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Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Případné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží. | Výrobky 
označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je možné je získat na základě závazné objednávky v prodejně s  termínem dodání do 15 dní. |   
Je v pravomoci prodejce nabídku akčního zboží zúžit adekvátně k prodejní ploše: takové zboží je možné na přání zákazníka objednat. | Pro případné 
změny v nabídce je vyhrazen informační plakát na prodejně nebo příslušný odkaz na webových stránkách www.coop.cz | Fota jednotlivých výrobků 

jsou pouze ilustrační. | Ceny jsou bez dekorace. | Za tiskové chyby neručíme. 

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
Platnost nabídky od 14. 10. do vyprodání zásob.

www.coopclub.cz   •   facebook.com/coopclubcz

Vileda Easy Wring 
Ultramat

plochý mop

Power Air 
Home Aroma

různé vůně

Zastřihovač
vlasů a vousů

Concept
s nástavci, rozsah 
střihu 0,5–36 mm

The Good 
Dinosaurus

plyšový, 
výška 25–30 cm

různé druhy

Puzzle Disney
dětský metr, 150 dílků

různé druhy

na objednávku

na objednávku
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VŠECHNO DOBRÉ

Talířová sada Olives
18 dílů, porcelán

Pekáč Granite
s nepřilnavým povrchem

a skleněnou poklicí

Hrnec hliníkový Granite
se skleněnou poklicí,

nepřilnavý povrch,
24 cm

Sendvičovač 
Bravo Jasper 

B4234
bílý, černý

Rychlovarná
konvice Concept

keramická, objem 1 litr,
automatické vypínání, 

příkon 950–1100 W

Kapesníky
dámské, 6 ks v sáčku

(cena za 1 sadu)

Hrnec hliníkový Granite
se skleněnou poklicí,

nepřilnavý povrch,
20 cm

Mísa nerezová
s odměrkou, ø 25 cm,

protiskluzové dno

Kuchyňské náčiní
Culinaria Grey
obracečka 33 cm,
naběračka 30 cm,

šlehací metla 31 cm

Vileda Glitzi Universal
viskózní houbička 

s aktivním stříbrem
2 ks (17,45/1 ks)

zabraňuje 
růstu bakterií

MIKROVLNKAMYČKA
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Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. nebo do vyprodání zásob.
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cena za 1 ks



Povlečení
mikroflanel
70 x 90 cm,

 140 x 200 cm,
100% PES,

různé vzory
(cena za 1 sadu)

Prostěradlo
mikroflanel
 180 x 200 cm,

100% PES, různé barvy

Přikrývka Standard
celoroční,

135 x 200 cm

Polštář Standard
70 x 90 cm

Ručník froté
50 x 100 cm, se saténovou

aplikací, různé barvy

Kapesníky
dámské, 6 ks v sáčku

(cena za 1 sadu)

Kapesníky
pánské, 

3 ks v krabičce
(cena za 1 sadu)

Kapesníky
dámské, 

3 ks v krabičce
(cena za 1 sadu)

Kapesníky
pánské, 6 ks v sáčku

(cena za 1 sadu)

Osuška froté
70 x 140 cm, se saténovou

aplikací, různé barvy

Prostěradlo mikroflanel
 90 x 200 cm, 100% PES, 

různé barvy

Náplň do polštářů
kuličky z dutého vlákna,
300 g vakuově baleno

v nabídce
od 21. 10. 2016
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VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. nebo do vyprodání zásob.
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hebké a jemné 
na dotek

9990



VŠECHNO DOBRÉ

Termokartáč Golden Care
na vlasy, příkon 28 W, 

provozní teplota 180 °C a 200 °C

Digitální teploměr
Bravo B5053

s venkovním čidlem,
ukazuje čas, 

vnitřní a venkovní 
teplotu,

různé barvy

Power Air
Alpine Collection 

for Cars
sada osvěžovačů 

s DÁRKEM,
různé vůně

Vonný sáček
20 g,

různé vůně

Svícen skleněný
na čtvercovou

svíčku, čirý

Vonná svíčka
čtvercová, 7 cm

různé vůně

Podpalovač
výsuvný

Lampa pietní
skleněná LSW-550K,

náplň 50 g, 
výška 20 cm,
různé barvy

Chryzantéma
3 květy, různé barvy

Lampa pietní
skleněná LST-334K,

náplň 100 g, výška 26 cm,
různé barvy

LED osvětlení
100 žárovek, 24V,

venkovní,
bílé, teplé bílé

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. nebo do vyprodání zásob.
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Vonný sáček
20 g,

různé vůně

Chryzantéma
puget 12 květů, 

různé barvy

Zápich/větvička
různé druhy
a velikosti

Vánoční balicí
papír

různé vzory
a velikosti

LED osvětlení
100 žárovek, 24V,

venkovní,
bílé, teplé bílé

Dekorační květ 
se třpytem
různé barvy 
a velikosti

Lampión
ø 25 cm, 2 ks 

+ hůlka se světlem 
délka 50cm

VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. nebo do vyprodání zásob.
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AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 14. 10. DO 13. 11. 2016 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH SPOTŘEBNÍCH A KONZUMNÍCH DRUŽSTEV:
Jednota Benešov družstvo | COOP Hořovice družstvo | Družstvo Jednota Kladno | Jednota SD v Rakovníku | COOP Mnichovo Hradiště 
družstvo | Jednota SD v Nymburce | COOP Praha – západ, družstvo | COOP Příbram družstvo | Západočeské konzumní družstvo v Sušici 
| Jednota SD v Toužimi | Jednota SD Plasy | Západočeské konzumní družstvo Plzeň | Jednota SD v Tachově | Jednota SD v Podbořanech 
| Jednota, SD Hlinsko | COOP Dvůr Králové n. L., družstvo | COOP družstvo HB | Jednota SD v Jilemnici | Jednota SD v Pardubicích | 
Jednota SD ve Volyni. 

© DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň | Vydalo: COOP Centrum družstvo se sídlem: Na Poříčí 30, Praha 1; korespondenční adresa: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 

Světelný meč 
Galaxy Force

délka 62 cm, 2 druhy

Auto se zvukem
a příslušenstvím

Taška k vymalování
21 x 20 x 7 cm

+ fixy

Domeček 
pro panenky
s příslušenstvím

Človíčku, nezlob se!
společenská hra 

s obrázky

Škola volá
soubor her pro zábavnou

přípravu dětí k zápisu 
do školy

Sada nářadí
pro děti

Reflexní 
samolepky
různé druhy

Sada letiště

vhodné 
pro děti
od 3 let
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vhodné 
pro děti
od 5 let


