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bez doplatku 3 000

3 000 Chňapka kuchyňská LAVENDER 27x17 cm

Bavlněná kuchyňská chňapka s dekorem LAVENDER a magnetem pro snadné zavěšení. 

Chňapky jsou nepostradatelným pomocníkem při pečení i vaření. Neměly by proto chybět v 

žádné kuchyni. Rozměr: 27 x 17 cm

3 000

Láhev desetistěnná                                                    

čirá, se sponovým uzávěrem, objem 1 l Láhev s obloučkovým uzávěrem, 10-hranná, na alkohol, olej, ocet, pálenku, 1,0 l

3 000 Tác hranatý 48 x 34  cm                                        Rozměry: 48 x 34 x 2,5 cm. Materiál : plast

3 000 Ramínko - sada 4 ks                                                   4 ks plastových šatních ramínek

3 000 Kinder joy

3 000 Kinder vejce

3 000 Káva Jihlavanka 150 g

3 000 Bohemia Chips solené 140 g

3 000 Studentská pečeť 180 g

bez doplatku 5 000

5 000 Nafukovací míč  51 cm

Nafukovací míč s motivem Krtečka a jeho kamarádů. Míče jsou velmi oblíbenou hračkou 

každého dítěte, dorostence či dospělého. Můžete s nimi dovádět celé hodiny. Hodí se na 

zahradu, na dovolenou nebo na hřiště. Hračka se vyrábí ve více variantách, které jsou 

dodávany dle aktuální skladové dostupnosti. Variantu nelze vybrat. Obrázek je ilustrační. 

Průměr míče je 51 cm.

5 000 Kruh Krtek 51cm

Nafukovací plavací kolo s motivem krtečka a jeho kamarádů je plavecká pomůcka pro 

plavání ve vodě pro malé děti. Výrobek neobsahuje ftaláty. Kruh s motivem Krtečka 

pomůže dětem při nácviku plavání. Nafukovací kruh s pestrobarevným potiskem Krtka 

usnadní dětem plavání a oživí vodní zábavu. Nafukovací kruh je vhodný pro kluky i pro 

holky. Průměr: 51 cm Nafukovací plavací kolo je vhodné pro děti ve věku od 2 let. 

Používejte pod dohledem dospělé osoby.

5 000 Frankovka 0,75 l Golden Vineyard

5 000 Veltlínské zelené 0,75 l Golden Vineyard

5 000 Friskies Balance 500g pes

5 000 Coca Cola 4x330ml  plech

5 000 Struhadlo čtyřhranné                                                Struhadlo 4hranné s různě hrubými struhadly

5 000 Vědro s nálevkou 12 l                                    Plastové vědro o objemu 12 litrů s výlevkou s plastovou rukojetí

5 000 Jar citron 900ml

5 000 Toffifee 125 g

5 000 Silan Fresh Sky 900 ml

bez doplatku 10 000

10 000 Diabolo 35 cm

Diabolo - zábavná hra nejen pro děti! Roztoč diabolo pomocí paliček! Důležité je mít 

natažené šnůrky! Diabolo můžeš vyhazovat, chytat a provádět spoustu dalších kousků, 

které se naučíš! Velikost: 35 cm (paličky). Doporučený věk: od 3 let

10 000 Terč Krtek - suchý zip

Terč s Krtečkem na suchý zip s veselými motivy Krtka a jeho kamarádů. Terč Krteček na 

suchý zip obsahuje 3 míčky, suchý zip a terč k zavěšení. Malé děti se můžou naučit 

soutěžit a správně se trefit do terče, aniž by přitom poškodily nábytek. Vhodné od 3 let.

10 000 Nafukovací lehátko Economats 183x69cm

Nafukovací lehátko můžete použít k opalování na pláži i na vodě. Děti si jistě vymyslí i další 

způsoby zábavy, jako třeba bitvu ve vodě o lehátko a další způsoby jeho využití. Klasická 

nafukovací matrace s dvěma komorami

10 000

Kuchyňská utěrka 100%% bavlna, 50 x 70 cm, 

balení 10 ks

Sada kuchyňských utěrek ze 100% bavlny. Praktická a výhodná  sada utěrek, které dobře 

drží tvar a mají  vynikající savé vlastnosti. Výborné provedení ocení jistě každá 

hospodyňka. Utěrky jsou bez poutek.

10 000 Vstupní rohožka polypropylen, 40 x 60 cm,

Vstupní rohožka polypropylen, 40 x 60 cm, 2 barvy asort, šedomodrá, šedohnědá, spodní 

strana protiskluz

10 000

Dóza na sypké potraviny "E+K" - 3 díly, objem 

4L, 2,4L a 1,3L.

Plastová dóza s dávkovačem a ergonomickým tvarem pro ještě snadnější manipulaci. 

Oceníte zejména pro uložení sypkých potravin.

10 000 Minigarden 60 Spring Mix

Truhlík MINIGARDEN JARNÍ s podmiskou plastový 21cm 5ks 200x600x90Set 5 kusů 

malých plastových truhlíků na podmisce. Truhlíčky jsou vhodné k pěstování bylinek. Šířka  

truhlíku: 21 cm.

10 000 Mísy zadělávací - sada 5 ks                                       Sada 5 ks 18-26 cm, mix barev

10 000 Merci bonboniera 250 g
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10 000 Flop tuzemák 0,5 l St. Nicolaus

10 000 Brousek na nože 2v1

Brousek na nože ALIVIO 2v1 je určen pro broušení klasických ocelových kuchyňských 

nožů. Je vyroben z ABS plastu se soft touch povrchovou úpravou a protiskluzovou 

základnou pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Brousek je určen pro praváky i leváky a 

má 2 brusné kameny. Wolframový kámen zajistí zostření čepele a obnovení ostří do 

optimálního tvaru. Keramický kámen je určený pro leštění čepele a vyrovnání povrchových 

nerovností.  

10 000 Sada zahradního nářadí 4ks

Sada zahradního nářadí - hobby,složení : úzký a široký rýček, kypřidlo a sazeč, délka 24 

cm, plastové rukojeti, na drobné zahradnické práce, pro pokojové rostliny, přesazování… 

10 000 Zahradní konev 10l Velké ucho a odnímatelné kropítko jsou dalšími přednostmi této konve.

10 000

Whiskas kapsička drůbeží výběr v želé 12 x 

100 g

bez doplatku 15 000

15 000 Nůžky PROFI půlkulaté nerez 21cm

Zahradnické nůžky, čepel HCS SK-5 - japonská ocel, teflon, nylonová rukojeť, celková 

délka je 20 cm, použití : střih dřevin a rostlin, zahradnické a dekoraterské práce, balení : 

blistr s eurootvorem.

15 000 Badminton

Badminton sportovní sada pro využití na zahradě, tělocvičně iu vody na písečné pláži. 

Zahrajte si badminton a užijte si pohyb a zábavu.Rakety mají aluminiový rám. Baleno v 

praktické tašce s úchytem přes rameno. Sada obsahuje: 2x raketa, 1x košíček.

15 000 Prosecco Maschio dei Cavalieri treviso 0,75 l

15 000 Kosmetický zastřihovač chloupků 

Kosmetický zastřihovač se 2 nástavci pro zastřižení chloupků v nose, uších a detailní 

úpravu vousů, nože z oceli, LED dioda, šířka střihu 20 mm, čistící kartáček, 1x AA baterie 

(není součástí balení)

15 000

Deka mikrovlákno 150 x 200 cm, kvalita 190-

200g/m2

Deka z jemného mikrovlákna nové generace. Hřejivá a heboučká jako plyšový medvídek, 

stálobarevná, vhodná i pro alergiky. Deku můžete použít i jako přehoz. Díky snadné údržbě 

a možnosti praní v pračce až na 40 °C se deka skvěle hodí do ložnice, obývacího 

i dětského pokoje. Rozměry: 150 × 200 cm Materiál: 100% polyester (mikrovlákno)

15 000

Univerzální flexi koš 30L - dekor "dřevěná 

polena"

Koš na dřevo ke krbu Flexi je vyrobený z odolného černé plastu. Vnější strana tohoto koše 

je opatřena potiskem s motivem krbového dříví. Tento koš na krbové dřevo je vysoký cca 

30 cm. Je tedy ideální k nošení polínek vysokých cca 35cm.

15 000 Persil prací prášek 18 dávek color

15 000 Sekera universal 600g Sekera  s kvalitní  násadou, 600g, násada 36cm

15 000 Hodiny nástěnné 30 cm

Nástěnné kulaté hodiny LAVENDER s celoplošným dekorem levandule o průměru 30 cm. 

Hodinový strojek je napájen jedním kusem baterie AA ( není součastí balení ). Produkt je 

ideální dekorací do vašeho bytu nebo stylové kuchyně.   

bez doplatku 20 000

20 000 Osobní digitální váha

Osobní váha, bezpečnostní tvrzené sklo 6 mm, ultra slim design, max. nosnost 180 kg, 

měřicí rozlišení 100 g, automatické vynulování, zapnutí a vypnutí, indikace přetížení a slabé 

baterie, 1 x 3 V lithiová baterie (součástí balení)

20 000 Houpačka dřevěná

Dětská houpačka vyrobená ze dřeva v přírodním designu. Klasická dřevěná houpačka se 

zábranou proti vypadnutí. rozměr sedátka 35x24cm, opěrátko 2 šprušle 29,5cm, nosnost 

20kg, Hračka nevhodná pro děti do 3 let. délka provazu cca 133cm

20 000 Plastové kolečko Oblíbené dětské plastové kolečko. Vhodné na pískoviště i na zahradu. Vhodné od 3 let.

20 000 Nafukovací kosatka 163x76cm

Letní radovánky bez těch správných hraček by nebyly to pravé! Ještě nemáte žádné 

pořádné plavidlo? Vyzkoušejte naši super Kosatku. Plovoucí VELRYBA MODRÁ 

nafukovací se silnými držadly je určena pro děti starší 3 let. Hračka nabízí bezpečný 

dvojventil a pevný vinylový materiál. Velryba má držák pro snadné uchopení.

20 000

Nákupní košík oválný 48x48x24 cm, alu 

konstrukce, barva šedohnědá, s alu 

termovložkou Nákupní košík oválný 48x48x24 cm, alu konstrukce, barva šedohnědá, s alu termovložkou 

20 000 Sada nožů CULINARIA, 5 ks, černá

5 dílná sada CULINARIA obsahuje praktický nůž 9 a 14 cm, vykošťovací nůž 18 cm, 

porcovací nůž 20 cm a nůž na chléb 20 cm s černou rukojetí. Ocelové nože patří mezi 

nepostradatelné pomocníky v každé kuchyni. Výběr vhodného nože nám usnadní krájení či 

porcování potravin. Kolekce nožů CULINARIA nabízí široký výběr nožů mnoha tvarů, 

velikostí a účelu použití.   

20 000

Pánev s nepřilnavým povrchem GRANITE 

Grey 24 cm

Hliníková litá kovaná pánev GRANITE GREY 24 x 4,8 cm s nepřílnavým povrchem, šedý 

granitový dekor, tloušťka stěny 3 mm, soft-touch rukojeť. Nepřilnavý povrch je velmi tvrdý a 

odolný proti poškrábání.  Vysoká tepelná vodivost zajišťuje rychlé a ekonomické vaření - 

dlouho drží teplotu. Pánev je odolná proti nárazu a deformaci tvaru. Je vhodná na všechny 

typy varných desek včetně indukce.  

20 000 Mop set ROTERO, 2 ks hlavic

Set mop ROTERO obsahuje plastový kbelík o celkovém objemu 12 l a užitném objemu 9 l, 

2 ks mopových hlavic z mikrovlákna, tyčovou sadu z nerezavějící oceli o max. délce 118 

cm. Mop je ideální pro čištění dřevěných podlah, plovoucích podlah i dlažby.   

bez doplatku 35 000
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35 000 Zastřihovač vousů

Zastřihovač vousů, 20 délek střihu od 0,5 mm, automatické zamčení nastavené délky, 

nerez nože, 40 min provozu, praktický stojánek, 600 NiMH baterie, dobíjecí kabel, olej, 

čistící kartáček

35 000

Budweiser Budvar B:ORIGINAL, sv. ležák 5 l 

soudek

35 000 Sťový zastřihovač na vlasy

Sťový zastřihovač na vlasy, nerezové čepele s nastavením od 0,8 do 2,8 mm, 6 nástavců 3, 

6, 9 , 13 , 16 a 19 mm, ergonomická rukojeť, příslušenství. krytka nožů, hřebínek, čistící 

kartáček a olej, délka kabelu 180 cm

35 000 Topinkovač

Topinkovač, dvouštěrbinový, plynulá 7 stupňová regulace, automatické vypnutí, funkce 

přihřívání a rozmrazování,  zásuvka na zbytky pečiva, světelná signalizace provozu, příkon 

800 W

35 000 Rychlovarná konvice plastová, objem 1,7 l

Rychlovarná konvice plastová, objem 1,7 l, oboustranný vodoznak, středový konektor, 

skryté topné těleso, 360° otočná základna  s navíjením kabelu, odnímatelný a omyvatelný 

filtr proti vodnímu kameni, ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, světelná signalizace 

provozu, max. příkon 2200 W

35 000 Teplovzdušný ventilátor

Teplovzdušný ventilátor, 3 stupně nastavení: studený vzduch / teplý vzduch 1000 W / horký 

vzduch 2000 W, plynule regulovatelný termostat, tepelná pojistka, světelná kontrolka 

zapnutí, max. příkon 2000 W

35 000 Ruční šlehač

Ruční šlehače, objem nádoby 80 g, plastové provedení s nerezovou dekorací, 

bezpečnostní uzavírací systém, sekací nůž z nerezové oceli, pulzní režim, průhledné víčko 

pro kontrolu mletí, gumové nožičky, výkonný motor 200 W 

35 000 Napařovací žehlička

Napařovací žehlička, nepřilnavá žehlicí plocha, regulace výstupu páry 14-20g/min , parní 

ráz 80g/min, vertikální napařování, ANTI-CALC, ANTI-DRIP, AUTO-CLEAN, nádržka na 

vodu 220 ml, příkon 2000 W 

35 000 Konvice smaltovaná pískací  3 l

Smaltovaná konvice pískací 3 l ROMANTIC RIDE je vyrobena z ocelového plátu s 

2vrstvým smaltovaným nástřikem a dekorem ve stylu ROMANTIC RIDE. Má plastové 

držadlo barevně laděné do designu konvice, snímatelnou píšťalu a dno opatřeno 

piktogramy o  použití konvice.  

35 000 Nůžky profi na větve 66-90 cm teleskop

Nůžky na větve FESTA - převodové s teleskopickými rameny, přesně broušený nůž s 

nepřilnavou teflonovovou vrtstvou - ulehčuje střih a chrání ostří, na tvrdé a suché větve do 

průměru 40 mm, převodový mechanismus - usnadňuje střih a lépe přenáší vynaloženou 

sílu při práci, hliníková profilovaná ramena s nastavitelnou délkou 660 - 900 mm - větší 

dosah pro střih a větší páka pro snadnější práci, ergonomicky tvarované rukojeti s 

neklouzavých materiálů zaručují pohodlnou a bezpečnou práci

35 000 Nafukovací bazén Soft Side 188x46cm

Dětský nafukovací bazén na zahradu. objem bazénu při naplnění 666 l, 36 cm do výšky, 

síla stěn bazénu 0,25 mm, síla podlahy 0,20 mm, hmotnost bazénu bez vody 8,5 kg, tří-

komorová konstrukce s unikátní stěnou, ventil pro rychlé vypuštění, 

35 000 Boby Cyclone

Acra Cyclone je plastový bob s brzdami a vestavěným sedátkem. Vestavěné sedátko 

odděluje dítě od studeného sněhu a tím zajišťuje lepší podmínky pro dlouhodobější pobyt 

na sněhu, plastový bob s brzdami a sedátkem, určeno pro rekreační jízdu, vestavěné 

sedátko odděluje dítě od studeného sněhu a tím zajišťuje lepší podmínky pro dlouhodobější 

pobyt na sněhu, tažná šňůrka, 2 brzdy pro ovládání a zastavení bobu, rozměry: 82 × 40 × 

14 cm

35 000 Sada polštář + přikrývka - mikrovlákno 

Sada polštář + přikrývka - mikrovlákno  "Aloe Vera" - prošívaná deka 140x200 cm, polštář 

70x90 cm, výplň: duté PE vlákno 700g, praní na 60°C, ošetřeno aloe vera (protizánětlivé, 

anti alergenní), baleno v odnosné tašce

bez doplatku 50 000

50 000

Sendvičovač pro přípravu panini, toustů i 

zeleniny

Sendvičovač pro přípravu panini, toustů i zeleniny, nepřilnavá povrchová úprava pečicích 

ploch (145*230mm), tepelně izolovaná rukojeť, světelný indikátor, příkon 700 W

50 000 Rýžovar 1 l

Rýžovar, vhodný pro přípravu všech druhů rýže, objem 1 l, max. 700 g rýže (hmotnost před 

uvařením), vyjímatelná nádoba s nepřilnavým povrchem, aut. udržování teploty (až 5 

hodin), bezpečnostní spínač, ochrana proti přehřátí, příkon 400 W

50 000 Ventilátor stolní

Ventilátor stolní, průměr 30 cm, 3 rychlosti, otočná hlava, sklopný a nastavitelný úhel 

kmitání, bezpečnostní mřížka, velmi tichý chod, příkon 40 W

50 000 Krtečkův stan

Hezký dětský stan s oblíbeným Krtečkem se vašim dětem jistě bude líbit a stane se 

oblíbeným místem na schovávání. Rozměry výrobku: 80x80x85 cm, Výrobek obsahuje 

delší šňůrky, proto není vhodný pro děti maldší 36 měsíců

50 000 ROCK BUGGY Red Scarab malé

Skvělé malé terénní auto na dálkové ovládání bude bavit kluky malé i ty větší. Jeep na 

dálkové ovládání pistolového tipu s nímž se auto snadno ovládá. Model je vyroben 

z odolného plastu a je vybaven dobrým odpružením, dvěma motory a náhonem na 

všechna kola, Malý jeep na dálkové ovládání pistolového typu. Frekvence dálkového 

ovladače je 2,4GHz. Model je vyrobený z odolného plastu. Samostatně odpružená kola a 

tříbodové zavěšení náprav. Dva motory a náhon 4×4. Auto má bateriový pack a 3 × 1,5 AA 

(jsou součástí balení). Výdrž až 20 minut. Nabíjení 5–6 hodin. Rychlost 10 km/h. Rozměry 

26 × 16 × 13 (délka, šířka, výška). Vhodné pro děti od 5 let.
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50 000 Mísa s víkem GrandCHEF ¤ 20 cm, 3.0 l

Nerezové kuchyňské mísy GrandCHEF jsou vynikající pro přípravu všech obvyklých 

mísených pokrmů. Mají dobře těsnicí víka a jsou nenahraditelné zejména při přípravě těch 

pokrmů, které je třeba po smíchání nechat přímo v míse odpočinout nebo uležet. Mísy z 

nerezavějící oceli neabsorbují aroma ani barvy potravin a po umytí nejsou cítit. V 

nerezových mísách s víkem lze hygienicky skladovat i silně aromatické pokrmy, třeba 

sýrové pomazánky, jejichž výrazná vůně zůstává uvnitř mís a neovlivňuje ovzduší v lednici.  

díky účinné protiskluzové úpravě jsou dokonale stabilní i při mísení v nakloněné poloze. 

Materiál: Prvotřídní nerezavějící ocel, víko z kvalitního plastu.

50 000 Mlýnek na pepř GrandCHEF

Mlýnek GrandCHEF, moderní ruční mlýnek vynikající pro dochucování pokrmů během 

vaření a při stolování. Je možné ho odkládat libovolnou stranou dolů, což oceníte zejména 

při intenzivním používání během vaření. Mlýnek na pepř GrandCHEF má kvalitní mlecí 

mechanismus ze speciálně tvrzené keramiky s nastavitelnou hrubostí mletí. Je opatřen 

víčkem pro zachytávání zbytků koření a tak neznečistí pracovní desku kuchyňské linky ani 

jídelní stůl. 

50 000 Mlýnek na sůl GrandCHEF

Mlýnek GrandCHEF, moderní ruční mlýnek vynikající pro dochucování pokrmů během 

vaření a při stolování. Je možné ho odkládat libovolnou stranou dolů, což oceníte zejména 

při intenzivním používání během vaření. Mlýnek na sůl GrandCHEF má kvalitní mlecí 

mechanismus ze speciálně tvrzené keramiky s nastavitelnou hrubostí mletí. Je opatřen 

víčkem pro zachytávání zbytků koření a tak neznečistí pracovní desku kuchyňské linky ani 

jídelní stůl. 

50 000 Keramická forma bábovka DELÍCIA

Keramická forma vynikající pro přípravu velké i malé domácí bábovky. Součástí balení je 

výborný recept. Masivní silnostěnná keramická forma zaručuje, že bude domácí bábovka 

dokonale a rovnoměrně propečená. Délka: 28,5 cm, Materiál: keramika, Šířka : 24,5 cm, 

Výška: 12,5 cm

50 000 Schůdky ocelové, 3 stupně

Jednostranné kovové 3 stupňové schůdky pro domácnost jsou určeny pro všestranné 

použití. Schůdky mají bezpečné protiskluzové nášlapy a nohy jsou opatřeny protiskluzovými 

koncovkami. Maximální nosnost je 150 kg. Nášlapný schůdek 30 x 20 cm. Výška  horního 

schodu je 69 cm a celková výška 107 cm.  

50 000 Sada šroubováků CrV 18ks

Sada kvalitních šroubováků včetně plastového stojanu s ergonimicko tvarovanou rukojetí 

včetně antiskluzového povrchu, CrV, magnetická koncovka, tvrzených v celé délce. Sada 

obsahuje: plochý (8x150, 6x105, 5x80, 6x40, 1,5x50, 2x50, 2,5x50 mm), křížový (3x150, 

2x105, 1x80, 2x40, 0x50, 00x50, 000x50 mm) a TORX (5x50, 6x50, 7x50 mm).

50 000

Taška nákupní na kolečkách 98 x 48 x 36 cm, 

skládací

Nákupní taška na kolečkách je pomocníkem při těžších nákupech zejména pro starší 

občany a ženy. Objem tašky je 30 l a maximální nosnost 30 kg. Textilní taška je snadno 

odnímatelná z kovové konstrukce a snadná na údržbu. Taška na kolečkách má 

ergonomickou rukojeť a konstrukce tašky je zpevněná kovovou odkládací plochou, která 

stabilizuje celý výrobek. Plastová kolečka umožňují jednoduchý pohyb po jakémkoli 

povrchu. Tato taška je vybavena  většími koly pro pohodlné a snazší použití i na nerovném 

povrchu, jednoduchý skládací mechanismus umožňuje složení i do velmi malého prostoru 

což se hodí například do auta nebo snadné umístění v domácnosti. 

s doplatkem 75 000

75 000 Stolní mixér

Stolní mixér, 1500 ml plastová nádoba, mlýnek na oříšky, koření a bylinky, 2 nerezové 

sekací nože, 2 rychlosti, pulzní režim, protiskluzové nožky, podsvícený regulátor rychlosti, 

max. příkon 500 W

75 000 Kávovar 1,5 l

Kávovar, pro přípravu 12 šálků, objem zásobníku na vodu 1,5 l,  udržování stálé teploty, 

systém Drip-Stop, vyjímatelný a omyvatelný permanentní filtr, průhledná nádržka na vodu, 

automatické vypnutí, kontrolka zapnutí, snadné čištění, příslušenství: dávkovací lžička, 

ochrana proti přehřátí, příkon 1000 W

75 000 Ruční šlehač s mísou

Ruční šlehač s mísou, 5 stupňová regulace otáček, pulzní stupeň pro max. rychlost, 

TURBO tlačítko, tlačítko pro vyjmutí metel a háků, 2 ks šlehacích metel, 2 ks hnětacích 

háků, stojan s poháněnou otočnou mísou, objem mísy 3,3 l - omyvatelná v myčce, zajištění 

šlehače v odklopené poloze, příkon 300 W

75 000 Pánev hluboká GrandCHEF ¤ 28 cm,2 úchyty

Pánev GrandCHEF je masivní pánev s nerezovým indukčním dnem s nerezovými úchyty. 

Průměr pánve je 28 cm a je vhodná na všechny typy sporáků i do pečící trouby. Má 

broušený hliníkový povrch, který je chráněný vysoce odolnou vrstvou. Vhodná do myčky na 

nádobí. 

75 000 Pánev na palačinky GrandCHEF ¤ 26 cm

Pánev na palačinky GrandCHEF o průměru 26 cm vám usnadní přípravu lahodných 

palačinek. Pánev je opatřena antiadhézním povrchem proti připalování a masivní rukojetí 

z nerezové oceli pro pohodlné uchopení. Vhodné pro všechny typy sporáků včetně 

možnosti zapékání v pečicí troubě. 

75 000

Termoska s hrn.CONSTANT CREAM 

1,0l,nerez

Termoska s hrníčkem CONSTANT CREAM od české značky Tescoma je spolehlivý nástroj 

pro uchovávání horkých či ledových nápojů. Termoska je vybavena jednodotykovým 

uzávěrem, který brání ztrátě teploty při nalévání do hrníčku. Objem 1 l

s doplatkem 100 000

100 000 Elektrický gril

Elektrický gril, 2000 W, 3 provozní polohy: zapékání, grilování, BBQ, termostat, grilovací 

desky (29x23 cm),variabilní nast. teploty až do 240 °C, světělná signalizace provozu a 

nahřátí grilovacích ploch, 2 odkapávací misky
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100 000 Odpadkový koš nášlapný DUO 40 L

Jednoduchý elegantní design a praktické nášlapné provedení pro nenáročnou manipulaci. 

Koš je rozdělen na dvě oddělené komory. Díky pedálovému mechanismu je používání koše 

velmi hygienické. Víko koše je vyrobeno z plastu. Objem koše 40 l. Rozměry 41 × 32 × 60 

cm, 

100 000 Smoothie mixér PRESIDENT 0,6l, antracit.

Smoothie "mejkr" v retro stylu   Smoothie mixér PRESIDENT je úžasný na ovocná a 

zeleninová smoothie, mléčné koktejly i mixovaná dětská pyré. Jeho speciálně broušené 

nože zpracují obsah v masivní skleněné nádobě doslova za pár sekund, s tužšími kousky 

pomůže funkce pulzního mixování.      Mixér i s lahví Chcete si vzít smoothie s sebou do 

práce nebo na výlet a vychutnat si tzv. „smoothie to go“?  Nasaďte na mixér cestovní láhev 

a hoďte si tekuté vitamíny do tašky nebo přes rameno.      Cestovní láhev s dobře těsnicím 

víčkem a poutkem je součástí balení a náhradní cestovní smoothie láhve jsou dodávány 

také samostatně.   Barevný smoothie maker   Smoothie mixéry PRESIDENT 0,6 l 

dodáváme ve dvou barevných provedeních, a to moderní smetanové a luxusní antracitové 

barvě. Jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli, odolného skla a plastu. Skleněnou 

nádobu mixéru můžete bez obav mýt v myčce nádobí.  Výrobek má příkon 350 W a získáte 

na něj standardní záruku 2 roky.

s doplatkem 150 000

150 000 Svářečka a vakuovačka fólií

Svářečka a vakuovačka fólií, šířka sváru 30 cm, tlouštka 2,5mm, dvě funkce - vakuování & 

svařování, jen svařování, vakuování -0,65l/min,  součástí balení 5 x 20*30cm sáčky a 5 x 

28*40cm, Dílka kabelu 1,2m, příkon 100w

150 000 Odšťavňovač

Odšťavňovač, slow (šnekový) juicer, plnící otvor 55 x 35 mm, nádoba na šťávu a odpad 2x 

1 l, nerezové provedení, nerezové filtrační síto, uzávěr proti odkapávání, výkonný DC motor 

150 W, příslušenství: kartáček na čištění

150 000 Mikrovlnná trouba, 20 l

Mikrovlnná trouba, objem 20 l, mikrovlnný výkon 700 W, mechanické ovládání, časovač do 

30 minut, rozmrazování, 6 úrovní výkonu, otočný talíř 24,5 cm, rozměry: v x š x h 

26,2x45,2x33,5 cm, bílá

150 000 Pomalý hrnec, 6,5 l

Pomalý hrnec, Pomalý elektrický hrnec , digitální ovládání, nerezový broušený povrch, 

vyjímatelná keramická nádoba 6,5 l, časovač, skleněná poklice z bezpečnostního skla, 

příkon 320 W

150 000 Multifunkční vysavač

Vysavač výce účelový, příkon 1200 W, kombinace 3v1 - suché a mokré vysávání,foukání 

vzduchu, nádoba na prach a vodu o objemu 12 l, akční rádius 8 m (kabel 5m); 3x33 

plastové trubice, prachový fltr, podlahový kartáč, hlučnost 79 dB, BEZSÁČKOVÝ!!!

150 000 Chladící taška do auta, napájení 12 V

Chladící taška do auta, napájení 12 V, kabel 2,5 m, objem 30 l, chlazení až 15 ° C pod 

okolní teplotu, kvalitní lehká izolace, kapsa na kabel, 2 vnitřní malé kapsy a 2 boční kapsy, 

vrchní praktické okno pro snadný přístup, měkký ramenní popruh, pevné vyjímatelné dno, 

spotřeba energie 48 W

150 000 Elektrický polotostřih Hecht

Elektrický plotostřih HECHT 610 s otočnou rukojetí je ideálním pomocníkem pro úpravu 

živých plotů v každé zahradě. Díky této otočné rukojeti ve spojení s příjemnou hmotností 

3,1 kg lze plotostřih pohodlně držet v prakticky v libovolné poloze. To oceníte především při 

úpravě špatně dostupných míst živých plotů, kdy jste nuceni delší dobu pracovat s rukama 

nad hlavou nebo v předpažení. Motor o příkonu 600 W pohání 68 cm dlouhou lištu s 

pracovním záběrem 61 cm, která plně dostačuje pro úpravu většiny živých plotů. Maximální 

průměr střihaného materiálu je 24 mm. Samozřejmostí jsou bezpečností prvky, jako je 

pojistka spouštění nebo omezovač pnutí přívodního kabelu.

s doplatkem 250 000

250 000

Automatický zavařovací hrnec s LCD 

displejem, objem 27 litrů

Zavařovací hrnec, plně automatický zavařovací hrnec s LCD displejem, objem 27 litrů (cca 

14 - l sklenic nebo 18 - 0,5l sklenic), min. mn.vody cca 1 litr, plynulé nastavení teploty od 30 

C do 100 C, časovač 1 až 120 minut, nebo nepřetržitý chod, příkon 1800 W, přívodní kabel 

1,5 m

250 000 Chladnička s výparníkem, 42 l 

Chladnička s výparníkem, 42 l , A+, roční spotřeba energie 105 kWh, 42 dB, změna 

otevírání dveří, rozměry: (v*š*h) 49,2*47,2*44,4 cm

250 000

Tyčový vysavač s odnímatelným ručním 

vysavačem

Tyčový vysavač s odnímatelným ručním vysavačem, s funkcí vytíráni maximální výkon 85 

W, 40 minut provozu, 10H nabíjení, Baterie -22,2 V  (6x3,7 V), 2200 mAh,  kontrolka 

nebíjení, LED osvícení vysávané plochy, kartáčová hubice zúžená hubice a prachový 

kartáč, 

250 000 Sada nádobí PRESIDENT Stone, 8 dílů

Sada luxusního nádobí s prvotřídním antiadhézním povlakem od české značky Tescoma. 

Nádobí PRESIDENT Stone disponuje nepřilnavým povrchem s charakterem neleštěného 

kamene. Hrnce jsou vhodné na všechny varné desky a do myčky nádobí. Hrnec s poklicí ø 

20 cm, 3,0 l. Kastrol s poklicí ø 18 cm, 1,8 l. Kastrol s poklicí ø 20 cm, 2,5 l, Rendlík s 

poklicí ø 16 cm, 1,3 l,.

250 000 Zahradní vysavač listí 

Zahradní vysavač listí ALS 25 pro snadný sběr listí. Nastavitelná rukojeť a polstrovaný 

ramenní popruhzaručují práci bez únavy a bez bolestí zad a paží. Pro snadné 

vyprazdňování disponuje sběrný vak praktickým zipem.
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250 000 Xiaomi Amazfit Bip

Přesvědčte se, že vašemu sportování dosud něco malého chybělo. Hodinky Amazfit Bip 

jsou nezbytností každého zapáleného sportovce, který chce mít svou činnost pod tou 

nejlepší kontrolou. Jsou vybaveny režimy pro běh, chůzi i cyklistiku a změří vám všechny 

důležité aspekty, jako je srdeční tep, délka cvičení či rychlost běhu. Jejich součástí je GPS 

čip, se kterým se vám bude v terénu běhat jedna báseň, i maximální výdrž baterie, díky 

které poběží hodinky v provozu až 45 dní. Reflexní displej je jasně viditelný a perfektně 

doplňuje líbivý design. Zařízení je navíc voděodolné a vybrat si jej můžete v několika 

barevných variantách.

250 000 Osprey Hikelite 26 shiitake grey

Osprey Hikelite 26 - Nový, velice lehký jednokomorový batoh s jedinečně odvětranými zády 

Airspeed pro aktivní jednodenní výlety. Mezi standartní vybavení patří -  pláštěnka, 

odnímatelný bederní popruh, boční strečové kapsy na lahev, boční kompresní popruhy, 

vrchní vstup na zip a reflexní potisk. Kompatabilní s vodním rezervoárem. 48x28x28

250 000 Xiaomi Redmi 7A 2GB/16GB

Chytrý mobilní telefon Redmi 7A od značky Xiaomi obsahuje vše, co od smartphonu 

očekáváte. Je vybaven kvalitním HD+ displejem, 12Mpix fotoaparátem i osmijádrovým 

procesorem pro plynulý výkon. Jeho decentní design se zaoblenými hranami vám skvěle 

padne do ruky a díky voděodolné úpravě odolá jeho povrch okolním nástrahám. Telefonu 

nechybí vysokokapacitní baterie, schopnost rychlého nabíjení ani technologie rozpoznání 

tváře.

s doplatkem 500 000

500 000 Předem plněná pračka

1000 ot./min., rapid wash, 5 kg prádla, 15 programů, třídy A++/A/C, hlučnost 58/76 dB, 

spotřeba: 42 l vody, 0,67 kWh, rozměry: v x š x h 84,5x59,7xx49,7 cm, bílá

500 000 Chladnička s mrazákem****

Chladnička s mrazákem****, 113 l (97+16), A++, roční spotřeba energie 136 kWh, 39 dB, 

osvětlení, změna otevírání dveří, rozměry: (v*š*h) 84,7*55*57,3 cm

500 000 Pultový mrazák****

Pultový mrazák****, 142 l, A+, roční spotřeba energie 192 kWh, 6,5 kg/den, 42 dB, vnitřní 

koš, možnost přepnutí z chlazení na mrazení, rozměry: (v*š*h) 85*63,2*55 cm

500 000 Zahradní gril  s udírnou

Malý zahradní gril G21 BBQ small s udírnou obsahuje dvě topeniště a grilovací plochy. Je 

vyrobený z ocelového plechu, který je ošetřen černou ohnivzdornou barvou. Má inteligentní 

systém regulace vzduchu a vestavěný teploměr.

500 000 Hecht PANAY SET - zahradní nábytek

Luxusní kombinovaný set dvou křesel a stolu z uměleho stálobarevného ratanu, který se 

výborně hodí k posezení na zahradě či terasách. Podsedáky jsou v ceně balení


