
COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
Platnost nabídky od 3. 3. do vyprodání zásob. předjaří

2017Hity

Dřevěný
zápich 

se zajíčkem 
a mašličkou 
různé druhy

Sada šablon 
na pomalování 

vajec
19 × 18 cm

OVO obtisky 
kraslice

1 arch, různá 
barevná provedení

Stojánek 
na vajíčka

papírový
1090

OVO smršťovací 
košilky 

na vajíčka
krajkový vzor

1090

Líhnoucí se 
a rostoucí 

kuřátko
různé barvy

4490
3990

1090

3990

OVO 4 práškové 
barvy na
vajíčka

1990

nejpozději za 
72 hodin od ponoření 

vajíčka do vody

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. 

www.coopclub.cz   •   facebook.com/coopclubcz

zboží dostupné 

na prodejně 

od 8. 3. 2017

zboží dostupné na prodejně od 8. 3. 2017



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 3. 3. do 26. 3. nebo do vyprodání zásob.

Vystřelovací 
deštník

lehká kovová 
konstrukce, 

v sáčku, 
70 × 40 cm

Vejce malá
12 ks v balení, 
velikost 4 cm, 
bílá, barevnáJarní puget 

narcis
různé barvy

Jarní puget 
tulipán

různé barvy

Puget 30 květů
20 cm, 

různé barvy

8990

2590

2990

2990

2990

Puzzle 
dřevěné

45 × 22 × 0,5 cm

110,̄

zboží dostupné 

na prodejně 

od 8. 3. 2017

zboží dostupné 

na prodejně 

od 8. 3. 2017

zboží dostupné 

na prodejně 

od 8. 3. 2017

zboží dostupné 

na prodejně 

od 8. 3. 2017



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 3. 3. do 26. 3. nebo do vyprodání zásob.

Teploměr JUMBO
plastový, 40 cm

Hnojivé 
tyčinky 

na muškáty

Dřevěná 
závěsná 

dekorace
různé druhy

Obal na květník 
Patricie
plastový, 

15 × 13 cm, 
různé barvy

Hnojivé 
tyčinky 

univezální

2990

2990

Travní směs Fortel
hřišťová, parková, 

0,4 kg

5990

3490

1590

2490

zboží dostupné 
na prodejně od 8. 3. 2017



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 3. 3. do 26. 3. nebo do vyprodání zásob.

Truhlík 
Garden
60 cm, 

hnědý, terakota

Květináč Harmonie
30 cm, terakota

Květináč Harmonie
20 cm, terakota

Miska Harmonie
20 cm, terakota

Miska Harmonie
30 cm, terakota

Květináč 
Campanula

23 cm, tmavě hnědý

Květináč 
Campanula

17 cm, tmavě hnědý

Miska 
Primavera

24 cm, tmavě hnědá

Miska Primavera
18 cm, 

tmavě hnědá

Set malý 
truhlík a miska
sv. zelený, terakota

Miska Garden
60 cm, 

hnědá, terakota

3990

3490

1990

1390

2590

2690

1490

1290 890

2490 2990

Truhlík Crown 
na zábradlí
39 × 28 cm, 

terakota

Květináč hranatý 
Quattro

30 × 30 cm, terakota

Miska Quattro
30 × 30 cm, 

terakota

9990

5990

2690

na objednávku



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 3. 3. do 26. 3. nebo do vyprodání zásob.

Hrábě Fiskars 
Solid švédské

41,5 cm, s násadou 
s úchytem a hřeben 

plastový 40,9 cm

Truhlík 
samozavlažovací 

Torenie
plast, hnědý, terakota

Zalévací konev 
Retro

10 l, zelená

Zahradní rukavice
dámské, 

protiskluzové tečky

Textilie pro 
rychlou sklizeň
1,6 m × 5 m, bílá

Rozprašovač 
tlakový
1,5 l, žlutý

Herbicid 
KAPUT 

Premium
100 ml

Textilie proti plevelům 
v okrasných 
výsadbách
1,6 m × 5 m, 

černá

459,̄

129,̄

7990

2490

2990

89,̄

5990

6490

na objednávku



AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 3. 3. DO 26. 3. 2017 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. 

4Home Comfort 
Spray Mop

mop s rozprašovačem, 
délka 130 cm,  

objem nádržky 350 ml, 
materiál plast, hliník

4Home Plech 
na hranolky

materiál uhlíková ocel, 
nepřilnavý povrch, 

39 × 34 × 2 cm

4Home Pekáč
s nerezovými uchy,

materiál uhlíková ocel, 
nepřilnavý povrch, 
40 × 27,5 × 8 cm

4Home Záclona 
Brigita 

(okno + balkon)
materiál polyester, 

300 × 160 cm  
a 200 × 250 cm

4 Home Záclona 
Brigita

materiál polyester, 
300 × 160 cm

4Home Záclona 
Brigita

materiál polyester, 
250 × 150 cm

499,̄

129,̄

299,̄

789,̄

399,̄

299,̄

199,̄

» díky děrovanému povrchu se teplo 
dostává k pokrmům rovnoměrně

» vynikající pro přípravu řady předsmažených 
obalovaných pokrmů – hranolků, rybích prstů, krevet apod.

» nádobku z rozprašovačem ovládáte přímo na rukojeti
» na hlavici je suchým zipem připrevněn návlek 

z mikrovlákna, který můžete prát v pračce na 60 °C
» díky ohebné hlavici se pohodlně dostanete 

i na těžko přístupná místa

» z rozprašovače nanesete na okna saponát, 
houbičkou je umyjete a pak jen stěrku 

otočíte a pohodlně okna setřete
» návlek z mikrovlákna jednoduše sundáte 

a můžete prát v pračce na 60 °C

nabídka záclon 
dle možností prodejny

na objednávku

na objednávku

4Home Spray 
Window Cleaner 

stěrka na okna 
s rozprašovačem, 

materiál plast, 
mikrovlákno, hliník, 

guma


