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2016Hity

BanBao Fire 
stavebnice 

hasičské auto
290 dílků 

+ 3 figurky

BanBao Trendy City
stavebnice zmrzlinář, 223 dílků + 2 figurky

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 25. 11. do vyprodání zásob.

www.coopclub.cz   •   facebook.com/coopclubcz

baterie
jsou součástí

Dětský 
3D polštářek

plyšová sova, 
průměr 38 cm,

různé barvy

Starlight Pets
plyšové zvířátko s lampičkou, 

výška 20 cm, na baterie se zvukem, 
různé druhy

na objednávku

na objednávku

na objednávku

119,̄
449,̄

369,̄

279,̄



VŠECHNO DOBRÉ

Sada nádobí
15 ks s odkapávačem

Panenka textilní
výška 30 cm, různé barvy

Studio pletení
pletací deska, kolo, 

francouzká panenka, 
jehly, 50g vlny, 
délka pletacího 
stroje 29,5 cm

Farma Wader
40 x 35 cm

Omalovánky
s očima, 14 listů, 
288 x 206 mm,

různé druhy

Plechová kasička
7 x 11 cm

dekor sovy

Chobotnice
lezoucí po skle

různé barvy

na objednávku

199,̄

149,̄

229,̄

649,̄

3490 3990

2490

Nabídka platí od 25. 11. do 23. 12. nebo do vyprodání zásob.



Sáňkařská 
lopata Bingo

různé barvy

Bob na sníh Cyclone
různé barvy

Robot Bruticus
různé barvy

3D puzzle
modely staveb

různé druhy

Auto terénní X-Power
na dálkové ovládání,
17 cm, různé druhy

baterie
nejsou součástí

3490

4990

279,̄

269,̄

89,̄

VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 25. 11. do 23. 12. nebo do vyprodání zásob.



VŠECHNO DOBRÉ

Zdobící sáček
Delícia

s mini tryskou, 30 cm,
sada 5 ks

Louskáček
Red Culinaria

na ořechy

Kuchyňská
chňapka
27 x 17 cm,

dárková,
různé druhy

Skleněný hrnek
objem 250 ml, motiv sovy,

sada 2 ks

8dílná sada misek
Olives

smaltované

Sada Bucanera 
Verona
2 x nůž 

+ krájecí prkénko Vaflové utěrky
s výšivkou, sada 2 ks, 

100% bavlna, 
50 x 70 cm, 
různé vzory

Tác chrom
hladký, 

45 x 34 cm

Silikonová forma
Culinaria

na 30 ks rohlíčků,
na 40 ks ořechů

Pánev Granite Grey
s nepřilnavým povrchem,

průměr 28 cm

na objednávku

Plech na pečení 
Gourmet Ceramia

nepřilnavý keramický povrch,
s plastovým víkem s držadly,

42 x 29 x 4 cm

formy 
jsou odolné

vysokým teplotám 
 do 240 ˚C 

Misky jsou vhodné 
pro uchovávání 

potravin, 
nejsou určeny 

na vaření.

 také pro 
snadné otevírání 

PET lahví

279,̄

Nabídka platí od 25. 11. do 23. 12. nebo do vyprodání zásob.

5990

6990

6990

139,̄

159,̄

119,̄

129,̄

399,̄



Deka mikroflanel
se vzorem, 150 x 200 cm,

různé barvy

na objednávku

pro dokonale 
ošetřená a hebká 

chodidla

Turban Bella
z mikrovlákna,

 na mokré vlasy
 + hřeben

Kuchyňská
chňapka
27 x 17 cm,

dárková,
různé druhy

8dílná sada misek
Olives

smaltované

Vaflové utěrky
s výšivkou, sada 2 ks, 

100% bavlna, 
50 x 70 cm, 
různé vzory

Elektrická bruska Napaty
na ztvrdlou kůži,

3 výměnné omyvatelné hlavice,
štěteček na čištění,

síťový adaptér

Napařovací žehlička 
DuFurt

s odolnou keramickou 
žehlicí plochou, 

příkon 2000-2300W

Tlakový hrnec Presto
objem 6,0 l, 3 bezpečnostní 
tlakové pojistky + 1 pojistka 

proti nechtěnému 
otevření

Hrnec na vaření rýže Professor
příkon 400 W, vyjímatelná vnitřní 
nádoba s nepřilnavým povrchem, 

+ lžíce a odměrka

na objednávku

na objednávku

na objednávku

na objednávku

499,̄

VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 25. 11. do 23. 12. nebo do vyprodání zásob.

4990

3990

129,̄ 659,̄

449,̄

1 690,̄

449,̄



VŠECHNO DOBRÉ

Anděl 
skleněný, výška 4,5 cm,

různé barvy

Dekorační 
zápich

různé druhy

Svíčka 
Snowflake
různé barvy

Čajové svíčky 
Provence

10 ks, různé vůně

Okenní fólie
dekorační,

různé motivy

Svícen
na čajovou svíčku,

různé motivy

Nabídka platí od 25. 11. do 23. 12. nebo do vyprodání zásob.

2490

1790

3990

2590

3990

119,̄



Platnost od 25.11 do 23.12.2016 nebo do vyprodání zásob.                                                                                  Chyby v tisku vyhrazeny.                                    

Robot po sestavení dosahuje výšky 64,5 cm, funguje na dálkové ovládání, jezdí všemi 
směry a dokáže se točit o 360°.  

Červený plyšový papoušek Charlie s tmavě modrými 
křídly a poutkem pro snadné přenášení. 

Potah 100 % Polyester – mikrovlákno s výtažky z kak-
tusu Aloe Vera, které blahodárně působí na pokožku 
a posilují relaxační účinky při spánku. Během pou-
žívání postupně uvolňuje extrakty ze svých vláken, 
které zabezpečují hubení bakterií a roztočů. 

Výborně  se osvědčí jako nouzové přespání, postel pro 
hosty nebo skladné spaní na chatě nebo chalupě. Ve 
složeném stavu nezabírá prostor. Manipulalce, ale 
díky plastovým kolečkům překvapivě jednoduchá. 
Výška matrace:10 cm. 

Oboustranná matrace s anatomickou 7-zónovou 
profilací, jádro z pěny Flexifoam® zajišťuje vynikající 
elasticitu, vzdušnost a odolnost. Potah na zip je 
snadno snímatelný, obsahuje výtažky z Aloe Vera. 
Doporučená nosnost 130 kg, záruka 5 let, výška 
matrace 20cm.

Materiál:  nerez
Hloubka: 13 cm
Šířka: 110 cm
Výška: 54 cm

Hloubka: 26 cm
Šířka: 21 cm
Výška: 26 cm

Létající dron Super-F na dálkové ovládání létá všemi 
směry, zvládá i 3D rotaci a dokonce létá i proti větru.  
Dron/kvadroptéra má celkem 6 os, kolem kterých 
může rotovat až o 360°. Dron se dobíjí pomocí USB 
kabelu.

Po sestavení dosahuje výšky 67 cm, funguje na dálkové ovládání, jezdí všemi směry a 
dokáže se točit o 360°. 

 Minnie restaurace se dvěma kloubovými figurkami 
Minnie a Daisy. 

Star Wars R/C R2-D2 nafukovací 64,5cm plná funkce 

Charlie papoušek 
15cm, opakující slova v kleci

SOUPRAVA ALOE VERA
polštář 70x90cm + přikrývka135x200cm

Přehoz na postel Imperial 
+ 2 povlaky  na polštářky, 
barvy: krémová, šedá Skládací postel ARDIS s kolečky 

190 x 80 cm

Matrace Rimini 1+1 zdarma 
90x200cm, 80x200cm, 85x195cm

Biokrb FUTURE pro upevnění na stěnu Biokrb stolní

R/C dron Super-F 19x19x7cm létající
na baterie

Star Wars R/C Yoda nafukovací 67cm plná funkce

Minnie restaurace 
na baterie + 2 figurky s doplňky 

1450,-

990,-

6890,-
999,-4599,-

1450,-

1490,-
990,-

Rozměr přehozu: 220 x 240 cm, rozměr návleku:  40 
x 40 cm
Typ postele:  dvoulůžko; Materiál:  100% polyester
Doporučené praní: na 30°C

799,- 1290,-2290,-

Zboží na objednávku ve vybraných prodejnách COOP    Závoz k zákazníkovi zdarma, dodání do 
14 pracovních dnů    Bližší informace obdržíte ve vybraných prodejnách COOP

Vánoce až do domu



AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 25. 11. DO 23. 12. 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. 

Vánoční balicí
papír

různé vzory
a velikosti

Stužka PP metal
5 mm x 20 m
různé barvy

Vánoční taška
s potiskem

S 11 x 14 cm 8,90 Kč
M 18 x 21 cm 12,90 Kč
L 28 x 34 cm 18,90 Kč
XL 33 x 43 cm 22,90 Kč
Láhev 10 x 33 cm 12,90 Kč

Sada stuha
10 mm x 10 m

+ 4 rozety průměr 6 cm
různé barvy

Vánoční taška
papírová s víkem
27 x 13 x 20 cm,

různé druhy

Jmenovky
na dárky, sada 10 ks

17 x 25,5 cm,
různé druhy

3490

1990

1490

790

od 890

3990


