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3 LET
Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás

Příběh ASKA  se začal psát 1. dubna 1991 díky chuti jít samostatnou cestou podnikání a odvaze převzít zodpovědnost za celý 
chod vlastní firmy, životy zaměstnanců. Firma byla postavená na dobrých základech, rostla a vyvíjela se. V čase rozšířila nejen své 
spektrum produktů a služeb, ale i prostory, kde má dodnes centrálu. 

Dnes je ASKU 30 let, má své pevné postavení na trhu dřevozpracujího průmyslu, dobré jméno na českém i zahraničním trhu. 
Disponuje vlastním zázemím, velkými skladovými prostory, vozovým parkem a má 100 zaměstnanců.

Tato kniha je obrazovým náhledem do života ASKA od jejího začátku v roce 1991 až po rok 2021. 
Je velkým poděkováním zakladatelům společnosti, současnému vedení a všem zaměstnancům, který společně dále příběh ASKA utváří.
 
Děkujeme všem, kdo se podíleli na tvorbě této knihy. 
Tým redakční rady.
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Prodejní a distribuční centrumProdejní a distribuční centrum

ING. VLADIMÍR A DANIELA HRDINOVI
ZAKLADATELÉ RODINNÉ FIRMY ASKO s.r.o.  

Psal se rok 1989 – listopad – sametová revoluce – možnost samostatného podnikání. 
V průběhu roku 1990  řada zaměstnanců státních podniků začala zvažovat samostatné podnikání  a již koncem roku řada nových podnikatelů zakládala samostatné firmy, resp. pokud 
měli možnosti a jazykové znalosti i různá zastoupení zahraničních firem. V té době jsem přemýšlel, zda založit vlastní společnost a navázat na dosavadní činnost v obchodě se dřevem 
a dřevařskými výrobky, kde jsem měl vybudované zázemí a to jak směrem k tuzemským, tak i zahraničním partnerům. S ohledem na přístup vedení dosavadního zaměstnavatele           
a po konzultaci s mojí manželkou Danielou jsme se společně se šesti dalšími spolupracovníky rozhodli jít vlastní cestou. 1. dubna 1991 jsme se stali zaměstnanci nové společnosti  
ASKO s.r.o. a zahájili jsme naši činnost. 

Začátky nebyly  jednoduché – neměli jsme žádné vybavení, museli jsme za vlastní prostředky nakoupit kancelářský nábytek, psací stroje, tiskárny, kopírky atd. Používali jsme vlastní 
auta. Poděkování patří řediteli Výzkumného ústavu dřevařského Ing. Hurdovi, který nám poskytl zázemí ve 4 pronajatých kancelářích. Poděkování patří i pracovníkům ČSOB, kteří vyšli 
naší společnosti vstříc při poskytnutí nutných finančních prostředků – úvěrů. 

Zkušenosti ze zahraničně–obchodních operací a dobré obchodní vztahy s partnery nám sice přinášely výsledky, ale znamenalo to práci „ve dne v noci“, být neustále na cestách                          
a zároveň zpracovávat všechny potřebné doklady pro zajišťované vývozy jehličnatého řeziva. S poměrně rychlým nárůstem obratu jsme museli navýšit počet našich kolegů. Skutečností 
bylo, že v roce 1993 se naše společnost stala největším vývozcem jehličnatého řeziva v České republice a zároveň se dařilo obchodovat i další sortimenty dřevozpracujícího průmyslu. 
V té době jsme si uvědomili, že kanceláře, počítače, auta, vlastně práce obchodní agentury není naše budoucnost. Na základě soutěže vypsané Fondem Národního Majetku se nám podařilo
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Mezinárodní krize v letech 2007 - 2009 měla samozřejmě dopad i do obchodní činnosti 
společnosti ASKO a.s. Pokles obratu, marže, značná konkurence dalších firem a to jak 
tuzemských tak i zahraničních dodavatelů. Přes uvedenou skutečnost se podařilo zachovat 
obrat v potřebné výši prakticky při původním počtu zaměstnanců. 
V té době jsem již dosáhl důchodového věku a náš syn Jan ve firmě nejen úspěšně plnil 
své úlohy, ale byl schopen mne i plně zastoupit. S ohledem na mé zdravotní problémy                          
a po dohodě převzal Jan řízení společnosti. Já jsem byl, v rámci možností, platným poradcem. 

Současné postižení celé společnosti virovým onemocněním Covid-19 se samozřejmě projevilo          
i ve společnosti ASKO a.s. Plnění úkolů při omezeném obsazení pracovních pozic, nemocnosti, 
karanténě apod. je velmi komplikované. Nasazení pracovníků je obrovské. Musím uvést,                
že k celému týmu opravdu vzhlížím s úctou a obdivem. Velké poděkování všem.  

Přeji společnosti ASKO a.s., aby se podařilo současnou situaci překonat. Do dalších let mnoho 
úspěchů při její další činnosti a zejména pak všem pracovníkům – kolegům ať se daří v pracovním 
i osobním životě 

v roce 1993 koupit skladové prostory v Praze–Uhříněvsi. Na pozemku, kde mimo budovy truhlárny nebylo nic, jsme začali nově budovat a podnikat. V letech 1994 - 95 jsme vybudovali 
první skladovou halu, v letech 1995 - 96 jsme postavili kancelářskou 4podlažní budovu, v roce 1997 další halu atd.  Nové kancelářské prostory jsme nejen brzy obsadili, ale rovněž  využili 
pro opakované pořádání společných akcí v rámci Společenstva dřevozpracujícího průmyslu a pro podávání informací o vývoji evropského dřevařského trhu. Těchto akcí se zúčastnila 
většina tuzemských obchodních partnerů.  
Nově vybudované skladové haly jsme brzy zaplnili nákupem výrobků dřevozpracujícího průmyslu jak z tuzemska tak ze zahraničí a realizovali následné prodeje  přes sklad. V roce 1995  
mimo dodávek pro stavební firmy, truhláře, podlaháře a další řemeslníky jsme byli jedním z prvních dodavatelů do sítě marketů OBI s následným rozšířením na Globus, Bauhaus,                
Hornbach a další.  Módní trend tzv. plovoucích podlah jsme využili dovozem značkových podlah od firem Parador, Kronotex, Kronopol, Haro i od dalších výrobců včetně potřebných 
komponentů a jejich distribuci. 
Koncem 90. let se tak firma ASKO s.r.o. stala významným dodavatelem dřeva a dřevařských výrobků na českém trhu. V roce 1998 jsme transformovali na akciovou společnost.                     
Vývoz jehličnatého řeziva postupně ztrácel na významu v důsledku ukončení činnosti mnoha pilařských provozů resp. propojení pil na přímé obchody se zahraničními partnery. Na dalším 
zvyšování obratu, zejména počátkem nového století, měl velký podíl nástup syna Jana. Ten se po zapracování ujal funkce obchodního ředitele. Jeho zásluhou došlo k zahájení 
dovozů zahradního nábytku především z Malajsie a Vietnamu. Podařilo se navázat spolupráci s novými dodavateli v zemích bývalého sovětského bloku – Estonsko, Litva, Lotyšsko. 
Obrat v těchto letech přesahoval 1,1 mld. Kč. Bylo nutno vybudovat další skladové prostory, zavést nové skladové systémy (značení zboží čárovými kódy) a tím vytvořit prostor                
pro další rozšíření sortimentů, které se dařilo úspěšně na českém trhu distribuovat. V té době nově pořízený showroom v Praze “Na Pankráci 30 A” vytvořil možnost prezentace 
zboží jak našim partnerům, tak i konečným zákazníkům včetně nových možností dodávek na developery, stavební společnosti. 

Velké poděkování za dosažené výsledky patří všem pracovníkům společnosti, kteří se na úspěšném rozvoji společnosti podíleli.  
Velké poděkování patří rovněž mé manželce Daniele, která po celou dobu byla mojí podporou a má velký podíl na dosaženém rozvoji firmy. 
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ING. JAN HRDINA
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ASKO a.s.  

Do firmy jsem nastoupil v roce 1999 po ukončení studií. 
Již před nástupem jsem pro ASKO dělal různé brigády. Například prokládání řeziva na skladě nebo tvorbu cenových kalkulací. Po svém nástupu jsem začal pracovat na skladě 
prodejny, skončil ale vedoucí obchodního týmu, a bylo třeba řešit řadu obchodních záležitostí. Celkem rychle jsem se přesunul do kanceláře. Byla to dynamická léta plná intenzivní 
práce a mnoha příležitostí. Trh v ČR stále nebyl dostatečně saturovaný a úspěšně jsme tak, jako jedna z prvních firem, zaváděli na trh dnes již známé dřevomateriály vhodné 
pro stavebnictví a interiérový design (např. OSB desky, KVH, vylepšené DTD-GSB, ...). WPC terasy (vzorky přivezené z USA sloužily jako podnět pro výrobu dřevoplastů v ČR              
pod názvem Grenadeck), ale i kvalitní hoblovaný materiál včetně palubek ze severských zemí. Fasády a terasy jak z evropských, tak z exotických oblastí. Rozšířili jsme kolekce 
moderních laminátových podlah o nové dekorové řady se zámkovými systémy, zařadili dřevěné a vinylové podlahy, později doplnili sortiment dveří. Začali jsme dovážet různé 
kolekce zahradního nábytku a zahradní program. 

Vedle rozšiřování dřevomateriálů a propagace směrem k zákazníkům byla důležitá značná investice do logistiky. Zavedli jsme dvousměnný a později i třísměnný provoz.                  
Každá směna byla specializovaná na přípravu, naskladnění a vyskladnění materiálu s lepší vstupní a výstupní kontrolou. 
Dopravní náklady tvoří značnou část nákladů z ceny dřevomateriálů, které jsou objemné a kde cena na trhu je pod velkým tlakem konkurence. Proto jsme se vydali cestou 
dlouhodobých vztahů s našimi dodavateli, nákupem na jeden řízený centrální sklad. Sklad, kde je materiál v systému WMS (warehouse-management-system) umístěn na jednotlivých 
lokacích s eliminací lidské chyby a odkud se následně expeduje zpravidla dlouholetým a váženým zákazníkům. Vše, co děláme, má hlavní cíl - SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK, který dostává 
své zboží a materiál na svou realizaci včas, v potřebné kvalitě a s potřebným servisem. 
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Vytvořili jsme proto specializované týmy. Tým WOOD obsluhující profi-trh (dřevoprodejce, sítě stavebnin, prodejce střech). Často to jsou profi-řetězce, ale jedná se i o nezávislé 
rodinné firmy, kde při návštěvě zavoní i upečená domácí bábovka. Tým DIY má na starost markety, kde je velký tlak na dodávky JIT (JUST IN TIME). Tento tým je v mezinárod-
ních tendrech dlouhodobě úspěšný a to i přes vysokou zahraniční konkurenci. Prodejní tým FLOOR a SHOWROOM má na starost obsluhu odborných podlahářských firem, 
studií, designerů, architektů. Mezi dlouhodobé zákazníky patří známé developerské firmy. Doplním, že pokud počítáme průměrnou velikost podlahové plochy v bytu 70 - 80 m², 
tak jsou to již statisíce bytů, kam naše firma přes další obchodní a realizační partnery dodala podlahové krytiny. Důležitý je tým PRODEJNY zaměřený na obsluhu řemeslníků                                           
a maloobchodních zákazníků ve firemní prodejně. Samostatnou kapitolou je e-shop, který slouží jak k prodeji, tak jako katalog zboží s potřebnými informacemi. V rámci orga-
nizace společnosti, vedle prodejních týmů v první linii, je potřeba zmínit další podpůrné týmy, bez kterých by celek nemohl fungovat. Je to ZÁKAZNICKÝ SERVIS a PROVOZNÍ 
ODD., kde se řeší objednávky, telefonická podpora zákazníků a každodenní logistika směrem k zákazníkům. Vše se musí dodat, zkontrolovat, naskladnit na příslušné 
lokace na skladech, připravit k expedici a pak naložit a dodat zákazníkovi. To vše je náročná a důležitá práce na našich skladech. Oddělení IT je zodpovědné za fungující systém 
a aplikaci nových technologických možností do chodu firmy. Úkolem NÁKUPNÍHO TÝMU je pro naše zákazníky dobře nakoupit. Co to znamená dobře nakoupit? Jelikož zákazník 
dnes vyžaduje především plynulé zásobení, úkolem je zajištění potřebných objemů v dané kvalitě a v neposlední řadě v konkurenceschopných cenách. Specializovaný tým 
MARKETINGU s cílem prezentace vysoké odbornosti našich specializovaných týmů směrem k zákazníkům, PERSONÁLNÍ a ÚČETNÍ ODDĚLENÍ se svým stabilním týmem, jsou 
spolehlivou oporou. V ASKU platí, že všechny závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny včas a v daném termínu. To je základní předpoklad pro dobré obchodní a často i přátelské 
vztahy mezi námi a obchodními partnery. 

Když vše dobře funguje, potom víme, že jsme všichni sehraní. Každý ví, 
co má dělat, naše práce má smysl a všichni ve firmě táhneme za jeden 
provaz. Zakládáme si na tom, aby nás práce spolu bavila, abychom 
prohlubovali vzájemnou důvěru ve firmě. Jsme lidi, pro které je důležitá 
týmová spolupráce a společně jsme se rozhodli ve svých životech      
ke svému životnímu prostoru přistupovat odpovědně. 

Nastoupil jsem do firmy před více jak 20 lety a mohu hrdě říci, že tato 
práce je o lidech, s lidmi a pro lidi. A to má smysl. Tomu se říká pracovat 
v „rodinné firmě“, ve firmě, kde na každém člověku záleží a kde je každý 
důležitý. Slavíme v tomto roce jubileum 30 let. To znamená, že firma je 
dospělá, zodpovědná, zdravá a má lidskou tvář. 
Děkuji při této příležitosti všem mým kolegyním a kolegům za kus dobře 
odvedené poctivé práce, děkuji všem našim partnerům, dodavatelům                  
a zákazníkům za podporu a důvěru.  Je na čem stavět a na co navázat. 

Celé firmě Asko přeji další úspěšný vývoj v době, která přináší nové výzvy 
a také nová řešení. Je mi ctí i radostí, že se na překonávání těchto výzev 
mohu se všemi kolegy podílet 
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ASKO JE JIŽ 30 LET 
PŘEDNÍM DISTRIBUTOREM VÝROBKŮ ZE DŘEVA 

HISTORIE
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1991 

1993

Zahájení činnosti ASKO s.r.o. 
Společnost zaměřená na export řeziva v rámci celé EU se sídlem Praha 3, Florenc.

Zakoupení nových pozemků pro vybudování vlastního zázemí v Praze 10, Uhříněves.

Prodejní a distribuční centrumProdejní a distribuční centrum

1991 
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1994 - 95 Rozšíření portfolia o dřevařské materiály pro truhláře, podlaháře, stavební firmy, 
postupné přibírání obchodních řetězců do portfolia. 

ASKO s.r.o. buduje první velké skladovací haly a vytváří základy budoucí logistiky po celé ČR.

Zahájení výstavby hlavní administrativní budovy.
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1994 - 95



1996 ASKO se stává aktivním členem 
Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s.

1995 Kolaudace vlastní administrativní budovy ASKO s.r.o.
Otevření první vzorkové prodejny pro velkoobchodní zákazníky. 

19961995
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1998 Transformace  ASKO s.r.o. na akciovou společnost a vstup na tuzemský trh 
jako logistické a distribuční centrum dřevařských materiálů.

15

1998



První ucelená prezentace produktového portfolia na tuzemských výstavách a veletrzích. 

ASKO a.s. začíná připravovat pravidelná výroční setkání a outdoorové aktivity pro své zákazníky.

Publikuje odborné články pro profesionální i laickou veřejnost do řady vybraných publikací.

Vytváří své první webové stránky (www.asko-as.cz)

od roku 1998 

1998
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2002 Disponuje certifikátem PEFC® - systém certifikace lesů s cílem 
podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2002
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2004 Společnost ASKO dokončuje velké stavební úpravy vlastního areálu výstavbou 
haly č. 5 a získává tak 15.000 m² zastřešené plochy. 

2004
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2006 ASKO a.s. zavádí WMS (systém řízení skladu) pro zefektivnění procesu skladování a logistiky. 

Do svého produktového portfolia zavádí podlahy a dřevomateriály, sortiment  
zahradního nábytku.

Spouští cílené webové stránky www.nazahradu.cz.
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2006



ASKO a.s. otevírá vlastní showroom podlahových materiálů v Praze na Pankráci, 
se zaměřením na poradenství a podporu prodeje svých obchodních partnerů, 
vznikajících podlahářských studií, designérů a architektů.

2007

2007
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Modernizace klientského centra a záhájení prodeje přes e-shop pro B2B. Intenzivní 
práce na rozšíření produktů o novinky (např. zahradní program). 

Tvorba uceleného konceptu dřevařských produktů pro velkoobchodní partnery, 
řemeslníky a kutily.

První kontraktační dny s cílem prezentovat vybraným klientům sezónní novinky. 
Zavádí specializovaná produktová školení.

ASKO a.s. navazuje na již zavedený prodej přes e-shop pro klientskou skupinu B2B
a v roce 2010 spouští systém pro B2C.

2007 - 2010

2007 - 10
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ASKO a.s. představuje svou novou identitu. 

Se svými zaměstnanci, obchodními partnery a dodavateli slaví ASKO a.s. v prostorách 
historického Žofína v Praze 20 let výročí svého vzniku.
Poprvé zde odkrývá novou dlouho připravovanou firemní identitu, s níž s velkým 
očekáváním vstupuje na mezinárodní obchodní trh.

2011

20
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od roku 2011 ASKO a.s. spouští ASKO Portál - objednávkový sytém na míru
pro velkoobchodní partnery.
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2011



ASKO a.s. se na mezinárodních veletrzích (např. Domotex, Bau...) a výstavách 
inspiruje novými trendy a vybírá novinky do svého produktového portfolia. 

Aktivně se prezentuje na nejvýznamnějších tuzemských veletrzích: For Garden, 
Střechy Praha, Dřevostavby, Pragointerier, IBF, Tendence, Design Shaker . . . 

Pro své zákazníky organizuje produktová školení přímo v sídlech a výrobních závodech 
zahraničních ochchodních partnerů.

Cíleně pracuje na ucelené koncepci svých produktů a jejich následné prezentaci
pro stávající a potenciální zákazníky. Pomáhá budovat podlahářská studia po celé ČR. 
Ve spolupráci se svými obchodními partnery dodává materiály na prestižní výstavní realizace. 

Podílí se na interiérových realizacích developerských projektů (foto: realizace ve spolupráci 
se společností Horizont pro Škoda, a.s.)
Spolupracuje s předními českými architekty (foto: Ing. arch. Martin Sladký, De facto)

od roku 2011

2011
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2012 Začíná pracovat se sociálními médii na podporu prodeje zejména maloobchodních zákazníků.

Představuje výběr svého produktového portfolia baleného do vlastní brandové značky ASKO a.s.

Posiluje povědomí o společnosti a jejích produktech a to nejen formou brandovaných kamionů.

2012
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2012 Slavnostně otevírá zrekonstruovanou, klientsky přehlednou maloobchodní prodejnu. 
Zaměřuje se na stále více žádanější podlahářský segment.  

2012
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Významně posiluje segment zahradního nábytku a vybavuje jím exteriéry komerčních institucí 
(foto: restaurace Podolka v Praze).

Získává své první ocenění udělované odborným časopisem DOMO - Produkt roku 2014 - 
laminátové podlahy Rooms.

Řadí se mezi CZECH TOP 100 nejstabilnějších firem v České republice.

Hlásí se k etickému, legálnímu a ekologickému podnikání. Pro služební vozy zavádí vozový park na CNG.

ASKO pořádá první vlastní veletrhy. “Domácí veletrh” se zaměřením na zákazníky a dodavatele 
divize WOOD. “Hovory o podlahách” zaměřující se na zákazníky divize Floor. 

V podobě velkých prezentací se účastní veletrů Střechy Praha, For Garden apod.

2013 - 2014

2013
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V této době je společnost již významným partnerem velkých obchodních řetězců v dodávkách 
zahrady a dřevomateriálů. Pracuje na upevnění obchodních vztahů.

ASKO a.s. expanduje na zahraniční trh (SK).

od roku 2014

2014
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2015

Dokončuje a po rekonstrukci otevírá showroom na pražské Pankráci, pod obchodní značkou 
FLOORFLOOR centrum podlahového designu. Na ploše přes 500 m² představuje kolekce 
dřevěných, laminátových, vinylových a korkových krytin, včetně nejnovějších trendů a technických 
novinek od řady světových i domácích výrobců.

Za tuto přestavbu interiéru získává ocenění - Prodejní centrum roku 2015 - udělované odborným 
časopisem DOMO.

2015
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Je držitelem AAA certifikátu CZECH Stability Award: 
nejvyšší hodnocení pro 100 nejstabilnějších firem v ČR, hodnoceno dle finančních ukazatelů.

Pořádá zákaznická setkání v nově vyvzorovaném Centru podlahového designu pod názvem
Den otevřených dveří Floor.

od roku 2015

2015
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2016 ASKO a.s. slaví 25 let svého působení. 

25
LET32



Stále aktivněji podporuje myšlenku „zelené firmy“ v běžném provozu (recyklace, CNG, 
výběr Evropských dodavatelů, apod.).

Více se věnuje společenské odpovědnosti a podporuje vybranné charitativní instituce.

Snaží se být informačně stále nablízku svým zákazníkům a předávat jim své odborné 
produktové znalosti i prostřednictvím Facebooku a Instagramu.

S pravidelným ročním intervalem představuje novinky nejen ve svém produktovém 
portfoliu, ale i v připravovaných službách svým zákazníkům (Dny otevřených dveří, Domácí 
veletrh, Dřevostavby, For Garden apod.).

Získává ocenění časopisu DOMO - Produkt roku 2016 - vinylové podlahy Forbo.

od roku 2016
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Disponuje certifikátem FSC a opětovně se stává držitelem AAA certifikátu CZECH Stability Award.

Aktivně se účastní výběrových řízení velkých developerských projektů (foto ukázky RD Čerčany, 
RD Středočeský kraj, bytových projektů v Praze - Bažantnici, Villas Břežany, Port Karolina B aj.) 

Získává ocenění - Produkt roku 2017– vinylové podlahy ter Hürne udělované odborným časopisem DOMO.

Nakupuje novou skladovou techniku a vytváří moderní řešení skladových operací (5.000 paletových 
stání ve skladech, více než 9.000 položek zboží k okamžitému odebrání). 
Zavádí nový systém závozů (kusové, paletové, kamionové zásilky). 
On-line systém řízení skladových operací (WMS) 24h denně 6 dní v týdnu.

PRODUKT
ROKU 2017

PROFI MAGAZÍN

2017

PRODUKT
ROKU 2017

PROFI MAGAZÍN

Jana Komárková
šéfredaktorka časopisu DOMO

V Praze 20. 9. 2017

ČASOPIS

A PORTÁL

udělují ocenění v kategorii

PRODUKT

společnosti:

Asko a.s.
Vinylové podlahoviny ter HÜRNE 

2017

 2
01

7
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2018 Vybudování samoobslužné prodejny v areálu sídla společnosti s cílem podpořit maloobchodní 
prodej. V reakci na požadavky zákazníků je zde v nabídce elektrické a aku nářadí, ruční nářadí, 
zahradní program, nátěrové hmoty a další položky. 
Dle přinesených plánů příprava materiálu na krov.

Rozšíření základního konceptu dveří.
Rekonstrukcí oken v rámci celé administrativní budovy prezentuje jedinečnou kvalitu 
stavebního materiálu Accoya.

Stává se držitelem ocenění DOMO za realizaci roku 2018 – projekt Villas Břežany. 

Vydává svůj první ASKO magazín.

2018
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od roku 2019 Podporujeme neziskové a vzdělávací instituce.
Cítíme společenskou zodpovědnost, podporujeme mladé talenty.

Připravujeme workshopy pro studenty Středních odborných škol. ASKO a.s. je dlouholetým 
partnerem Střední odborné školy v Praze).

36

2019
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2019 Společnost ASKO a.s. přistupuje v průběhu roku k rekonstrukcím v areálu společnosti. 
Na ploše více než 100 m² modernizuje firemní prodejnu ASKO a pod novým obchodním 
názvem DŘEVAŘ reaguje na potřeby řemeslníků, truhlářů, podlahářů a kutilů. 

Úpravou prochází i budova truhlárny a rozšířují se profesionální služby zákazníkům 
(přepravní řezy, formátování, hoblování, krácení KVH hranolů aj.) 

2019
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V tomto roce intenzivně pracujeme nejen na optimalizaci našich produktů, ale zaměřili jsme 
se i na služby a nové prodejní kanály. Na jaře spouštíme e-shop DREVAR.cz.

Na e-shopu DREVAR prezentujeme kompletní produktové portfolio, akční i doprodejové 
nabídky, informujeme o novinkách. K dispozici jsou zde i jednotlivé produktové katalogy.
Vše je uspořádané v 7 hlavních kategoriích, pod kterými následuje rozšířená nabídka: 
Dřevomateriál / Podlahy / Zahrada / Terasy, fasády / Interiér / Dílna / Nátěrové 
a montážní hmoty / Palivo.
 
Aktivně se prezentujeme v sociálních médiích. 
facebook.com/vase.asko 
facebook.com/floorfloor.cz 

2019

2019
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Centrum podlahového designu FLOORFLOOR: na ploše 500 m² byla vyvzorována řada 
novinek. Podlahy předních světových výrobců jako je HARO, ROOMS, Kronotex, ter Hürne, 
Floover, Forbo, Europarkett (dnešní Parkett Designer). Interiérové dveře značek Classen 
a Radex, dřevěné a WPC terasy, vč. vybraného zahradního nábytku a doplňků. Prostor 
dostal luxusní dřevěný obklad stěny HARO WALL.
Rekonstrukcí zde své zázemí získali architekti, designéři, projektanti a developeři, kteří 
místo využívají pro schůzky se svými zákazníky. Showroom poskytuje profesionální servis 
koncovým zákazníkům, ale slouží i jako centrum klientských změn z realizovaných 
developerských projektů. 

V tomto roce zavádíme odborné PRODUKTOVÉ DNY zaměřené na vybrané ASKO 
produkty. Pod záštitou zástupců zahraničních dodavatelů spojujeme odbornou 
produktovou prezentaci s praktickými ukázkami, možností poradenství a aktivní výměnou 
zkušeností.

2019

2019
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Navázali jsme na tradici Interního veletrhu v sídle společnosti s cílem představit novinky našim   
obchodním partnerům pro začínající sezonu, ale i pro upevnění přátelské, obchodní spolupráce.               
Zákazník a jeho individuální potřeby jsou pro nás na prvním místě a proto chápeme Interní veletrh 
i jako cennou zpětnou vazbu, kdy máme možnost se zákazníky strávit více času. Projít společně     
široké spektrum našich produktů, ukázat silné zázemí naší společnosti. Současně čas využíváme 
k vyslechnutí očekávání a potřeb našich zákazníků a dodavatelů.

Zůstáváme věrni veletrhu For Garden.

Velkými změnami prošel TEAM ASKO. Proběhla očekávaná změna obchodních a dopravních podmínek. 

2019

2019
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Modernizuje vozový park skladu o nové boční nakladače a inovujeme kamerový systém 
kontroly práce na skladu (dohledatelná reklamace každého kroku až k místu výdeje zboží). 
Posiluje interní wifi síťě v rámci skladů pro zjednodušení práce obsluhy. 

Zaměřuje se na efektivitu procesů ve firmě.
Investuje do nákupu nové techniky v rámci administrativní budovy. 

Získává ocenění udělované odborným časopisem DOMO za interiérové úpravy bytového 
domu v Roztokách u Prahy - Realizace roku 2020 - Dřevěný obklad stěn HARO 
a dřevěná podlaha ter Hürne.

2020
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2020
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Nové profilové stránky ASKO-AS.cz a FLOORFLOOR.cz 

Intenzivní podpora značky s cílem přiblížit se koncovým zákazníkům v dostupné 
vzdálenosti prodejny Dřevař a Centra podlahového designu.

Cílený rozvoj on-line komunikace v důsledku opatření pandemie covid-19.

Operativně reaguje na zcela nové požadavky trhu a hledá dostupné způsoby komunikace 
v rámci týmu. Upevňuje obchodní vztahy a rychle reaguje na podněty zákazníků.

Díky intenzivní práci a dlouhodobě budovanému logistickému a skladovému zázemí 
se navzdory složité situaci daří plnit poptávky a současně obchodní cíle.

2020

2020
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2021

Společnost ASKO a.s. oslaví 30 let svého úspěšného působení na trhu ČR a SK.
 
Připravuje plán náročné rekonstrukce zázemí pro zaměstnance a upravuje venkovní 
prostory areálu ASKO a.s.
 
Prezentace značky ASKO jako silného a stabilního dodavatele výrobků ze dřeva 
v televizních pořadech určených kutilům (např. Fachmani).

Partnerství zajímavých projektů mladých architektů/designerů formou dodávky 
dřevomateriálů (např. Primitive studio).

Účast na on-line veletrzích /výstavách pro oslovení nových zákazníků a zvýšení 
povědomí o společnosti ASKO a.s. i pro maloobchodní zákazníky.

Intenzivní spolupráce s developery a menšími stavebními firmami.
 

2021
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V ROZHOVORU S NAŠIMI ZAMĚSTNANCI JSME SE PTALI: PROČ ASKO ?

ASKO PŘÍBĚHY

46



Dnes se pan Březina vypracoval na pozici vedoucího skladu řeziva. „V samostatném týmu skladu řeziva jsme dnes 3 a práce je stále dost“, říká při pohledu na otevřenou 
plochu skladu. Sortiment se průběžně obměňuje, nové položky přibývají a naopak některé z nabídky mizí. „Stále je co dělat, co se učit a žádný den není stejný“, říká 
pan Březina. Každý zákazník je jiný, každá objednávka je trochu jiná. Není to o překvapení, spíše o nutnosti reagovat na drobné změny. 

VÁCLAV BŘEZINA
Je součásti společnosti ASKO již od roku 1996 a se svými téměř 20 lety 

na palubě společnosti se řadí mezi naše služebně nejstarší zaměstnance. 

Branami ASKA prošel v době, kdy společnost své obchodní aktivity

startovala, hlavní administrativní budova byla čerstvě zkolaudovaná                        

a areál skladu a logistiky byl ve výstavbě. Od počátku byl pan Březina úzce 

spjat se sortimentem stavebního řeziva. Vzpomíná, že v době, kdy nastoupil, 

měl hlavní sklad 2 skladníky (dnes je zde 20 skladníků, pozn. autora).

VZPOMENETE SI, CO PRO VÁS BYL ROZHODUJÍCÍ ARGUMENT, ABYSTE PRACOVNÍ NABÍDKU PŘIJAL ?

„Do ASKA jsem šel na pohovor díky doporučení kamaráda“, řekl pan Březina na dotaz, proč se o práci v ASKO ucházel. V té době byl živnostník, instalatér a 
přemýšlel jak dál. V ASKU se mu líblo prostředí, kolegové a v neposlední řadě i nabídnutá mzda. Stabilní plat, dobré zázemí a krásný sortiment dřeva nakonec 
rozhodly. Navíc zjistil, že práce venku mu vyhovuje, není typ do kanceláře.

CO PRO VÁS BYLO NA ZAČÁTKU NEJTĚŽŠÍ ?

„Vlastně poprvé jsem se ocitl v roli zaměstnance“, vzpomíná pan Březina. Po ukončení studia nastoupil na povinný vojenský výcvik a po návratu začal s podnikáním. 
Nový byl tedy nejen způsob zaměstnání, ale i sortiment. K manuální práci měl vždy blízko a bavila ho, ale sortiment dřeva, postupy pro výdej zboží, zodpovědnost za svěřený 
majetek, byly novou denní součástí pracovního života.

JE JEŠTĚ NĚCO, CO VÁS VE FIRMĚ PŘEKVAPÍ ?
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Nenazval bych překvapí, ale každý den se potkávám s novými věcmi od znalosti zboží, přes práci se SW. S tím mi velmi pomáhají kolegyně prodejny nebo odbytu. 
Za to jim velký dík.

MICHAL RAJ
V roce 2020 nastoupil na pozici obchodního managera se zaměřením 

na truhláře, řemeslníky a menší stavební firmy v regionu Praha a střední Čechy.

VZPOMENETE SI, CO PRO VÁS BYL ROZHODUJÍCÍ ARGUMENT, ABYSTE PRACOVNÍ NABÍDKU PŘIJAL ?

Argumentů bylo několik. ASKO jsem znal z druhé strany, vím, že je to firma ryze česká a já už nechtěl do korporátů. 
To, že ASKO působí na trhu 30 let a lidé z ASKA si firmu vždy chválili o něčem vypovídá. Dnes vím, že se zde dá kariérně růst, že ASKO má velký potenciál. 
Pohovor byl další argument. Konečně mne nikdo nezkoušel kolik je druhá odmocnina ze sta, nepřišel jsem do místnosti s jednou židlí, křeslem a sklenicí vody sledován, 
kam se posadím. Nikdo mne nenechal hodinu čekat v prosklené kanceláři, kde okolo 20x projde manager, který se mnou posléze dělá pohovor. 

CO PRO VÁS BYLO NA ZAČÁTKU NEJTĚŽŠÍ ?

První den. Pak samozřejmě pochopení systému, to jak firma pracuje, kterým směrem se ubírá. Tady musím dodat, že kamkoliv jsem v rámci adaptace přišel, 
se mi všichni věnovali. 

JE NĚCO, CO VÁS I PO 5 MĚSÍCÍCH VE FIRMĚ PŘEKVAPÍ ?
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Těší mě, že i za této situace kolem covidu se firma snaží držet své zaměstnance a pokračovat tak, aby se to každého z nás dotklo co nejméně. 

FILIP KINKOR
V roce 2020 nastoupil na pozici dispečera dopravy.

VZPOMENETE SI, CO PRO VÁS BYL ROZHODUJÍCÍ ARGUMENT, ABYSTE PRACOVNÍ NABÍDKU PŘIJAL ?

Nejdůležitější pro mě byl asi příjemný pracovní pohovor, kde jsem se seznámil se svou budoucí vedoucí Alicí Schreibovou, pracovní náplní a následně i s novými kolegy. 
Dále pak i zaměření firmy na dřevěné produkty, což mi přijde zajímavé a chtěl jsem se v tomto směru něčemu přiučit.

CO PRO VÁS BYLO NA ZAČÁTKU NEJTĚŽŠÍ ?

Nejtěžší v začátcích byla orientace v sortimentu a celkovém systému všech úkonů, které na své pozici dispečera musím vykonávat. I když je stále co zlepšovat, 
díky přístupu kolegů jsem se snad brzy stal platnou součástí firmy.

JE NĚCO, CO VÁS I PO 5 MĚSÍCÍCH VE FIRMĚ PŘEKVAPÍ ?
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Prvotní obavy už jsem překonala a současná práce v nákupu řeziva mě zaujala víc, než práce na pozici referentky. Změna tam určitě je, zabývám se 
podrobněji danému sortimentu, což mi vyhovuje. 

JANA KUPKOVÁ
Působí ve společnosti ASKO a.s. od roku 2003. V roce 2020 se vrátila zpět 

po mateřské dovolené na pozici referent prodeje řeziva.

BYLA JSTE BĚHEM DOBY, KDY JSTE SE VĚNOVALA RODINNÝM POVINNOSTEM, V KONTAKTU S KOLEGY ?

Ano, v podstatě celou rodičovskou dovolenou jsem byla průběžně v kontaktu s kolegy.

VZPOMENETE SI NA SVŮJ PRVNÍ DOJEM, KDYŽ JSTE SE VRÁTILA ZPĚT DO ASKA ?

Obavy, jestli si ještě něco pamatuji... potom radost, že jsem potkala pár známých tváří a nakonec úleva, že systém se tak moc nezměnil a že jsem 
všechno nezapomněla a plynule v pracovní agendě navázala

KDE VIDÍTE NEJVĚTŠÍ POSUN NEBO ZMĚNU V RÁMCI SVÉ PRÁCE ?
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VĚRA BRADÁČOVÁ 
Působí ve společnosti ASKO a.s. od roku 2006. V roce 2020 se vrátila 

zpět po mateřské dovolené na pozici nákupního logisty dřevomateriálů.

Neodcházela jsem z pozice referentky, nýbrž z pozice nákupního logistika pro podlahy (zaučovala jsem za sebe Moniku Neuvirtovou). Pozice NL pro mě není 
nová, vrátila jsem se zpět na stejnou pozici jen na jiný sortiment. Jelikož systém zůstal téměř stejný, mohla jsem vcelku rychle začít zase fungovat. 
Kupodivu v hlavě i za těch 6 let docela dost věcí zůstalo. Překvapilo mě pouze, že jako NL mám nyní větší rozsah odpovědnosti.

BYLA JSTE BĚHEM DOBY, KDY JSTE SE VĚNOVALA RODINNÝM POVINNOSTEM, V KONTAKTU S KOLEGY ?

Ano, byla jsem v kontaktu s několika kolegy, takže jsem alespoň trochu věděla, co se ve firmě děje.

VZPOMENETE SI NA SVŮJ PRVNÍ DOJEM, KDYŽ JSTE SE VRÁTILA ZPĚT DO ASKA ?

Asi trochu úleva, že se toho moc nezměnilo a návrat pro mě nebude tak těžký, na druhou stranu strach, jak se mi podaří skloubit pracovní 
a rodinný život.  

KDE VIDÍTE NEJVĚTŠÍ POSUN NEBO ZMĚNU V RÁMCI SVÉ PRÁCE ?
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NAŠI ZAMĚSTNANCI ŘEKLI VÍCE O SOBĚ A SVÉ PRÁCI

NAPŘÍČ ASKEM
52



JIŘÍ ŠTĚRBA
Vedoucí týmu, Wood 

Obchod s dřevomateriálem je hodně turbulentní, má na něj dopad řada 
faktorů včetně klimatu, počasí, ale i aktuální obliba dřeva. 
Jaký je vlastně váš vztah ke dřevu?

Ke dřevu mám velmi kladný vztah pro jeho všestranné využití. Na rozdíl               
od umělých materiálů má dřevo skutečně duši. Je to materiál, který má své 
výjimečné charakteristiky a hodnoty, je to důležitý tvůrčí prostředek. 
Také mám rád vůni dřeva a velmi rád chodím relaxovat do lesů.

CTIBOR PERLÍN 
Obchodní ředitel

Úspěšné vedení obchodního týmu a rozvoj nových obchodních příležitostí je disciplína 
náročná na detailní znalost trhu a produktů, na schopnost rychle reagovat na požadavky. 
Je vyžadována znalost sortimentu, budování kvalitních vztahů s obchodními partnery.                           
Co vám nejvíce pomáhá přepínat mezi požadavky zákazníků, obchodních partnerů a potře-
bami společnosti?

Z mého pohledu je zásadní nespoléhat se jen na zprostředkované informace, ale být součástí dění. 
To znamená být nejen v kanceláři, ale také v terénu. Společně s kolegy navštěvovat jak naše 
zákazníky, tak naše dodavatele. Neustále konfrontovat potřeby trhu se službami a zbožím, které 
nabízíme. Máme-li být úspěšní, musíme rychle a efektivně reagovat na potřeby trhu. Musíme              
jednat pravdivě a uvěřitelně nejen směrem k zákazníkům, ale i směrem k našim kolegům. Jen tak 
můžeme být vnímáni jako spolehlivý obchodní partner i dobrý zaměstnavatel. 
Mám pocit, že se nám to daří a z toho mám velkou radost.
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VLASTIMIL HUDEČEK
Obchodní zástupce, Wood

Jste součástí obchodní divize Wood. Divize, která je úzce spojená se širokým spektrem 
dřevomateriálu včetně stavebního a konstrukčního. 
Vidíte stoupající oblibu dřeva, přírodního produktu, který je v řadě aspektů naprosto jedinečný, 
i u českých zákazníků?

Ano, dřevomateriály jsou mezi zákazníky stále ve větší oblibě a vnímám i stále častější poptávku po kvalitnějších 
materiálech, než tomu bylo v minulosti. 
Velkou oblibou se staly zejména terasy a s nimi mnohdy spjaté pergoly. V minulosti se používaly častěji 
zámkové dlažby a různé jiné povrchy, nyní lidé stále častěji používají WPC terasy, nebo i exotické dřeviny, 
které mají jedinečné vlastnosti, jsou barevně velmi zajímavé. Místo řeziva používají sušené a hoblované 
KVH hranoly. Spousta zákazníků je zastáncem právě přírodních materiálů. Přece jen i ta vůně dřeva je 
velmi příjemná a mnohdy k zahradám sedí nejlépe. 

JANA HESOUNOVÁ
Odborný poradce prodeje 

Denní kontakt se zákazníky ať už osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu 
je hodně náročný. Musíte se orientovat v sortimentu, akčních nabídkách, systémech, 
apod. Co vám pomáhá relaxovat?

Ve volném čase se věnuji historickému šermu, u toho si psychicky hodně odpočinu,                 
nebo při pobytu v lese, u vody, kdekoliv v přírodě.
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MICHAELA FOGLOVÁ
Obchodní zástupce, Wood

Divize Wood je jedním z pilířů ASKA. Ve svém obchodním portfoliu máte 
široké spektrum produktů, které musíte detailně znát, abyste ustála 
jednání se zákazníky, hodně cestujete. 
Jak si udržujete znalosti a baví vás stále cestovat?

Když jsem před lety nastupovala na ASKO, bylo pravidlem projít během prvního 
měsíce všechny provozy. Ta praxe mě hodně naučila a do začátku mi pomohla.  
Potom jsem nevynechala žádnou příležitost, kdy kolegové měli školení sorti-
mentů u svých zákazníků. Vyslechla jsem řadu produktových školení a naučila se 
o každém produktu to nejpotřebnější. V současnosti ráda vždy po každé poradě 
zajdu do skladu a opakuji si přímo u zboží, co bych měla vědět. 
Jízdy autem využívám ke komunikaci se zákazníky a kolegy, v mezičase 
poslouchám ráda muziku. Řídit auto je můj koníček již od 18 let.

KATEŘINA FLAŠKOVÁ
Projektový specialista, Developerské projekty

Patříte do týmu FloorFloor a do vaší pracovní náplně patří klientské změny developer-
ských projektů, jste specialistkou na podlahy. 
Co vás vedlo k rozhodnutí pracovat v tomto oboru?

V oblasti podlahových krytin se pohybuji již od roku 2012, ale právě až možnost řešit samotné 
klientské změny podlah a užší spolupráce našeho týmu FloorFloor s developery mě naplňuje tím 
správným pocitem z dobře odvedené práce. 
Pokaždé je to pro mě nová kapitola: nový projekt a nový klient = další výzva a to mě na téhle 
práci baví – není to stereotyp a pořád se učím něco nového.
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ADAM BĚLÁČEK
Manažer pro klíčové zákazníky, DIY

Divize DIY je jako jedna z mála ve firmě v kontaktu s koncovými zákazníky vlastně zprostředkovaně, 
prostřednictví kolegů z marketů. Reagujete pouze na požadavky nebo se snažíte přicházet 
s novinkami. Je velký rozdíl mezi trhem české a slovenské republiky?

Díky sledování novinek na trhu, u výrobců a trendů v oblasti hobby jsme to ve většině případů my, kdo k našim 
zákazníkům přichází s novou informací. U novinek musíme být rychlí a pružní, abychom dosáhli úspěchu. 
Konkurenčních firem je na českém a slovenském trhu řada a každá čeká na vhodnou příležitost.
Mezi českým a slovenským trhem je nepatrný rozdíl a to spíše v určitém druhu zboží například v oblasti 
„floor“. Na Slovensku jsou v prodejích úspěšnější dražší laminátové podlahy s 4V spárou, které v České                 
republice mají prodeje nárazové. V minulém roce jsme přišli se sezónní novinkou – WPC plotovkami                      
od výrobce RusDecking. Na Slovensku byly tyto plotovky až o 34,5% úspěšnější oproti českému trhu DIY. 
Slovensko má na svou rozlohu oproti České republice podstatně méně hobby marketů. Koncoví zákazníci 
tam jsou díky tomu na prodejnách „více hladovější“. Slovenský trh tak skrývá velký potenciál, toto již vycítili 
řetězce HORNBACH a OBI, kteří mají v plánu v letošním a začátkem příštího roku otevřít nové prodejny 
(Hornbach Nitra, OBI Spišská Nová Ves a OBI Liptovský Mikuláš).

ING. PAVLÍNA TOMÁŠOVÁ
Produktový manažer, Wood

Patříte k služebně mladším členům týmu. Patří dřevo k vašim oblíbeným materiálům? 
Co bylo impulsem k vašemu rozhodnutí pracovat se dřevem?

Můj profesní život je poměrně pestrý, prošla jsem si mnoha obory, od IT, reklamní předměty až po potraviny. 
Celý můj život ale provází hluboká úcta k přírodě, přírodním zdrojům a surovinám. 
Ráda bych zachovala i pro naše děti přírodu tak, jak jsme měli možnost poznat jako děti my, nebo ještě 
lépe jako naše babičky. Jsem velmi ráda, že tato moje životní filozofie je v souladu s hodnotami firmy,            
ve které jsem zaměstnána. ASKO a.s. podporuje trvale udržitelné hospodářství. Mnoho našich produktů 
pochází z certifikovaných zdrojů, preferujeme spolupráci evropskými dodavateli, kteří garantují respekt 
k životnímu prostředí. Stručně se dá říct, že zde pracuji s láskou k přírodě a s láskou ke dřevu. 
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MGR. MICHAELA ZAHRADNÍKOVÁ
Odborná referentka, Zákaznický servis

Vaší denní prací je zpracování požadavků ze strany zákazníků, příprava pod-
kladů pro navazující oddělení logistiky. Oddělení provozu je jedno pracovišť náročných                      
na soustředění a detail. Co vám v průběhu dne udělá radost?

Radost, zvláště po náročném dni, mi vždy udělá milá zpětná vazba od zákazníka. 
Navíc mám štěstí na dobrý pracovní kolektiv .

TEREZA MORVAYOVÁ
Reklamační referentka, Provozní oddělení

Reklamace nepatří v žádné společnosti k pohodovým činnostem. 
Vy přesto působíte velmi klidně i při odchodu z práce. 
Co vás na vaší práci nejvíce baví a co vám ji naopak komplikuje?

Na mé práci mne nejvíce baví její rozmanitost. Mám ráda, když za sebou vidím 
dobře odvedenou práci, zpracovaný a vyřízený požadavek. A to, i když to není 
často snadné. Nejvíce mi práci komplikuje časová prodleva mezi jednotlivými 
kroky, které jsou nutné pro vyřešení reklamace – je třeba se na reklamaci dívat 
jako na součást prodeje.
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BC. PAVLA RYŠLAVÁ
Finanční ředitelka

Správa financí je závislá na přesnosti všech detailů, správnosti všech položek. 
Do vaší kompetence ale patří i IT, Logistika a lidské zdroje. 
Co vám pomáhá dlouhodobě zvládat stres a co vám udělá během dne radost?

Stres je něco, co v dnešní hektické době zažíváme všichni, je součástí našeho života. Určitá dávka stresu, 
ale není škodlivá, naopak nás může povzbudit k lepším výsledkům a výkonnosti. Bohužel dlouhodobý stres, 
vede k depresi, úzkosti. Každý se určitě alespoň jednou za svou kariéru se stresem setkal. A každému                                     
z nás pomáhá k jeho zvládnutí něco jiného. A co pomáhá zvládat stres mne? Já jsem člověk optimistický, 
pozitivní a myslím si, že lidé s optimistickým postojem zvládají stres určitě snadněji než pesimisté. Na každý 
problém existuje řešení a to se snažím najít. Zvažuji své priority a reálné možnosti. Obklopuji se pozitivními 
lidmi,  kolegy, kterým mohu důvěřovat a pokud je potřeba, požádám je o pomoc. Určitá míra stresu je                    
pro mne takovým hnacím motorem, motivací k dosahování cílů a lepších výkonů. Zaručeným lékem                 
je pro mne odpočinek a relaxace, procházka v přírodě. 
A co mi během dne udělá radost? Pokud někoho práce baví a dává mu smysl, měl by z ní mít radost.                                  
A to je to, co já mám. Mám radost i z radosti ostatních kolegů. Když je potkám a vyzařuje z nich spokojenost, 
když mi říkají, že je práce baví. Když se radují z toho, že se jim něco povedlo. Mám radost z každého úspěchu 
firmy, za každé poděkování, pochvalu. Jsem moc ráda, že mohu být součástí týmu ASKA.

IVANA VANĚČKOVÁ
Obchodní manažer, Floor

Trh podlahových krytin je jedním z oborů, které se hodně obměňují. Inovují se materiály, dekory 
podléhají módním trendům. 
Co vám pomáhá orientovat se v aktuálních trendech? Vnímáte změnu v chování zákazníků (tlak              
na kvalitu produktů a jeho původ, zdravotní nezávadnost, apod.)?

Aktuální trendy v oboru podlahových krytin samozřejmě neustále sleduji. Studuji odborné materiály                       
a časopisy, absolvuji všechna dostupná školení výrobců a v neposlední řadě mi pomáhá i úzká spolupráce 
s bytovými designéry a architekty. 
Ano, i chování zákazníků se v poslední době mění. „Zdraví a zdravé bydlení“ je dnes velkým trendem. 
Péče o zdraví prostřednictvím kvalitního bydlení je téměř nutnost. Proto si zejména mladší generace 
zákazníků vybírá pro své bydlení přírodní materiály. Žádají takové produkty, které nezatěžují naše životní 
prostředí, které jsou kvalitní, nezávadné a tudíž i bezpečné pro jejich děti.
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ONDŘEJ VLAŠANÝ
Projektový manažer, Developerské projekty

Bytový design podléhá módě jako řada dalších odvětví. 
V čem vidíte největší změnu u dnešních zákazníků, jak se mění jejich požadavky?

Dnešní zákazník se stává mnohem náročnější i díky globalizaci a někdy až přemíře informací 
dostupných na internetu, nebo prostřednictvím televizních pořadů, kterých se v posledních                            
letech natáčí čím dál více. Současně si někteří zákazníci raději připlatí i za bytového architekta 
a nechají zásadnější rozhodnutí týkající se volby materiálů na jejich doporučení, nebo na doporučení 
odborníka prodejny/showroomu. To samozřejmě klade vyšší nároky i na výběr schopných 
a odborně znalých kolegů s dobrou orientací v daném sortimentu. Z toho vyplývá, že i celá 
firma se musí neustále zajímat o nové světové trendy v oblasti bytového designu. Obchodní 
zástupci pak společně s nákupním oddělením musí jít těmto trendům vstříc a tím jít vstříc 
i našim zákazníkům.

VLADIMÍR TAX 
Vedoucí skladu

Sklad a jeho organizace je velmi živý organismus, jehož činnost ovlivňuje 
celá řada faktorů, které nemůže přímo ovlivnit (plynulost dodávek, kapacita 
skladu, změny na trhu, počasí,…) a současně i lidský faktor. 
Co vnímáte jako největší pomoc v organizaci za poslední dobu?

Velkou pomocí je nám funkční systém pro řízení skladu (WMS), díky kterému 
máme aktuální přehled o stavu zásob a s jeho podporou kontrolujeme proces 
od  příjmu zboží až po jeho expedici. Hodně nám pomohla inovace vozového 
parku skladu, kam jsme zainvestovali, a posílení wi-fi signálu v rámci celého 
areálu. 
Je však nutné říci, že jakkoli je technická inovace důležitá, základ dobře fungujícího 
skladu je stále na spolehlivém a stálém týmu lidí. Týmu, který spolupracuje,            
je stabilní a zodpovědný ke svým úkolům.
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MARTINA SKOKANOVÁ
Vedoucí týmu, Marketing

Součástí týmu ASKO jste od roku 2018, tedy ne úplně krátce. 
Vzpomínáte si na začátky spolupráce? 

Určitě ano, opravdu nejsem na palubě příliš dlouho, zejména, pokud se podívám na některé kolegy, kteří jsou 
zde 10 a více let. Jsou součásti DNA firmy a přímo se podílejí na jejím vývoji. Má práce začala vlastně 
nenápadně, pozváním na pohovor v době, kdy jsem aktivně změnu práce nehledala. Z první schůzky jsem           
k vlastnímu překvapení odcházela se zájmem o ASKO. Nakonec jsem na jaře 2018 dostala příležitost 
pro ASKO pracovat. Od počátku jsem měla velké štěstí na nejbližší tým kolegů, kteří mi hodně pomohli             
a dodnes vím, že se na jejich podporu mohu spolehnout. Jsme ráda, že práce v ASKU není prací v „bublině“. 
Spolupracujete prakticky se všemi napříč celou firmou, máte možnost se denně učit, získávat nové informace 
a nestagnovat.

PAVEL NIKODYM
Technický pracovník, Marketing

Patříte do týmu marketingu a jako technická podpora spolupracujete napříč celou firmou, jezdíte 
po celé republice za řadou zákazníků. Jak se udržujete v kondici? 
Po mnoha hodinách za volantem, baví vás ještě i cestování autem mimo pracovní čas?

Cestování mám pořád rád, pochopitelně jsou někdy okolnosti, které cestu hodně znepříjemní, ale obecně 
mne cestování baví. 
V soukromém životě rád kombinuji auto s kolem/koloběžkou nebo pěší turistikou. Čechy mají navíc k cestování 
ideální podmínky. Můžete popojet autem a na místě si pak třeba přesednout na kolo nebo udělat pěší 
výlet. A to je vlastně i způsob jak se udržuji po dlouhém sezení v kondici. 
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JAROSLAV EXNER
Skladník, Řezivo

Sklad řeziva, který vidíme z oken budovy a procházíme kolem něj, nám neustále připomíná 
základní sortiment, na kterém ASKO začínalo. 
Vnímáte po letech práce s dřevem stále jeho vůni a různorodost?

Dřevo je krásný materiál a popravdě, nikdy není stejné. To je jako s lidmi, každý zákazník je jiný. 
Někdy je velká zakázka odbavená rychle a bez problémů a jindy už od pohledu víte, že vyřízení 
objednávky o dvou latích bude komplikace. Ale to sebou naše práce nese. 

A jestli mi dřevo voní? I po těch letech ano, zejména když se potká nový závoz a teplé slunečné 
počasí.

DAVID ŠKROBÁNEK
Zástupce vedoucího skladu

Sklad prošel za poslední roky celou řadou změn, které odpovídají růstu 
společnosti ASKO. 
Co vám nejvíce usnadňuje práci?

Na prvním místě je to určitě dobrá parta lidí, kdy se na sebe můžeme vzájemně 
spolehnout. Po technické stránce pak nové „ještěrky“ a boční pořadače, které 
hodně usnadní a zrychlí práci.
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ING. KATEŘINA BARAŠÍKOVÁ
Ředitelka divize, DIY

DIY působí trochu jako nečitelná zkratka. Lidé z oboru vědí, že se za ní skrývá spolupráce s hobby 
řetězci, tedy segmentem trhu, který je velmi silný. 
Co přesně vaše práce obnáší a v čem vidíte nevětší výzvy?

Je určitým paradoxem, že tato zkratka, ač cizí a pro mnohé skutečně nesrozumitelná, vlastně velmi dobře 
charakterizuje tolik oblíbené české kutilství. S „Do It Yourself“ (tedy „Udělej si sám“) se většina z nás v běžném 
životě potkává velmi často a proto tak rádi chodíme nakupovat do hobby marketů. Jednou plánujeme obklá-
dat na chatě a hledáme palubky, vyrábíme poličku ze spárovky. Jindy chceme vyměnit podlahu v ložnici anebo 
řešíme zahradu a vybíráme vhodný zahradní nábytek nebo dětské hřiště, případně terasu k bazénu. 
Hlavním úkolem týmu DIY je, zjednodušeně řečeno, tento sortiment pro řetězce vyhledávat, nabízet,                     
garantovat jeho dodávky, dělat mu osvětu a poskytovat odborné poradenství. Spolupráce s DIY řetězci 
je vzhledem ke své specifičnosti, rozmanitosti, rychlosti a tvrdému konkurenčnímu prostředí v podstatě                 
trvalou výzvou. Myslím, že s hrdostí můžeme říct, že náš specializovaný tým podpořený zázemím naší firmy              
a kolegy, je schopen tyto výzvy přijímat a zužitkovat je k prospěchu naší společnosti a zejména našich záka-
zníků. Plně naložený nákupní vozík naší podlahou, lištou, podložkou, zahradním nábytkem a dalším je pro nás 
velkou odměnou, motivací a dává celé naší práci smysl. 

JOSEF NOVOTNÝ
Skladník, SH

Sklad je živý organismus, který neustále reaguje na požadavky zákazníků a změny na trhu. 
Který z materiálů patří k vašim nejméně/nejvíce oblíbeným a proč?

K nejméně oblíbeným patří jednoznačně 13m KVH. Jsou velmi obtížné na manipulaci. Když si vezmete,                  
že kamion má kolem 14m a vy vytahujete balík 13m KVH cca 1x1m, je to docela váha a současně minimum 
prostoru na manipulaci. 
K oblíbeným pak Mirelon, zvednete pár balíků a už nemusíte chodit do posilovny.
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JOSEF ČVANČARA
Odborný pracovník, Truhlárna

Truhlárna je součástí ASKA od samého začátku a vy jste její duší. 
Vzpomínáte si na největší výzvu, kterou jste zpracovával?

Vlastně každá zakázka je jiná. Obecně nám dávají zabrat požadavky z marketů, které jsou 
obvykle vždy na míru, ve velké objemu a velmi často je na ně spěch. Velkou výzvou v minulosti 
pak byla výroba prezentačních boxů na vyvzorování kamenných obkladů. Boxy jsme museli 
navrhnout, s ohledem na zátěž velmi dobře propočítat a rozkreslit, finálně i vyrobit.

ČESTMÍR ŠTÍCHA
Vedoucí směny skladu, ST

Patříte do týmu Skladu, kterým prochází veškerý sortiment společnosti. 
Který ze sortimentů vám při manipulaci dělá nejvíce vrásek na čele?

Popravdě asi žádný, s každým materiálem se dá popasovat. Je to hodně o praxi 
a trpělivosti. Musíte nasbírat zkušenosti a vždy se soustředit na to, co děláte. 
Pak minimalizujete chyby a lépe se vám pracuje.
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LUKÁŠ JETENSKÝ
Ředitel nákupu, Wood

Zodpovědnost za nákup dřevomateriálu vyžaduje perfektní znalost produktů, aktuální orientaci nejen 
na českém, ale i světovém trhu se dřevem, odhad změn a samozřejmě dlouhodobé profesionální vztahy 
s dodavateli, obchodními partnery. 
Jak vám pomáhá, že jste za dobu svého působené ve společnosti prošel ASKO doslova napříč?

Znalost prostředí, ve kterém se denně pohybujete, je pochopitelně přínosná. Pokud poznáte své kolegy 
při práci, projdete všemi firemními procesy, seznámíte se s produkty do všech detailů, nasajete firemní 
kulturu, lépe pak porozumíte potřebám chodu společnosti a jste silnější při jednání se zákazníky nebo 
dodavateli. Ve společnosti jsem 22 let, za tu dobu prošlo ASKO řadou změn, část zaměstnanců se obměnila, 
hodně jsme změnili strukturu produktového portfolia. Přesto, zejména na své aktuální pozici, zkušenosti 
dobře uplatním. Vím, na koho se obrátit, kde je nebo naopak není prostor pro jednání. 

MIROSLAV CIBULEC
Vedoucí prodejny 

Provoz prodejny a samoobsluhy Dřevař, vyřizování požadavků z e-shopu. Aby vše fungovalo, musí 
do sebe zapadat dostupnost sortimentu, včasné vyřízení požadavků, odborná znalost obsluhy, 
logistika, … Bez čeho si dnes svoji práci neumíte představit?

Dnes je pro denní chod určitě nezbytný fungující interní systém, v našem případě Hellios. Jsme schopní 
podívat se na stav skladových zásob veškerého sortimentu, vidíme zda je zboží případně objednané, zda 
je na cestě a kdy je plánované naskladnění. Můžeme tak na počkání zákazníkům připravit objednávku, 
pomoci mu s výběrem alternativního produktu a zakázku uzavřít. Sebelepší systém pochopitelně není 
dokonalý a bez sehraného týmu lidí, bychom nemohli pracovat. Naštěstí je tým Prodejny dobře sehraný, 
kolegové se na sebe mohou spolehnout a vzájemně se zastoupit. Takže za mne určitě profesionální tým 
a fungující interní systém.
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3 LET
Společně utváříme příběh Aska
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HODNOTY 
MOTTO SPOLEČNOSTI: COKOLIV ZE DŘEVA, KDYKOLIV U VÁS
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Jsme rodinná, česká a moderní obchodně logistická společnost založená na ryze českém kapitálu.
Klademe důraz na etické a legální podnikání, budujeme dlouhodobé profesionální vztahy s našimi obchodními partnery a zákazníky.

Záleží nám na životním prostředí, jsme držiteli certifikátů PEFC a FSC, podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
Jsme zelená firma, volbou evropských dodavatelů přispíváme ke snižování stopy CO².

Vlastníme logistické centrum a rozsáhlé skladové prostory. 
Pružně reagujeme na potřeby našich zákazníků, hledáme možnosti dalšího rozvoje služeb a produktů.

Vytváříme kvalitní a motivující prostředí pro zaměstnance s možností profesního růstu.
Investujeme do charitativní činnosti podporou talentovaných dětí.

Dlouhodobě působíme jako spolehlivý dodavatel velkých developerských projektů.

3 LET
Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás
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PRO SVOJI PODPORU SI VYBÍRÁME KONKRÉTNÍ PROJEKTY 
S JASNĚ CÍLENOU PODPOROU

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST
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ASKO a.s. je úspěšná moderní společnost založená na jasně stanovených principech a pevných hodnotách. Cítíme zodpovědnost nejen k úspěšnému vedení firmy, ale i ke svému 
okolí. Klademe důraz na etické a legální podnikání, záleží nám na životním prostředí a cítíme společenskou zodpovědnost vůči svému okolí.

Přímá finanční podpora (2019):
Finanční dar rodině pečující o syna, který se díky fatálním následkům chirurgického zákroku ocitl ve Vigilním kómatu. Rodina se rozhodla i přes všechny komplikace,                 
které s velmi vážným stavem Adámka souvisí, pečovat o syna doma. Finančním darem jsme chtěli přispět na vysoké náklady spojené s náročnou a nepřetržitou domácí péčí.

Příspěvek na hudební nástroj (2019):
Ve spolupráci s projektem Zlatý oříšek jsme koupí profesionální pódiové kytary podpořili mladou, talentovanou slečnu. Profesionální 
kytara umožní Markétě rozvinout její talent, bude moci vystupovat na pódiu a své nadání prezentovat v maximálně míře.

Přímá finanční podpora (2020):
Rodině Alenky jsme věnovali finanční dar, který jak věříme, pomůže v jejich snaze vytvořit pro Alenku dlouhodobé podmínky pro nepřetržitou domácí péči. Alenka se po nečekané 
zástavě krevního oběhu a následných komplikacích ocitla ve Vigilním kómatu. Rodiče vynaložili velké úsilí, aby se o Alenku mohli starat doma. Snaha se vyplatila a Alenka                 
je nyní ve svém domácím prostředí, v péči svých rodičů a dvou sourozenců.
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ASKO: ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ZELENÉ ASKO
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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. Našim hlavním obchodním artiklem je dřevo. Přírodní surovina, která má široké uplatnění ve společnosti. Surovina, která patří k nejstarším přírod-
ním obnovitelným materiálům. Surovina, která na rozdíl od řady jiných velmi energeticky náročných stavebních materiálů (jako hliník, železo, beton,,..) 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 4 vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon a naši obchodní 
zástupci jezdí na služební cesty služebními vozy s pohonem na CNG. Jsme zelená a čistá firma.
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PRODUKTY
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JIŽ 30 LET PRO VÁS VYBÍRÁME NA TUZEMSKÉM I ZAHRANIČNÍM TRHU 
SORTIMENT DŘEVOMATERIÁLŮ, PODLAH I ZAHRADY 
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4PD síly:  13, 16, 19, 22 mm   925 x 2050 mm / nekonstrukční, vhodné do vlhkého prostředí

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

DTD P3  BROUŠENÉ

RH síly:  10, 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               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
  B/BB  síly: 4, 8, 12 mm    600 x 1200 mm - podélný formát
BŘÍZA/OLŠE B/BB     síly: 6, 9, 12 mm    600 x 1200 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, 12, 16, 18, 22, 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:  12, 15, 18, 22, 25 mm                šíře:  625, 675 mm              délka:  2500 mm 

TŘÍVRSTVÉ DESKY typu OSB 3 (splňují normu EN 300) na bázi dřeva z lisovaných plochých štěpek (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:  9, 10, 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  smrk (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   smrk (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   smrk - standardní skladová zásoba – 250 m³
síla: 30 - 60 mm, šíře: do 200 mm a nad 200 mm, délky: 3 - 5 m

HRANOLY   smrk - standardní skladová zásoba – 550 m³
síla: 80 - 200 mm, délky: 3 - 9 m
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PŘÍPRAVY KROVŮ S VÝPISEM PRVKŮ 
DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

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
KONSTRUKČNÍ SMRKOVÉ DŘEVO

Lepené hranoly KVH
Masivní konstrukční dřevo s délkově nastavo-vaným zubovitým spojem. Dodáváme 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 13,6 m. Na objednávku.  

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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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 naši zákazníci šíři                  
produktů v celé řadě délek. Nicméně díky jejich odbornému zaměření často potře-
bují 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, hoblování, popřípadě výřezy 
do pracovních desek. 

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 se zakulaceným koncem po obvodu
rozměr: 18 x 82 mm v délkách: 800, 1000, 1200, 1500, 1800 mm

Připravujeme také plotovky o rozměru 18 x 90 mm v různých délkách.

PLOTOVKY
Pro milovníky kvalitních dřevěných produktů máme v nabídce 
dřevěné plotovky. Vyrobené jsou z kvalitního sušeného a hoblo-
vaného smrkového nebo borového dřeva. Plotovky jsou již zakončené 
zakulaceným 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 82/100/140/180 mm, délky: 3, 4 a 5 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 velmi oblíbené jsou 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. 

Přehled ASKO sortimentu

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

smrk (technická párovka), 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 Select

buk A/B, B/C (nastavovaná lamela), síla 27 mm, formáty: 600 x 3000/4100 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, AS/B, 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 jen 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 9x96/12x96/14x96/14x121 mm se pohybuje mezi 12% +/- 2 % a jejich 
použití je čistě do prostor vnitřních. Pro venkovní použití se doporučují profily palubek 15x121/16x121/ 
19x116/19x121/19x146 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, 14 x 96 mm / 19 x 119 mm /
15, 19 x 121 mm / 19 x 146 mm 
v délkách od 1,2 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:
14 a 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 budov 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, jsou určeny k finální nášlapné vrstvě podlahy. Podlahové palub-
ky ASKO jsou vyráběny z přírodního severského dřeva pobaltských a skandinávských zemí. Vlhkost se                    
pohybuje mezi 10 % ± 2 %. Nižší hodnota vlhkosti je zde důležitá, aby se zabránilo následnému vysy-
chání dřeva a vzniku mezer mezi pera 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:
19 x 121 mm / 24  x 146 mm /28 x 121, 146 mm, v d. 3,0 až 5,1 m
Dřeviny: smrk/borovice v severských i tuzemských dřevina  
Kvalita A/B, spodní strana: bez profrézování /s profrézováním 

Technické podlahové palubky
Skladem dimenze:
19 x 146 mm, v délkách od 2,0 až 4,0 m
Dřevina:  tuzemský smrk, kvalita C, spodní strana: s profrézováním 

Podlahové palubky

Společnost ASKO a.s. drží skladem k okamžitému odběru cca 400 m³ podlahových palubek.

19 x 121 mm, 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.  

OSIKA
Saunový profil - Soft  - kvalita A
16 x 96 mm, v délkách 2,2 až 2,8 m

SMRK
Saunový profil - Soft - sauna AA
14 x 96 mm, v délkách 3,9 + 4,2 m

SMRK
Saunový profil - Soft (pero 10 mm) - sauna B
14 x 96 mm, v délkách 3,9 + 4,5 m
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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

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. Softline profil má 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).                     
Tyto dřeviny v kombinaci se softline profilem jsou vhodné pro obklad saun.
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. 

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

Lavičkový profil - obdélný průřez - kvalita A/B
28 x 180 mm,  v napadajících délkách
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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 kom-
binovat 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 fasáda budovy krásně provětrávaná 
a je zajištěna i termoregulace. Dřevěná fasáda v létě dům ochlazuje a vytvářejí příjemný chládek, v zimě naopak účinně izoluje 
a nenechává 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 double uzavřený
Skandinávská thermoborovice

Profil Rhombus
Modifikované dřevo Accoya

Profil hoblované prkno
Sibiřský modřín

Profil hoblované prkno
Evropský modřín

Profil klasický
Západní čerevný cedr
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Kvalita Typ profilu:       Rozměry (mm):                     Délky (m):     Hustota (kg/m³):     Dřevina:

Profil UTS Asko
Borovice

Profil D srubový - typ 1
Smrk

Profil D srubový - typ 2
Smrk

A/B   Rhombus       19 x 145 / 24 x 68 / 24 x 100                   2,4; 3,0 - 5,1     520      

A/B   Hoblované prkno       19 x 114 / 19 x 144                    4,2 
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 double uzavřený       26 x 146                       4,2

A/B   Hoblované prkno        19 x 96                      4        
A/B   Klasický profil        19 x 96 / 19 x 140                    4 
A/B   Rhombus         19 x 96 / 24 x 68 / 24 x 96              3; 4; 5   

A/B   ASKO profil UTS        24 x 180                     4
A/B   Hoblované prkno        20 x 95 / 20 x 145                  4    
A/B   Klasický profil        20 x 120 / 20 x 145            3; 4; 5,1       
A/B   Rhombus       20 x 68 / 20 x 95 / 20  x 120 (délka i 3 m)  / 27 x 120        4  

A/B   ASKO profil UTS        19 x 180                    4        
A/B   Srubový D profil        19 x 186                     4  

A/B  Srubový D profil        28 x 146 / 19 x 186                   4      550

Accoya

Skandinávská
thermoborovice

Evropský modřín

Sibiřský modřín

Borovice

Smrk

550 - 590    

520

630 - 680   

440 - 470    
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INTERIÉROVÉ DVEŘE 
DVEŘNÍ KOVÁNÍ A PRAHY

Důležitým prvkem každého interiéru jsou dveře. Interiérové masivní a foliované dveře značek Radex a Classen vytváří další z osvědčených sortimentů 
společnosti ASKO a.s. Ucelený koncept splňuje vše, co od něj zákazník očekává: kvalitní materiály, široký výběr rozměrů a aktuální design. Koncept dveří 
byl vytvářen nejen v souladu se současnými požadavky a trendy, ale i k harmonickému doplnění sortimentu podlah. Celou expozici dveří i podlah si lze 
prohlédnout na prodejně Dřevař nebo 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 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 široké 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.

94



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 je 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 vhod-
ná do v bytových i komerčních prostor. V nabídce je několik provedeních a vybírat lze z řady moderních 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 SPLASH2ODesign 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 5ti 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 lze 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.

Skladem

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

Jedinečné vinylové dílce ter Hürne splňují nevyšší standardy z pohledu funkce, estetiky, ale i dopadů na životní prostředí. Díky odlišnému řešení dílců, které odpovídá 
odlišným potřebám využití, je možné vybrat si jeden design pro řešení celého projektu. 
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. 
Vinylové dílce ter Hürne neobsahují žádné škodlivé látky. Potřebnou pružnost jim dodávají přírodní změkčovadla získaná ze sójových bobů, která jsou zcela neškodná. 
Povrch dílců je antistatický a antibakteriální.

Kolekce pro rok 2021 bude rozšířena o nové dekory a větší formáty dílců, které odpovídají současným trendům.
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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 2021 přibude k stávajícím tloušťkám dílců 8 a 10 mm 
i novinka 12mm (v klasickém i širokém formátu). Ucelená kolekce moderních dekorů s výraznými povrchovými strukturami v autentickém vzhledu dřeva si tak i nadále 
zachová trend směrem k žádaným velkým formátům dílců. 
Všechny dekory nové kolekce ROOMS budou opatřené přiznanou V-drážkou, dodávající podlaze charakteristický vzhled pravé dřevěné podlahy. Nosná deska HDF je ošetřená 
proti zvýšenému bobtnání a v kombinaci se speciálním zámkovým spojem jsou podlahy z připravované kolekce vhodné i do vlhkých prostor. 

loft
Tloušťka dílců:  10 mm
Formát:  1380 x 193 mm           
Třída použití:  AC5/33
Extrémně odolná podlaha 
Vzhled masivního dřeva, 4V-spára
Povrchové struktury pravého dřeva, přirozeně tichá


penthouse



Tloušťka dílců:  12 mm
Formát:  1380 x 191 mm           
Třída použití:  AC5/33
Extrémně odolná podlaha 
Vzhled masivního dřeva, 4V-spára
Povrchové struktury pravého dřeva, přirozeně tichá

suite
Tloušťka dílců:  8 mm
Formát:  1380 x 193 / 1380 x 244 mm           
Třída použití:  AC5/32
Vzhled masivního dřeva, 4V-spára
Povrchové struktury pravého dřeva


studio


Tloušťka dílců:  8 mm
Formát:  1380 x 193 mm           
Třída použití:  AC5/32
Klasické dekory

ROOMS
EXKLUZIVNÍ KOLEKCE LAMINÁTOVÝCH PODLAH 

103

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.

Proč podlahu The Floor?



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 / 25 x 137  4,2 a 4,8   520             

25 x 145    2,45 - 4,9 po 30 cm  850 - 1150        

21 x 145    2,15 - 5,8 po 30 cm  850 - 950    

21 x 145    2,15 - 6,1 po 30 cm  1100 - 1200      

21 x 145    2,15 - 6,1 po 30 cm  750 - 890            

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

27 x 143 / 24 x 143 / 27 x 142 3; 4; 5; 5,1  620 - 680   

24 x 116 / 24 x 136  2; 3; 4; 5   550 - 590            

25 x 140    2; 3; 4   550 - 590            

26 x 146    2; 3; 4   520 

26 x 146    3m (2 a 4 m na doptání) 520   

Accoya

Bangkirai

Garapa

Massaranduba

Fava Amargosa

Thermoborovice

Sibiřský modřín

Evropský modřín

Douglaska 

Borovice

Severská borovice

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

prken 

FRANCOUZSKÉ HLADKÉ 

HRUBÉ ELEGANT

DRÁŽKOVANÉ JEMNÉ

 francouzské/hladké

 jemné/hrubé

 hladké/hladké 

 jemné/hladké

 jemné/hladké

 jemné/hladké, elegant/hladké

 hladké/hladké, jemné/jemné, jemné/hrubé

 hladké/hladké, jemné/jemné, drážkované/drážkované

 drážkované/drážkované

 jemné/jemné

 hladké/hladké

Dřevina:
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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 Rusdecking s životností více jak 20 let. 

Moderní materiál s dlouhou životností.  

Rozměrová a barevná stálost.

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 

RusDecking PROFIL ULTRA

RusDecking PROFIL SOLID

Profil (mm):Typ WPC

Rusdecking 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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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 

 

RusDecking PROFIL FORTE

Profil (mm):Typ WPC

textura dřeva           plný 

Provedení:               Typ profilu: Délky (m):    

 1,2; 1,5 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

Exteriérová ochrana a údržba  

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

dětský zahradní nábytek a další

Interiérová ochrana a údržba 

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 interoéru 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

Společnost ASKO a.s. se po letech zkušeností v segmentu zahradního nábytku                        
a zahradních doplňků dobře orientuje. Každý rok pro své zákazníky přinášíme novinky. 
Při výběru nových kolekcí klademe velký důraz na zpracování, kvalitu použitých materi-
álů, ekologii, ale samozřejmě zohledňujeme nové trendy, kterými doplňujeme úspěšné 
kousky z předchozích sezon. Tým našich profesionálů osobně jedná s dodavateli v mís-
tě výroby, aby si potvrdili kvalitu postupů a zpracování, vstupní materiály, preciznost 
kompletací a technické detaily, dodržování „fair trade“. 

V portfoliu společnosti ASKO jsou zastoupené dřeviny z tuzemských i exotických                 
dřevin v dostatečných skladových 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.

AKÁCIE exotická dřevina z rychle rostoucích stromů tropických lesů Východní Asie a Jižní 
Ameriky. Hustota dřeva 640 až 800 kg/m³. Vysoká odolnost protistárnutí a biologické degra-
daci. Nábytek ASKO nabízí v 6-ti povrchových úpravách.

EUKALYPTUS  exotická dřevina původem z Austrálie. Hustota dřeva 550 až 800 kg/m³. 
Výborná trvanlivost, odolnost a opracovávání. Nábytek nabízíme v 6-ti povrchových úpravách.  

DURIAN   exotická dřevina pocházející z jihovýchodní Asie. Dobrá trvanlivost, opracovatel-
nost a dekorativní vzhled. 
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SIBIŘSKÝ MODŘÍN  původem z oblasti Sibiře. Odolává extrémním teplotním výkyvům až do -50° C. 
Hustota dřeviny se pohybuje kolem 620 - 680 kg/m³. Pomalý růst a husté letokruhy dodávají sibiřskému 
modřínu výbornou mechanickou odolnost. 

TEAK  tvrdá exotická dřevina z teakových plantáží na ostrově Jáva v Indonésii. Dlouhá životnost, 
tvarová stálost, pevnost, pružnost a výborná odolnost proti parazitům a škůdcům. Hustota 
dřeva 435 až 625 kg/m³.

UMĚLÝ RATAN A HLINÍK
Naše kolekce zahradního nábytku je kombinací umělého ratanu a hliníku nebo materiálu                           
„POLYWOOD“. Umělý výplet je vyroben ze speciálních 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).

DESIGNOVÉ DOPLŇKY Z FIBER-CEMENTU
FIBER-CEMENT je přírodní materiál, respektice cementové vlákno. Každý kus nábytku je vyráběný 
ručně, má svůj individuální design a barvu, každý kus je originál.  FIBER-CEMENT jako všechny 
přírodní materiály získává postupem času patinu, která dodává produktům jedinečným vzhledem 
a identitu.
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DĚTSKÝ PROGRAM 
VŠE PRO ZÁBAVNĚJŠÍ A HRAVOU ZAHRADU 

Domečky, hřiště, pískoviště, houpačky a herní prvky, které učinní zahradu atraktivnější                        
pro všechny děti. Kvalitní řemeslné zpracování, certifikace, FSCR certifikáty, 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 změnami. 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 pro-
duktu 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 lezecí 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 nabízí široké spektrum dřevěných květ-
níků, květináčů a truhlíků. V skladovém programu každoročně nabízíme řadu 
novinek, kterými doplňujeme standardní koncept zahradního programu. Celá 
nabídka je připravovaná tak, abychom zákazníkům, nabídli ucelený program                      
a dali jim možnost vytvořit si individuální projekt terasy, zahrady nebo balkonu 
naráz. Tzn. výběrem terasy počínaje a přes zahradní nábytek k obalům na zeleň konče. 
Nabízíme např. luxusní květináče s hliníkovým lištováním. Masivní květináče                   
s praktickými uchy po stranách pro lepší manipulaci na terasách, v zimních 
zahradách či balkónech apod.
Součástí balení většiny květináčů je ochranná geotextilie. Květináče i květníky 
jsou ošetřeny tlakovou impregnací pro lepší odolnost vůči klimatickým podmínkám. 
Jsou nabízeny v mnoha velikostech, v různých tvarech, barevných provedeních 
a designech. 

ZAHRADNÍ PROGRAM
DŘEVĚNÉ KVĚTINÁČE, KVĚTNÍKY A JINÉ 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 výběr zahradních produktů pro terénní úpravy zahrad, přípravu záhonů pro pěstování okrasných rostlin, ale i dalších plodin 
(např. palisády, frézovanou kulatinu, kůly k stromům i rajčatům, ohraničení záhonů aj. ), ale i nabídku pařníků, hotových záhonů, vyvýšených záhonů a kompostérů,              
zahradních domků. Velmi široký sortiment, který je třeba pro práci na zahradě po celý rok. Součástí nabídky je i velký výběr uložných dřevěných bedýnek pro venkovní 
i vnitřní užití (různé typy dle účelu použití, výběr z několika provedení s povrchovou úpravou i bez, opalované, impregnované aj.)

ZAHRADNÍ PROGRAM
VŠE PRO UPRAVENOU ZAHRADU V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ  
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Otevřením samoobslužné prodejny naproti prodejně Dřevař, která je v pochozí vzdálenosti od Prodejny ASKO, se chceme ještě více přiblížit 
našim zákazníkům. Tesaři, truhláři, podlaháři, ale i kutilové zde naleznou širokou nabídku nářadí, doplňků a příslušenství.
Celý team samoobslužné prodejny se snaží v čas reagovat na aktuální potřeby zákazníků, sortiment doplňovat a měnit dle specifických 
požadavků jednotlivých ročních období. 
Mezi stále položky tak doplňujeme vybrané produkty speciálně pro jaro, podzim, zimu apod. 
Zákazníci mohou vybírat z elektrického, aku a ručního nářadí, zahradního programu, nátěrových hmot a mnoha dalších položek. 
Samozřejmostí je možnost parkování přímo před vstupem a bezbariérový přístup. 
S výběrem a radou je Vám na místě k dispozici náš tým profesionálů.

PRODUKTY PRO DÍLNU A ZAHRADU
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ PRO PRÁCI V DÍLNĚ I NA ZAHRADĚ  
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