m
Dřeviny: smrk/borovice ze severské i tuzemské dřeviny
Kvalita A/B, spodní strana: bez profrézování /s profrézováním 

Technické podlahové palubky
Skladem dimenze:
24 x 146/ 28 x 146 mm, v délce 4,0 m
Dřevina:  tuzemský smrk, kvalita C, 
spodní strana: bez profrézování /s profrézováním 

Podlahové palubky

Společnost ASKO a.s. drží skladem k okamžitému odběru cca 300 m³ podlahových palubek.

24, 28 x 146 mm v délce 4,0 m
Dřevina: tuzemský smrk, kvalita B/C, spodní strana: s profrézováním 
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SAUNOVÉ PALUBKY 
DŘEVO V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ VE VÝBĚRU PROFILŮ

Vysoká kvalita dřeva pro výrobu saunových palubek je klíčová a tradičně je považována za jeden  z hlavních ukazatelů pro výběr materiálu. 
Saunové palubky jsou vystavovány rychlému střídání vysokých teplot a změnám vlhkosti, kterým musí dlouhodobě odolávat. Proto je nezbytné, aby dřevo neobsahovalo 
žádné suky, trhliny a jiné vady, které by v důsledku extrémních změn vedly k poškození palubek.  
Pro naše zákazníky vybíráme saunové palubky v nejvyšší A a AA kvalitě s důrazem na vhodnost dřeviny pro využití v sauně. 
V nabídce jsou ve dvou profilech: lavičkový a softline. Na rozdíl od standardních obkladových palubek má softline profil delší pero, které při extrémních změnách 
teplot dává dřevu větší prostor pro jeho přirozený pohyb. Lavičkové profily nabízíme u dřeviny Abachi (vrba africká), která je charakteristická sníženou tepelnou 
vodivostí. Při vysoké teplotě v sauně, se Abachi tolik nezahřeje, je tedy ideální na výrobu saunových laviček a chodníků. Palubky s profilem softline nabízíme ze smrku, 
osiky a dřeviny Hemlock (jedle kanadské). 

Saunové palubky z nabídky Asko a.s. pokryjí široké spektrum požadavků pro stavbu sauny. Zákazníci si vyberou palubky pro vnitřní i vnější obložení, pro lavičky, 
podhlavníky a chodníky do saun.
Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m² se řídí normou ČSN 14519. 
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ABACHI - VRBA AFRICKÁHEMLOCK - JEDLE KANADSKÁ
Saunový profil - Soft - kvalita A
14 x 96 mm, v délkách 4,0 až 4,3 m

ABACHI - VRBA AFRICKÁ
Lavičkový profil - obdélný průřez - kvalita A
22 x 80 / 25 x 95 mm,  v napadajících délkách

Lavičkový profil - obdélný průřez - kvalita A/B
28 x 180 mm,  v napadajících délkách

21

OSIKA
Saunový profil - Soft  - kvalita A
16 x 96 mm, v délkách 2,2 až 2,8 m (pouze na objednávku)

SMRK
Saunový profil - Soft - sauna AA
14 x 96 mm, v délkách 4,2 + 4,5 m



Z Profil 
Sibiřský modřín

Profil D srubový - typ 1
Smrk

DŘEVĚNÉ FASÁDY
JEDINEČNÁ TVÁŘ KAŽDÉ STAVBY

Dřevěné fasády představují návrat k dávno vyzkoušenému modelu. Modelu, který 
má řadu výhod. Dřevěná fasáda zajistí elegantní a atraktivní vzhled domu. Stavbě 
dodá na jedinečnosti a originalitě. Dřevo je navíc nadčasový materiál, který lze 
velmi dobře kombinovat s většinou přírodních aktuálně žádaných materiálů. 
Dřevěná fasáda vynikne v kombinaci s čistou a hladkou omítkou, ale i s kamenem, 
hezky se doplňuje s betonem nebo se sklem. Díky dřevěnému obkladu je fasá-
da budovy krásně provětrávaná a je zajištěna i termoregulace. Dřevěná fasáda           
v létě dům ochlazuje a vytváří příjemný chládek, v zimě naopak účinně izoluje a nene- 
chává unikat tepelnou energii ven. Správným výběrem dřeviny a pravidelnou péčí 
si přírodní dřevo dlouho zachová nejen svůj vzhled, ale i vlastnosti. 

V nabídce ASKO a.s. najdete fasádní profily v řadě provedení, vybírat můžete                                  
z evropských i exotických dřevin.

Profil Rhombus
Evropský modřín

Profil klasický
Sibiřský modřín
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Profil D srubový - typ 2
Smrk
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A/B   Rhombus        19 x 145 / 24 x 68 / 24 x 100 2,4; 3,0 - 5,1 520      

A/B Fasádní palubka (pero/drážka)      20 x 140           3,0     
A/B   Rhombus        20 x 88 / 26 x 68  3,9 - 4,2      

A/B   Rhombus          24 x 68           4   
                   
A/B   Hoblované prkno         20 x 95 /20 x 145  4
A/B Z profil         21 x 120 /21 x 145  3; 4
A/B   Klasický profil         20 x 120 /20 x 145  3; 4; 6      
A/B   Rhombus        20 x 68 / 20 x 95 (d. 3 m) /20  x 120  
          27 x 120  (d. i 3 m)        4
 
A/B  Srubový D profil         28 x 146 /19 x 186  4
             
A/B   Srubový D profil         19 x 186   4  

Accoya

Skandinávská
thermoborovice

Evropský modřín

Sibiřský modřín

Smrk

Borovice

Kvalita Typ profilu:        Rozměry (mm):           Délky (m):        Hustota (kg/m³):     Dřevina:

550 - 590    

550 

630 - 680   

440 - 470    

520 

Profil Rhombus
Skandinávská thermoborovice



INTERIÉROVÉ DVEŘE 
DVEŘNÍ KOVÁNÍ A PRAHY
Výrazným prvkem každého interiéru jsou bezesporu dveře. Proto jsou interiérové masivní dveře značky Radex a foliované dveře značky Classen součástí nabídky společnosti                    
ASKO a.s. Ucelený koncept dveří, dveřního kování a prahů splňuje požadavky dnešních zákazníků: kvalitní materiály a zpracování, výběr rozměrů a provedení, moderní design. 
Celý koncept dveří je připravován v souladu se současnými trendy a doplňuje široké portfolio podlah, které je nedílnou součástí produktů společnosti ASKO a.s. Dnešní trh               
je velmi variabilní a požadavky klientů i v rámci klientských změn v projektech, náročné. My je chápeme jako výzvu a snažíme se produkty vybírat nejen s ohledem na požadavky zákazníků,                         
ale sledujeme i vývoj světových trendů, abychom novinky přinášeli jako první. Celou expozici dveří i podlah si lze prohlédnout na prodejně Dřevař a v Centru podlahového designu FloorFloor.

DVEŘE RADEX
Masivní dveře z lepeného profilu skandinávské borovice. 
Moderní industriální vzhled.
Modelové řady sukaté a dýhované.
Zárubně rámové i obložkové z masivní borovice.
Posuvné systémy s masivním kováním v černém matu.

DVEŘE CLASSEN
Moderní foliované a lakované dveře. U vybraných typů je výrobní výška až 210 cm.
Kvalitní zpracování s minimálními nároky na údržbu.
Modelové řady deskové, rámové, falcové, bezfalcové a posuvné systémy. 
Široká nabídka povrchových folií v oblíbených dekorech dřeva. 
Obložkové MDF zárubně dodávané v totožných dekorech.
Speciální dvojí rám zajišťující odolnost vůči deformaci u vybraných typů.
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DVEŘNÍ KOVÁNÍ
Nabízíme portfolio kování na štítu i na rozetách. Kliky na dveře a okna, kování na okna, kování na dřevěné dveře i kování na skleněné dveře, do interiéru i exteriéru. 
Samozřejmostí je kování bezpečnostní. Produkty jsou vyrobené v Evropě, většina z nich je skladem u distributora. 
Nabízíme značky z Portugalska, Itálie, Německa, Nizozemska, Švédska a jiných evropských dodavatelů.

DVEŘNÍ PRAHY
V poslední době zaznamenáváme rostoucí zájem o tradiční bukové a dubové prahy. Prahy účinně zabraňují úniku 
tepla z místnosti a v kombinaci s vhodnými dveřmi dotváří charakter místnosti. Prahy jsou vyrobeny z nenastavo-
vaného bukového/dubového masivu. Povrch je nelakovaný. Bukové dřevo je bělavé, zralé pak žlutavě bílé, s viditelnými 
dřeňovými paprsky, tvrdé, těžké a pevné. Dubové dřevo má žlutohnědé až tmavohnědé jádro, oxidačně tmavne, běl 
je šedobílá, ale u prahů není povolena. Dubové dřevo je husté, tvrdé a těžké, snadno štípatelné. Z našich dřevin je 
nejpružnější, nejpevnější a nejtrvanlivější, málo sesychá, má dobrou rozměrovou a tvarovou stálost. 
V nabídce máme široký výběr rozměrů, od 2 x 6 x 60 cm, až po 2 x 20 x 150 cm.
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HARO WALL 
PODLAHY NA STĚNĚ: TREND, KTERÝ MÁ TRADICI

Stěnové obklady ze dřeva jsou dnes velmi žádaným prvkem, který však nepřichází zcela nově, ale navazuje na tradici, která 
sahá do hluboké historie bydlení. Na dnešní stěnové obklady ze dřeva jsou kladeny vysoké nároky jak z pohledu funkce, tak         
z pohledu designu. Firma HARO nabízí dokonalé řešení pro jednoduchou montáž svých podlahovin i na stěnu. Podlahy 
HARO lze snadno instalovat na stěnu za použití na míru vyvinutého systému montážních lišt a klipů. Jeho pomocí lze 
na stěnu instalovat nejen dřevěné podlahoviny v tloušťce 13,5 mm, ale také 7 a 8 mm laminátové krytiny HARO.  
V souladu s aktuálními trendy bydlení vyvinula firma HARO designové dílce HARO Wall určené speciálně pro obložení 
stěn. Dílce jsou opatřené výraznou povrchovou úpravou a olejem, podtrhující matný a ušlechtilý vzhled dřeva. Vyrábí 
se ve dvou variantách a řadě barevných úprav. Dílce jsou z výroby připravené k montáži na stěnu lepením bez vrtání, 
přibíjení a šroubování. Jedná se o jeden z nejjednodušších a nerychlejších systémů pro obložení stěn. 

Dostupné jsou ve dvou provedeních a formátech: Design Nevada 62 x 496 mm a Design Patagonia 120 x 1000 mm.             
Menší dílce Nevada se dodávají v mixu o tloušťce 3 – 7,3 mm a tím vytvářejí přitažlivý 3D povrch.

Stěnové dílce NEVADA
rozměr: 62 x 496 mm 
Dodávají se v mixu tl. 3 - 7,3 mm, díky tomu vytvářejí 
zajímavý a posledním trendům odpovídající 3D povrch. 

Stěnové dílce PATAGONIA
rozměr: 120 x 1000 mm 
Jsou optimální pro obložení větších ploch.

V obou provedeních lze vybírat z řady dřevodekorů, 
z více barevných povrchových úprav.
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Firma HARO, přední německý výrobce dřevěných podlahových krytin s více než 150 letou tradicí zpracování dřeva, 
nabízí ve spolupráci se společností ASKO a.s. exkluzivní kolekci dřevěných podlah. Základem filozofie značky HARO 
je vysoká kvalita produktů, spojení tradice a inovativních technologických postupů, trvale udržitelný rozvoj a v neposled-
ní řadě design odpovídající současným trendům v bydlení.  
Designová kolekce HARO pro ASKO je složená z podlah v třívrstvé konstrukci a to jak ve variantě se smrkovým 
středem, tak i cenově dostupnější variantě na nosné desce HDF.  V kolekci jsou zastoupená provedení selských 
prken i 3-parketového vzoru. Povrchy jsou upravené různým stupněm kartáčování, vybírat lze z povrchů lakovaných 
a z povrchů ošetřených přírodním olejem. 

Nejvíce zastoupenou dřevinou v kolekci je dub v různých úpravách a provedeních, které dávají možnost vybrat si 
podlahu dle individuálních specifik a požadavků zákazníka. Vybrané položky jsou vedené trvale skladem, na objednávku 
lze nabídnout jakýkoliv produkt z portfolia firmy HARO. 

DŘEVĚNÉ PODLAHY HARO 
EXKLUZIVNÍ KOLEKCE PRÉMIOVÝCH PODLAH       

Podlahy z prémiové série HARO se smrkovým středem
Celková tloušťka dílců:  13,5 mm
Nášlapná vrstva:  3,5 mm
Provedení:  1-lamela a 3-lamela

Výběr z kolekce HARO PARKETT
Skladový koncept ASKO   

Podlahy v provedení na nosné desce HDF
Celková tloušťka dílců:  11 / 12 mm
Nášlapná vrstva:  2,5 mm
Provedení:  1-lamela a 3-lamela
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PARKETT DESIGNER 
DUBOVÝ KONCEPT TŘÍVRSTVÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

Kolekce třívrstvých dřevěných podlah v nabídce společnosti ASKO a.s. doplňují dřevěné podlahy              
PARKETT DESIGNER z produkce slovenského výrobce, který má v oblasti zpracování dřevěných             
podlah dlouholetou tradici a zkušenosti. V kolekci PARKETT DESIGNER jsou zastoupeny varianty            
v harmonickém třídění, které je barevně vyrovnané a působí klidným dojmem, tak v třídění rustikálním. 
Rustikální třídění, které vyzdvihuje přirozené nepravidelnosti dřeva typické pro přírodní charakter 
produktu a je určeno zákazníkům, kteří preferují výraznější barevné rozdíly, větší suky a praskliny                      
i ve větším počtu. Vedle vzhledu dřeva, hraje důležitou roli jeho povrchová úprava. Podlahy z kolekce 
PARKETT DESIGNER jsou upravené převážně tvrdým voskovým olejem, který dává povrchu podlahy 
odolnost. Podlahy jsou nenáročné na údržbu a vhodné i pro alergiky. 
Životnost dřevěných podlah Parkett Designer lze prodloužit správnou péčí a zajištěním přirozených 
klimatických podmínek v interiéru (teplota 20 - 22°C a vlhkost vzduchu 55 - 65%).

třídění:    
tloušťka:
provedení:   
   

Selekt, Astik, Natur s bělí, Rustik, Country
cca 14,5 mm, nášlapná vrstva cca 4 mm s kartáčovaným povrchem
3-lamela ve formátu: 204 x 2200 mm
1-lamela ve formátech: 192 x 2200/2000 mm, 192 x 1090 mm

SKLADEM - 10 provedení dubového konceptu

Patentovaný zámkový systém UNICLIC, ošetřený parafínem

Vhodné pro podlahové vytápění

Ideální pro alergiky
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DISANO BY HARO 
ZDRAVÁ ALTERNATIVA K VINYLOVÝM PODLAHÁM 

Stylové podlahy DISANO by HARO jsou zdravé pro život, neobsahují PVC, změkčovadla ani jiné zdraví škodlivé látky. Jsou uživatelsky komfortní, snadno se pokládají a udržují. Podlaha je 
vhodná do bytových i komerčních prostor. V nabídce je několik provedeních a vybírat lze z řady moderní dekorů v autentickém vzhledu dřeva i dlažby. Výroba probíhá výhradně v Německu.
Vysoce komfortní řadou kolekce je DISANO Classic Aqua ve velkých formátech dílců. Dílce jsou vybavené nosnou deskou Aqua Reject“, díky které je krytina při celoplošném 
přilepení vhodná i pro instalaci do vlhkých prostor (např. domácí koupelny). V běžných obytných prostorech ji lze instalovat plovoucím způsobem. Součástí konstrukce dílců 
je speciální elastická vrstva „ElastoTec“ pro větší pružnost, pohodlí při chůzi. Integrovaná podložka z korku redukuje kročejový i prostorový hluk a zvyšuje komfort užívání podlahy. 
Povrch krytiny chráněný vrstvou „SilentSence“ je vysoce odolný, zároveň příjemně měkký a snadno se čistí. Kromě výjimečného komfortu pro uživatele se podlahy DISANO Classic 
Aqua vyznačují vysokou odolností proti UV záření, teplotním výkyvům a rozměrovou stabilitou. 

 
ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI 
Díky nosné desce Aqua Reject se zvýšenou 
odolností proti vlhkosti.

MĚKKÁ A TICHÁ, ZÁROVEŇ ODOLNÁ 
Vrstva Elasto Tec pro pružnost a pohodlí při chůzi.
Vrsva SilentSense pro měkký, příjemně teplý došlap a odolný povrch.
Integrovaná korková podložka tlumící kročejový hluk.

100 % BEZ PVC 

A ZMĚKČOVADEL

DISANO CLASSIC AQUA:  komfortní podlaha pro pohodlné a zdravé bydlení
SNADNÁ ÚDRŽBA 
Podlahy DISANO se udržují čisté snadno a bez zvýšené námahy. 
PRO ÚDRŽBU DOPORUČUJEME ORIGINÁLNÍ ŘADU PŘÍPRAVKŮ CLEAN & GREEN.
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FLOOVER SPLASH2O DESIGN 
NOVÁ GENERACE VINYLOVÝCH PODLAHOVIN 

Výrobce podlahových krytin Floover nabízí komplexní projektová řešení pro bytové i komerční prostory. V portfoliu 
výrobce najdete podlahoviny do interiéru, ale i řešení pro exteriéry. Součástí široké kolekce podlahovin Floover jsou 
vinylové dílce ve vícevrstvé konstrukci se zámkovým spojem pro plovoucí pokládku. Dílce jsou v provedení         
na nosné desce HDF a uživateli, díky vinylové vrstvě na nosné desce a integrované podložce, poskytují skvělý kom-
fort. Mají výbornou stabilitu a odolnost, dobře tlumí kročejový hluk. Nová generace vinylových podlahovin v provedení 
dílců na pevné desce FLOOVER SPLASH2O Design je navíc 100% voděodolná a vhodná pro instalaci i do vlhkých 
prostor. Pro snadnou a bezpečnou instalaci jsou dílce Floover opatřené zámkovým spojem Uniclic. Výroba dílců 
probíhá ve Švýcarsku, produkty Floover jsou zcela šetrné k životnímu prostředí (neobsahují ftaláty, nemají žádný 
negativní dopad na přírodu nebo lidi). 
Pro komplexní řešení interiéru nabízí Floover i designové stěnové obklady FLOOVER Wallcovering v podobě tapet            
a stěnových panelů. Tapety jsou k dispozici v 5 provedeních podle druhu použitého materiálu. Stěnové panely FLOOVER 
SPLASH2O Wall mají odolný povrch, jsou voděodolné a velmi snadno se instalují. To z nich dělá ideální materiál 
pro výstavbu nebo renovaci koupelen, sprchových koutů apod. Společnost ASKO a.s. zařadila do svého skladového 
programu podlahové dílce v provedení FLOOVER HDF a FLOOVER SPLASH2O Design. Další produkty z portfolia 
Floover nabízíme na objednávku. 

FLOOVER HDF            
Celková tloušťka:  dle provedení 8,2 – 9,8 mm
Nášlapná vrstva:  0,3 mm
Třída použití:  32
Rozměry dílců:  dle provedení 1235 x 230 / 915 x 305 mm

Skladový koncept ASKO   

FLOOVER SPLASH2O DESIGN
Celková tloušťka:  5,5 / 5,7 mm
Nášlapná vrstva:  0,3 / 0,55 mm
Třída použití:  32 / 33

Rozměry dílců:  dřevodekory 1235 x 230 mm / dlažba 620 x 450 mm
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TKANÝ VINYL:  FLOOVER WOVEN JACQUARD

Praktickým využitím tkaného vinylu Floover Woven jsou rohožky. Rohožky jsou antibakteriální 
a antialergické, velmi snadno se udržují a čistí, jsou odolné proti UV záření. Rohožky Floover 
Woven dobře přilnou k povrchu podlahové krytiny, nekloužou a neshrnují se. Jejich užitné 
vlastnosti a moderní design je předurčují k využití v exteriéru, ale i v interiéru. 
Umístění rohožky před a za vstupní prostor zamezí přenosu nečistot do interiérů. Ušetří čas 
s následným úklidem, zachycením nečistot zabrání i případnému poškození podlahy. Měkký 
a příjemný povrch zvýší komfort při vystupování z vany nebo sprchového koutu. Ochrání pod-
lahu u pracovní desky v kuchyni. Snadná údržba, neklouzavý povrch a přilnavost k podlaze 
nabízí využití jako podložka pod misky zvířecích miláčků nebo jako odpočinková zóna před jejich 
pelíškem.

Jediný tkaný vinyl v dílcích se zámkovým spojem na trhu. Patentovaný produkt.
Originální design a textura, díky žakárovému vzoru s nerozeznatelnými spoji mezi dílci.
Perfektní stabilita a 100% voděodolnost. Vhodný i do komerčních prostor.
Rychlá a jednoduchá instalace plovoucím způsobem.  
Dostatečná je i menší příprava podkladu (instalace možná na starou dlažbu, beton nebo původní dřev. krytinu). 
Instalace je možná vcelku bez přechodu až do velikosti místnosti 150 m² (15 m dl. x 10 m š.).
Výborné akustické izolační vlastnosti díky vrstvě tkaného a elastického vinylu.
Vysoký komfort a pohodlí pro koncového uživatele.  
Konstrukční výška vhodná pro renovace a rekonstrukce.

Exkluzivní, příjemná a jedinečná podlahovina z tkaného vinylu FLOOVER Woven kombinuje 
tradici řemeslného zpracování, kreativitu v myšlení a využití nejmodernějších technologií 
výroby. Pocit textilie u krytiny Floover Woven je nezaměnitelný.

WOVEN JACQUARD

Tloušťka (mm):        Formát (mm):           Třída použití:  

6,2  1235 x 305      33

DESIGNOVÉ ROHOŽKY:  FLOOVER WOVEN

Skladem 4 dekory
Rozměr 660 x 490 x 2 mm
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VINYLOVÉ DÍLCE FORBO
ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ, BEZPEČNÉ PRO VÁŠ DOMOV

Kolekce designových vinylových dílců z produkce firmy Forbo obsahuje řadu dílců Novilon®Vinyl 
určených k celoplošnému přilepení a řadu Novilon®Click se zámkovým spojem pro pokládku             
plovoucím způsobem. Dílce jsou ceněné pro svoji odolnost, funkčnost a snadnou údržbu,             
v provedení Click pak i pro snadnou a rychlou instalaci. Autenticitu dekorů zvýrazňuje povrchová 
struktura a zkosení hran. Klíčovou funkci v konstrukci dílců plní vrstva skelného rouna o vysoké 
hustotě, která dílcům zajišťuje vynikající rozměrovou stálost, flexibilitu i odolnost. 
Povrch dílců Forbo je ošetřen vrstvou DiamondSeal pro vyšší odolnost a trvanlivost. Funkč-
ní vylepšení povrchové úpravy NoviClean zajišťuje snazší čištění krytiny a dodává jí přiroze-
ně matný vzhled a autentický design. Dílce se mohou pochlubit jedinečným zbytkovým otla-
kem. Designové vinylové dílce Forbo jsou udržitelnou alternativou LVT, výroba probíhá v Evropě                     
z pečlivě vybraných a trvale kontrolovaných surovin pomocí zelené elektřiny a minimem odpadu.  

Přirozený vzhled dřeva a povrchová struktura kopírující 
jeho kresbu.

Povrchová úprava pro snadné čištění a matný 
vzhled krytiny.

Ochranná vrstva  pro tvrdost, odolnost proti otěru,
poškrábání a skvrnám od tekutin.  

Šetrné k přírodě, bezpečné pro váš domov.

NOVILON CLICK

Celková tloušťka: 
Rozměry dílců:   
          
Zátěžová třída: 

Celková tloušťka:
Rozměry dílců:   
Zátěžová třída:

NOVILON VINYL 2,0 mm, nášlapá vrstva: 0,4 mm
1200 x 20/1500 x 28/
1800 x 320/500 x 500 mm 
32/41

5,0 mm, nášlapá vrstva: 0,55 mm
1212 x 187/1505 x 237 mm
33/42
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VINYLOVÉ DÍLCE TER HÜRNE
PRAKTICKÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ KAŽDÉ MÍSTNOSTI

Moderní vinylové dílce ter Hürne splňují nevyšší standardy z pohledu funkce, designu, ale i dopadů na životní prostředí. 
Kolekce 2022 nabízí jedinečné řešení 3 v 1: díky různým provedením konstrukce dílců se zákazník může plně soustředit jen na vzhled a technické otázky si ujasnit 
až dodatečně. Dekory jsou k dispozici ve výběru provedení pro každou oblast použití a typ podkladu. Systémové řešení značně usnadňuje prodejní nabídku a zákazníkovi 
přináší jednodušší výběr. 
Ve vícevrstvé konstrukci se zámkovým spojem pro pokládku plovoucím způsobem lze vybírat mezi provedením Comfort na nosné desce HDF v celkové tloušťce 9,1 mm 
a voděodolným provedením PerForm v tloušťce 6,0 mm. Obě provedení jsou opatřená integrovanou korkovou podložkou pro komfortní pochoz a útlum kročejového 
hluku. Pro celoplošné lepení k podkladu jsou určené dílce PRO v celkové tloušťce 2,5 mm. Všechna provedení mají nášlapnou vrstvu 0,55 mm. 
S ohledem na poslední trendy směrem k větším formátům dílců je v rámci nové kolekce rozšířená řada dřevodekorů v XL formátu dílců. Součástí kolekce je i řada 
dekorů ve formátu pro pokládku do vzoru rybí kost, který je spojený s ušlechtilou elegancí klasických parketových podlah a jeho oblíbenost mezi zákazníky roste. 
Vinylové dílce ter Hürne jsou vyráběné bez použití ftalátů nebo jiných škodlivých změkčovadel. Potřebnou pružnost jim dodávají přírodní změkčovadla na biologické 
bázi, která jsou extrahovaná ze sójových bobů. Povrch dílců je antistatický a antibakteriální.
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THE FLOOR
MODERNÍ KRYTINA S KONSTRUKCÍ NA NOSNÉ DESCE SPC

Vinylová podlaha The Floor německého výrobce FALQUON GmbH splňuje všechny požadavky na současnou podla-
hovou krytinu. Podlahovina s konstrukcí na nosné desce vyrobené na minerální bázi (SPC – Solid Polymer Core) 
bez obsahu formaldehydu nezatěžuje při výrobě životní prostředí vysokými emisemi CO2 a dalšími nebez-
pečnými skleníkovými plyny, je plně recyklovatelná. Výroba probíhá plně v Německu, 100% z evropských surovin. 
Důležitým aspektem je i minimální uhlíková stopa, kterou za sebou podlahovina The Floor zanechává. 
ASKO a.s. nabízí exkluzivně na trh České republiky ucelenou kolekci dekorů dřeva a dlažby. 

Voděodolnost, rozměrová stálost, odolný povrch.

Kvalitní integrovaná podložka pro útlum kročejového hluku.

Snadná pokládka díky zámku 5G od společnosti Välinge. 

Možnost instalace na všechny typy tvrdých podkladů 

včetně dlažby.

Bez nutnosti aklimatizace před pokládkou.

Vhodná pro instalaci na podlahové topení. 

Méně časté opakování vzoru dekoru.

KOLEKCE STONE/UNIKOLEKCE WOOD
Tloušťka dílců:  6 mm, Formát:  1500 x 200 mm
Zámkový spoj:  5G       
Třída použití:  33

Tloušťka dílců:  6 mm, Formát:  800 x 400 mm
Zámkový spoj:  5G       
Třída použití:  33

Proč podlahu The Floor?
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Společnost ASKO a.s. je dlouholetý výhradní dovozce laminátových podlahovin ROOMS pro český a slovenský trh. V roce 2022 prochází celá kolekce výraznými obměnami, 
a to nejen z pohledu designu. Dekory v tloušťce 8 mm budou nově dostupné v klasickém i stále žádanějším širokém formátu dílců. Ke stávajícím tloušťkám dílců 8 a 10 mm 
přibyla také robustní řada v tloušťce 12 mm. Všechny dekory nové kolekce ROOMS jsou opatřené přiznanou V-drážkou, která dodává podlaze charakteristický vzhled pravé 
dřevěné podlahy. Moderní dekory jsou opatřené výraznými povrchovými strukturami v autentickém vzhledu dřeva. Nosná deska HDF je ošetřená proti zvýšenému bobtnání                                  
a v kombinaci se speciálním zámkovým spojem jsou podlahy z nové kolekce vhodné i do vlhkých prostor.     

loft
Tloušťka dílců:  10  mm
Formát:  1380 x 193 mm
Provedení:  selský vzor, 4V - spára
Třída použití: AC5/33


penthouse



Tloušťka dílců:  12 mm
Formát:  1375 x 188 mm
Provedení:  selský vzor, 4V - spára
Třída použití: AC5/32

suite
Tloušťka dílců:  8  mm
Formát:  1380 x 193 mm  / 1380 x 244 mm
Provedení:  selský vzor, 4V - spára
Třída použití: AC5/32



ROOMS
EXKLUZIVNÍ KOLEKCE LAMINÁTOVÝCH PODLAH 
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MY FLOOR
MODERNÍ GENERACE LAMINÁTOVÝCH PODLAH 

Laminátové podlahy MY FLOOR vynikají špičkovou kvalitou zpracováním dílců a širokým výběrem dekorů s autetickými povrchy. Oběžná přiznaná V-spára jim dodává půvab a vzhled 
charakteristický pro podlahu z dřevěných prken. Laminátové podlahy MY FLOOR jsou stabilní, odolné proti opotřebení, vhodné na podlahové topení a díky zámkovému spoji 5G                       
je lze snadno a rychle instalovat. Nezanedbatelnou výhodou je jejich snadná údržba. Součástí kolekce jsou 3 produktové řady: řada COTTAGE ve dvou šířkách dílců, řada CHALET           
v klasickém formátu dílců s dekory v rustikálním vzhledu a řada RESIDENCE v provedení extra širokých a dlouhých prken, které dodávají podlaze autentický a elegantní vzhled. 
Podlahy z řad CHALET a RESIDENCE jsou vybavené nosnou deskou lépe odolávající vyšší vlhkosti. Důležitým ukazatelem podlah MY FLOOR je důraz výrobce na ekologii a životní 
prostředí, na  kontrolu celého výrobního procesu, který probíhá v Německu.  

Tloušťka dílců:  8 mm
Formát:  1380 x 193 mm / 1380 x 244 mm
Provedení: selský vzor           
Třída použití:  AC5/32
4V - spára, povrchové struktury ER, ML (další na doptání)

Tloušťka dílců:  10 mm
Formát:  1380 x 193 mm
Provedení: selský vz           
Třída použití:  AC5/33
4V - spára, povrchová struktura ER 

Tloušťka dílců:  10 mm
Formát:  1845 x 244 mm
Provedení: selský vz           
Třída použití:  AC5/33
4V - spára, povrchová struktura ER 
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SWISS KRONO
LAMINÁTOVÉ PODLAHY MADE IN GERMANY

Laminátové podlahy německého výrobního závodu KRONOTEX z rodiny Swiss Krono se řadí 
mezi špičkové podlahové krytiny. Splňují požadavky na zdravotní nezávadnost a odpovídají 
všem ekologickým a kvalitativním nárokům na současné podlahoviny. Podlahy z portfolia závo-
du Kronotex jsou dostupné v provedení pro komerční i obytné prostory, ve škále ušlechtilých 
dekorů se strukturovaným povrchem pro docílení přirozeného vzhledu podlahy k nerozeznání 
od pravého dřeva. Vybrané dekory jsou opatřené přesně frézovanou V-drážkou. 
V nabídce jsou dílce v klasické délce a dvou šířkách, v dlouhém a širokém XL formátu                                
a formátu určenému pro pokládku do vzoru rybí kosti. Pro snadnou a rychlou pokládku jsou 
dílce opatřené kvalitním zámkovým spojem. 

Společnost ASKO a.s vede skladem podlahy z kolekce Dynamic, Dynamic Plus, Exquisit                          
a Exquisit Plus. Na objednávku zajišťuje další produkty z portfolia výrobce.

Podlahy DYNAMIC, DYNAMIC Plus
Tloušťka dílců:  8 mm
Formát:  1380 x 193 mm           
Třída použití:  AC4/32
Záruka: 25 let 

SWISS KRONO
Skladový koncept ASKO   

Podlahy EXQUISIT
Tloušťka dílců:  8 mm
Formát:  1380 x 193 mm 
4V-spára, antistatické          
Třída použití:  AC4/32
Záruka: 25 let 

Podlahy EXQUISIT PLUS
Tloušťka dílců:  8 mm
Formát:  1380 x 244 mm
4V-spára, antistatické          
Třída použití:  AC4/32
Záruka: 25 let 
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ŠIROKÁ NABÍDKA TERAS OD ASKA
DŘEVĚNÁ KLASIKA

Terasy z přírodního dřeva vytvoří novou užitnou plochu pro odpočinek. V přímém spojení s domem pak i přirozený 
přechod z vnitřního do venkovního prostoru. Přírodní dřevěná terasová prkna se ani ve vysokých letních teplotách 
nerozpálí tak, aby zabránila využití terasy. V chladných dnech dřevo zůstává příjemně teplé a za vlhka neklouže.                        
Dřevěná terasová prkna nachází uplatnění především v exteriérech zahrad, na balkónech a terasách, v okolí bazénů. 
Vhodné jsou i pro zimní zahrady, do komerčního prostředí typu kavárny, hotelové prostory či sportovní areály.
V nabídce ASKO a.s. naleznete výběr z tuzemských, exotických dřevin a v neposlední řadě i terasová prkna z modi-
fikovaného dřeva. Vybírat lze ze širokého spektra profilů, délek i provedení. Pro všechny typy dřevin jsou k dispozici 
podkladové hranoly ze stejné nebo vhodné  dřeviny, samozřejmostí je dostupnost montážního příslušenství od výrobců 
Fixing group a Sihga, případně nerezových vrutů Fischer. 
Pokud plánujete stavbu terasy a potřebujete pomoc s výpočtem materiálu, vyzkoušejte náš praktický konfigurátor, 
který Vás krok za krokem provede výběrem materiálu až po možnost objednání.

Čistě přírodní materiál, který se dobře kombinuje 
s dalšími stavebními materiály.

Má výborné termo-izolační vlastnosti.

Je teplá na dotek, nepálí a neklouže.

Rychle schne pro dešti.

Díky elasticitě nehrozí při správné péči poškození 
ani za silnějších mrazů.

Různorodost struktur a barev se vlivem světelných 
podmínek prohlubuje, vytváří zajímavé efekty.

PROČ dřevěnou terasu?
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25 x 190    1,5 a 4,8   520             

25 x 145    2,45 - 4,9  850 - 1150        

21 x 145    2,15 - 5,8   850 - 950    

21 x 145    2,15 - 6,1  1100 - 1200      

21 x 145    2,15 - 6,1  750 - 890            

26 x 118    3 - 4,5 po 30 cm  450 - 470            

27 x 143 / 24 x 143 / 27 x 142 3; 4; 6   620 - 680   

24 x 136    2; 3; 4; 5   550 - 590            

26 x 146    2; 3; 4   550   

Accoya

Bangkirai

Garapa

Massaranduba

Fava Amargosa

Thermoborovice

Sibiřský modřín

Evropský modřín

Severská borovice

Profil (mm):   Délky (m):    Hustota (kg/m³):             Provedení: TYPY provedení:

HLADKÉ 

HRUBÉ

ELEGANT

JEMNÉ

hladké/hladké

jemné/hrubé

hladké/hladké 

jemné/hladké

jemné/hladké

jemné/hladké, elegant/hladké

hladké/hladké, jemné/jemné, jemné/hrubé

jemné/jemné

jemné/jemné, hladké/hladké

 

Dřevina:



MATERIÁL DOVEDENÝ K DOKONALOSTI
TERASY Z WPC 

WPC terasové systémy jsou moderní a bezúdržbovou alternativou ke klasickým terasovým prknům z přírodního dřeva. 
Současné WPC neboli dřevoplastové systémy jsou směsí přírodního dřeva s příměsí HDPE, pojiv a aditiv (70 % dřevěné 
drti a 30 % vysoce kvalitativního zdravotně nezávadného polymeru HDPE). Za použití speciální technologie z této směsi 
vznikají velmi odolné a stabilní komponenty. WPC terasové systémy jsou velmi trvanlivé a odolné vůči povětrnostním 
podmínkám, nevyžadují úpravu před ani po montáži a jsou vhodné i do míst s velkou pochozí zátěží. WPC terasová 
prkna mají klasické rýhování a reálný vzhled dřeva, jsou dostupné v řadě barevných odstínů a profilů. Pro své vlastnosti                              
a bezúdržbovost nachází stále častěji uplatnění nejen u venkovních teras, ale i při výstavbě zahradních cest a chodníčků, 
obložení schodů, vířivek a bazénů, mol a pobřežních lávek. Lze je využít při výstavbě altánů, zimní zahrady. 

Společnost ASKO a.s. nabízí WPC produkty dvou výrobců s certifikací FSC®. Prvním v sortimentu WPC je cenově dostupná 
značka Unvoc. Tyto profily nabízejí moderní pojetí dvoubarevného extrudovaného prkna s imitací dřeva. Druhým výrobcem 
je značka UNODECK s životností více jak 20 let. 

Moderní materiál s dlouhou životností.  

UV stabilita proti přírodním vlivům. 

Voděodolnost, protiskluzovost, mrazuvzdornost.

Odolnost vůči plísním, dřevokazným houbám a hmyzu. 

Praktický bezúdržbový systém bez nutnosti opakovaných 
nátěrů a oprav.

Snadná montáž i údržba.

Výběr z mnoha barevných provedení a typů profilů.

PROČ systém WPC?
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22,5 x 143 2,0 a 4,0     

23 x 146  2,0 a 4,0  

UNVOC coex

UNVOC

Profil (mm): Délky (m): 

DUTÝ PROFIL
RÝHOVANÉ PROVEDENÍ

Typ WPC

24 x 150  

20 x 154 

UNODECK PROFIL ULTRA

UNODECK PROFIL SOLID

Profil (mm):Typ WPC

UNODECK díky svému unikátnímu složení (52 % dřeva, 28 % kvalitních HDPE polymerů a 20 % ekologických aditiv pro odolnost proti UV záření a stárnutí) vyniká technickými 
vlastnostmi, vysokou odolností vůči výkyvům počasí a povětrnostním podmínkám. Zvolit lze varianty v provedení odlehčených dutých profilů nebo luxusnějších plných profilů. 
Profily mají dvě povrchové úpravy a to klasické rýhování nebo oblíbenou texturu dřeva.

EXTRUDOVANÝ, DUTÝ PROFIL
TEXTURA DŘEVA

DUTÝ PROFIL
TEXTURA DŘEVA, RÝHOVANÉ PROVEDENÍ

PLNÝ PROFIL
TEXTURA DŘEVA, RÝHOVANÉ PROVEDENÍ

textura dřeva extrudovaný, dutý        

rýhované  dutý

Provedení:  Typ profilu:

textura dřeva/rýhované dutý 

textura dřeva/rýhované plný 

Provedení:              Typ profilu:Délky (m):  

4,0 

4,0
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TERASOVÝ SYSTÉM Z BAMBUSU
PATENTOVANÉ ZPRACOVÁNÍ, ŠPIČKOVÁ KVALITA 

Moderní terasové profily jsou vyrobené speciálním patentovaným procesem z bambusových vláken a příměsi pryskyřice. 
Bambusová vlákna mají přirozeně vysokou hustotu, pryskyřice vlákna bambusu impregnuje. Patentovaný způsob tepelného 
zpracování bambusová vlákna stlačí, fenolová pryskyřice impregnuje a výsledkem je jeden z nejtvrdších a nejtrvanlivějších 
materiálů na trhu. 
Bambus je rychlerostoucí rostlina (za jediný den je možný růst až o 160 cm) s minimální zátěží na životní prostředí. Sklízí se 
tyče o průměru cca 8 - 18 cm a výšce až 30 m, v rozmezí 5 - 6 let, kdy jsou stonky dostatečně tvrdé. Tímto způsobem těžby 
nedochází k devastaci bambusových polí. Bambus následně prochází speciální patentovanou technologii opracování. Výsledkem 
jsou exkluzivní, odolné, rozměrově stabilní bambusové profily se systémem drážka-drážka pro precizní a rychlou instalaci všech 
venkovních teras.
Společnost dasso group, která dodává bambusové profily na světový trh již od roku 1993, je specializovaná na výrobu                                     
a zpracování bambusu pro exteriér i interiér. Svou výstavbou v oblasti komerce i residenčních projektů prezentuje na více než 
1000 realizačních místech po celém světě. Díky moderním výrobním zařízením a vysokým nárokům na kontrolu kvality dosahuje 
dasso group špičkové úrovně svých produktů. 

Výrobce krystalizuje bambusová vlákna s částicemi CeramiX®                       

a impregnuje je fenolovou pryskyřicí (stejnou pryskyřicí, která se 
nachází mimo jiné v bowlingových koulích). Následně je slisuje do formy 
"Fused Bamboo". Tím je bambusový profil plně impregnován, vlákna 
nedegradují (jsou odolné vůči plísním, dřevokazným houbám apod.)  
ani v exponovaném prostředí.

PŘED OŠETŘENÍM PO OŠETŘENÍ

Patentovavá technologie na zpracování.
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PROČ zvolit na terasu bambusové profily dasso?

Produkt zohledňující životní prostředí. 
Bambus se sklízí po 4 - 6 letech růstu. 
Nedochází k ničení lesů.

FSC® certifikováno.

Odolný proti hnilobám a plísním.
Třída: 0
[DIN EN ISO 846: 1997-10] 
[DIN EN 152: 2011]

25 let záruka.Tvrdý a odolný materiál
Třída: 1
[EN1534] 
[CEN/TS 15083-1: 2005] [EN 350: 2016]

Požární odolnost
Třída A: ASTM E84
Bfl-s1:EN13501-1
BAL 29:AS 1530.8.1-2007

Odolný proti škůdcům
Třída: 1 AS 5604 (2005)
[EN 117] 

Bambusové profily dasso jsou již při výrobě naimpregnovány ochranným olejem. 
Protože se jedná o přírodní produkt, vzhled se může lišit zrnitostí či odstínem barvy. Pro zachování původní barvy profilů je nutné min. jednou do roka provést údržbu pomocí 
venkovního penetračního oleje (nejlépe před zimou). Do penetračního oleje lze ještě přidat pigmenty, aby se obnovila původní barva. Bez pravidelné údržby pigment časem 
zešedne do pěkné stříbrné patiny stejně jako každé tvrdé dřevo vystavené slunečnímu záření. Díky výrobní technologii je následná údržba po montáži minimální.

20 x 137 

 

PROFIL DASSO

Profil (mm):Typ profilu

jemné profilové rýhování / hladké               plný 

Provedení:                                            Typ profilu: Délky (m):    

 1,85 a 3,05 
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PLOTOVKY Z WPC 
PLOTY BEZ STAROSTÍ S ÚDRŽBOU

WPC plotovky stejně jako terasová prkna svým vzhledem imitujícím pravé dřevo skvěle zapadnou            
do vaší realizace zahradních projektů. Jsou vyrobeny z materiálu, který pro své unikátní složení dřeva, 

Dlouhá životnost a vysoká pevnost. 

Praktický bezúdržbový materiál bez opakovaných 
nátěrů a oprav.

Přirozený vzhled pravého dřeva. 

Žádné úlomky, třísky a praskliny.

Odolnost proti UV záření, proti vodě, vlhkosti            
i chemikáliím. 

Odolnost proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Snadná montáž, pro instalaci nepotřebujete žádné 
speciální nářadí.

Výhody plotovek z WPC

12 x 140 

 

UNODECK PROFIL FORTE

Profil (mm):Typ WPC

textura dřeva           plný 

Provedení:               Typ profilu: Délky (m):    

 1,2; 1,5; 2 a 4 

Libovolné možnosti aplikace

HDPE polymerů a ekologických aditiv vyniká technickými vlastnost-
mi a to vysokou odolností vůči výkyvům počasí i povětrnostním 
podmínkám. 
Díky svému přirozenému vzhledu a jednoduchosti montáže splní 
vaše očekávání dokonalého plotu. 
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Vždy se maximálně snažíme dodávat komplexní řešení projektů. Proto pro nás bylo doplnění nátěrových 
hmot FAXE, CIRANOVA a WIGODECOR dalším logickým krokem pro vytvoření kompletní nabídky sortimen-
tu produktů ze dřeva. Nátěrové hmoty zpomalí přirozenou oxidaci dřeva, ošetří drobné praskliny, ochrání 
dřevo před klimatickými změnami počasí a současně mohou zdůraznit přirozenou kresbu dřeva. 
V současnosti máme nátěrové hmoty určené do interiéru i do exteriéru. Jedná se o kvalitní přípravky 
na bázi olejů, které při správné volbě prodlouží živostnost dřeva. U produktů jsme kladli důraz nejen                             
na funkčnost, ale i na životní prostředí. Zvolili jsme nátěrové hmoty na bázi přírodních olejů a vosků s minimem 
syntetik a rozpouštědel, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 
 

NÁTĚROVÉ A IMPREGNAČNÍ HMOTY 
UCELENÉ PORTFOLIO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Exteriérovou ochranu a údržbu  

terasy, fasády, ploty, zahradní nábytek a zahradní program, 

dětský zahradní nábytek a další.

Interiérovou ochranu a údržbu 

palubky, spárovky, přiznané krovy, fošny, pracovní 

desky a další.  

Použití nátěrových hmot

WIGODECOR:  nátěry s kvalitním UV filtrem v mnoha barevných 
odstínech, které jsou určeny na ochranu a renovaci dřeva pro interéry 
i exteriéry. 

FAXE:  nátěrové hmoty dánského výrobce určené pro ochranu, 
údržbu a renovaci dřeva v interiéru i exteriéru jejichž je ASKO 
výhradním distributorem pro trh ČR a SK.

CIRANOVA:  produkty skandinávského výrobce, které pronikají 
hluboko do dřeva. Jsou doporučovány pro chranu a renovaci dřeva 
zejména pro exteriéry. 
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK
V ŠIROKÉ NABÍDCE OD DŘEVA AŽ PO HLINÍK

46

TEAK

EUKALYPTUS  

AKÁCIE 

AKÁCIE + PLAST

SIBIŘSKÝ MODŘÍN  

SEVERSKÁ BOROVICE

DOSTUPNÉ DŘEVINY PRO ROK 2022Společnost ASKO a.s. se po letech zkušeností získaných v segmentu zahradního nábytku dobře orientuje v jeho nových 
trendech i v požadavcích zákazníků. Každý rok pro své zákazníky přinášíme novinky. Při výběru nových kolekcí klademe velký 
důraz na celkové zpracování, kvalitu použitých materiálů, ekologii, ale samozřejmě zohledňujeme i nové trendy, kterými dopl-
ňujeme úspěšné kousky z předchozích sezon. Tým našich profesionálů osobně jedná s dodavateli v místě výroby, aby si                  
potvrdili kvalitu postupů a zpracování, vstupní materiály, preciznost kompletací a technické detaily, dodržování podmínek 
„fair trade“. V portfoliu společnosti ASKO jsou zastoupené dřeviny z tuzemských i exotických dřevin v dostatečných sklado-
vých zásobách, v kvalitním řemeslném zpracování, moderním i klasickém designu, s řadou povrchových úprav.

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK
Kvalitní řemeslné zpracování, funkčnost a výběr z pevných, stohovatelných i polohovatelných křesel. Velkých i menších 
sestav. Řady doplňků včetně lehátek, odkládacích stolků a designových houpaček.
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UMĚLÝ RATAN A HLINÍK
Naše kolekce zahradního nábytku je kombinací umělého ratanu a hliníku, materiálu 
„POLYWOOD“. 
Umělý výplet je vyroben ze speciálního odolného polyetylenoveho materiálu v imitaci 
přírodního ratanu. Je recyklovatelný, pružný, pevný a netoxický.  
Dobře odolává povětrnostním vlivům, praskání a blednutí. 

HLINÍKOVA KONSTRUKCE s povrchovou úpravou „satin“ dodává nábytku lehkost 
a výhodu snadné manipulace. „POLYWOOD“ (Polyethylen s vysokou hustotou - 
HDPE) je materiálem z recyklovaných plastů. Odolává mnoha klimatickým změnám 
(horkému slunci, sněhu, silnému větru, ale i solným sprejům).



DĚTSKÝ PROGRAM 
VŠE PRO ZÁBAVNĚJŠÍ A HRAVOU ZAHRADU 

Domečky, hřiště, pískoviště, houpačky a herní prvky, které učiní zahradu atraktivnější pro všechny 
děti. Kvalitní řemeslné zpracování, certifikace TÜV, FSC®, velký výběr typů a druhů. 
Dětský program ze dřeva je vyroben z impregnovaného borového nebo smrkového dřeva, 
kdy zelená impregnace chrání produkty před povětrnostními vlivy a klimatickými změ-
nami. Domečky a hrací hřiště doporučujeme po zakoupení natřít barvou vhodnou k těmto 
účelům. Prodlouží se jejich životnost a pro děti se stanou díky barvám ještě přitažlivějšími. 
Většina produktů je určena pro děti od 3 let, pokud není u daného produktu vyznačeno 
jinak. Dětský program je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory. 

Nabídku hřišť dále doplňují praktické gumové dlaždice pro zpevnění povrchu, tlumící pády,        
nárazy, ale i hluk. Nejčastěji se využívají jako dopadové/doskokové plochy na dětských 
a víceúčelových hřištích.

Dětská hřiště a houpačkyDomečky a skluzavky
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Multifunkční hřiště a lezecké stěny Pískoviště a další herní doplňky
pro dětské vyžití

Všechny produkty dodávané společností ASKO a.s. prošly úspěšně certifikací
TÜV nebo jsou v souladu s normou EN 71-1-2-3-8.
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Zahradní program společnosti ASKO a.s. nabízí množství dřevěných 
květníků, květináčů a truhlíků. Program je připravován jako celek, který 
klientům umožní vybrat si doplňky dle svých požadavků vytvořit                 
si individuální projekt terasy, zahrady nebo balkonu. 
Nabízíme i masivní květináče s praktickými uchy po stranách pro lepší 
manipulaci. Součástí balení většiny květináčů je ochranná geotextilie. 

Květináče i květníky jsou ošetřeny tlakovou impregnací pro lepší odolnost 
vůči k limatickým podmínkám. Jsou nabízeny v mnoha velikostech,  
v různých tvarech, barevných provedeních a designech.

ZAHRADNÍ PROGRAM
DŘEVĚNÉ KVĚTINÁČE, KVĚTNÍKY A DOPLŇKY 
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Široká nabídka pergol, mříží a podpěr na popínavé květiny. Varianty vyvýšených záhonů, stojanů na vysokých nohách pro pěstování bylin 
a zahradní pracovní stolky.
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V této kategorii nabízí společnost ASKO spektrum produktů pro milovníky zahradničení, kteří zde najdou vše, co v průběhu roku potřebují pro péči o svoji zahradu, 
terasu nebo balkon. V nabídce lze vybírat z množství květníků, moderních vyvýšených záhonů, pařníků, kompostérů a zahradních domků. Pro terénní úpravy zahrad               
a přípravu záhonů okrasných, ale i užitných rostlin je zde množství palisád, frézované kulatiny, kůlů, ohraničení záhonů v řadě provedení, délek a úprav. 
Ucelený koncept doplňují dřevěné bedýnky v řadě provedení (s povrchovou úpravou i bez, opalované, impregnované aj.) pro venkovní i vnitřní využití.

ZAHRADNÍ PROGRAM
VŠE PRO UPRAVENOU ZAHRADU V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ  
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DUBOVÉ PRAŽCE

Dřevěné pražce z dubu jsou jednou z novinek zahradního konceptu ASKO                  
pro rok 2022. Jsou neuvěřitelně odolné, vydrží řadu let bez nutnosti pravidelné 
péče. Navíc stárnutí vlivem klimatických změn dodá pražcům na atraktivitě. 
Velmi dobře se kombinují s aktuálními materiály (kámen, beton apod.). 

Mají široké uplatnění ať už jako čistě dekorační nebo funkční prvek. 
Lze je využít pro výstavbu chodníků, schodů, jako stylové krytiny pro terasu. 
Funkčně ohraničí rybník nebo záhon, lze z nich vyrobit vyvýšené záhony. 
Pražce mají čtyři ostré hrany nebo jen potřebnou pohledovou hranu či stranu. 
Na zbývajících hranách může zabíhat díky větší křivosti dubového dřeva oblina s kůrou.
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PRODEJNA DŘEVAŘ
Naš tým specialistů vám pomůže s výběrem vhodného materiálu a příslušenství, ověří aktuální skladovou dostupnost, zajistí objednávku.

SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA 
Samoobslužná prodejna nabízí široké spektrum produktů pro truhláře, tesaře, podlaháře a kutily. Nabízíme elektrické a aku nářadí, ruční 
nářadí, zahradní program, nátěrové hmoty atd. Nabídka nářadí, doplňků a příslušenství je aktualizována s ohledem na požadavky zákazníků, 
ale i jednotlivá roční období.

E-shop DŘEVAŘ
Moderní, intuitivní prostředí e-shopu Dřevař s přehledným řazením produktů, responzivním zobrazením, strukturovaným objednávkovým 
systémem a intuitivním objednávkovým procesem.

MALOOBCHODNÍ PRODEJ

REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI zajišťují péči o zákazníky ve svěřeném regionu. Se zákazníky jsou v intenzivním kontaktu, aby včas a přesně 
zajistili jejich požadavky, informovali je o dění ve společnosti ASKO a.s. Řeší kompletní obchodní agendu. Dbají na vysoce profesionální, 
dlouhodobé obchodní vztahy založené na kvalitě servisu. 

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

ZÁKAZNICKÁ  PODPORA 
Zodpoví vám dotazy k sortimentu, dodacích podmínek, objednávky. 
ZBOŽÍ SKLADEM 
28.000 m² skladových ploch a řízení skladových operací. 
DOPRAVA  ZBOŽÍ 
Zajistíme Vám dopravu  zakoupeného zboží.
FORMÁTOVÁNÍ, HOBLOVÁNÍ



CENTRUM PODLAHOVÉHO DESIGNU FLOORFLOOR

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE A CENY
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A PORADENSTVÍ
KOMPLETNÍ SLUŽBY, NÁSLEDNÁ PÉČE VČETNĚ RENOVACÍ PODLAH A TERAS
ZÁZEMÍ PRO DEVELOPERY, ARCHITEKTY A BYTOVÉ DESIGNÉRY

Centrum podlahového designu FLOORFLOOR je samostatnou obchodní divizí společnosti ASKO a.s., která se zaměřuje na práci 
s koncovými zákazníky, s developery, architekty a bytovými designery. Disponuje rozsáhlou nabídkou produktů v exklusivních 
kolekcích. Hledá kompletní řešení pro váš projekt. Dbá na kvalitu materiálů, precizní řemeslné zpracování a spolehlivost dodavatelů. 
Poskytuje oborné poradenství při výběru materiálů a zaměření. Zajistí dopravu a montáž, nabízí servisní a údržbové práce.

Centrum podlahového designu FLOORFLOOR, Na Pankráci 30A, Praha 4,
FLOORFLOOR.CZ,  facebook.com/floorfloor.cz/



FLOORFLOOR Centrum podlahového designu

Na Pankráci 30A, 140 00 Praha 4

T  +420 222 939 851   E  showroom@asko-as.cz

floorfloor.cz I facebook.com/floorfloor.cz

ASKO a.s., Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

T  +420 271 017 160   E  asko@asko-as.cz

Eshop  drevar.cz      

asko-as.cz I facebook.com/vase.asko

Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen.
Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní.


