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Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Př ípadné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží. 
Výrobky označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je možné získat na základě závazné objednávky v prodejně s termínem dodání do 15 dní. 
Prodejce má pravomoc nabídku akčního zboží zúžit adekvátně k prodejní ploše. Takové zboží je možné na přání zákazníka objednat. 
Pro př ípadné změny v nabídce je vyhrazen informační plakát na prodejně nebo př ís lušný 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/coopclubczHITY 3/2018
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Vaše prodejny
s českou tradicí

Jaro
Platnost nabídky

od 13. 4. 2018
do vyprodání zásob.

Kuchyňská
chňapka
17 × 32 cm

Kuchyňská
zástěra

60 × 80 cm

Kulatý podsedák
ø 40 cm

Povlak na
polštářek
40 × 40 cm
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Nabídka platí od 13. 4. do 6. 5. nebo do vyprodání zásob.

259 ,-

229 ,-

229 ,-

Sportovní osuška
rychleschnoucí

70 × 140 cm, materiál: 88 % PES, 
12 % nylon, vysoká savost,

různé barvy

Kotníkové ponožky
pánské, dámské,

různé velikosti

Pánské boxerky
materiál: 95 % bavlna, 

5 % elastan,
různé velikosti,

2 ks v balení

Prostěradlo plachta
140 × 240 cm, 

materiál: 100 % bavlna, 
různé barvy

Dámské legíny
vzor modré rifle,

materiál: 75 % bavlna, 
15 % bambus, 10 % elastan,

různé velikosti

189 ,-

27 90

1 pár

119 90
Utěrky

kuchyňské
38 × 64 cm,

sada 4 ks, různé vzory
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Nabídka platí od 2. 3. do 25. 3. nebo do vyprodání zásob.

Truhlík Garden
60 cm, plast, hn dý

Miska Garden
60 cm, plast, hn dá

Kv tiná  
Campanula

17/34 cm, plast,
tmav  hn dý

Miska 
Primavera

18/34 cm, plast, 
tmav  hn dá

Dekorativní kv tiná  Ella
15/21 cm, plast,

r zné barvy

Obal na 
kv tník Bella

krajkový okraj, plast, 
12/15 cm, r zné barvy

Truhlík Bella
krajkový okraj, plast, 
30 cm, r zné barvy

Samozavlažovací 
záv sný plastový 
kv tiná

30 cm

Samozavlažovací truhlík 
Fantazie Smart systém
40/60 cm, plast, r zné barvy

Rukavice
pracovní

bavln né s PVC ter íky
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Nabídka platí od 2. 3. do 25. 3. nebo do vyprodání zásob.

Zahradní ná adí
• Hrabi ky ru ní 5 zub , 28 cm

• Lopatka kovová široká, 31 cm• Moty ka ru ní, 29 cm

Hnojivé ty inky
na muškáty 48 ks,univerzální 50 ks

Listová výživa
pro orchideje 
a bromélie

500 ml

Herbicid
Kaput Premium

100 ml

Rozprašova  tlakový
1,5 l, žlutý

Plachta s oky zakrývací
2 × 3 m, zelená

Textilie Fortel mul ovací
1,6 × 5 m, erná

Textilie Fortel k rychlení rostlin
1,6 x 5 m

Zalévací 
konev Retro

5 l
Zalévací 

konev Retro
10 l

Venkovní košt  Spontexs tvrdými plastovými št tinami, ty  120 cm

Odpuzova
holub

plastová maketahavrana, vhodný 
na balkon, 

terasu i zahradu, 40 × 13 × 20 cm
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ZBOŽÍ DOSTUPNÉ

NA PRODEJN

OD 9. 3. 2018

unn

ZBOŽÍ DOSTUPNÉ

NA PRODEJN

OD 9. 3. 2018
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Nabídka platí od 13. 4. do 6. 5. nebo do vyprodání zásob.

V našich
prodejnách stále 
najdete nabídku

Platí dle nabídky
prodejny do vyčerpání 

zásob.

ZAHRADNÍ
POTŘEBY

Ceny již od 7,90 Kč

Venkovní sušák 
Brilanz
3 ramena, 

pevná ocelová konstrukce,
součástí je zemní 

objímka

Plácačka
na mouchy

různé barvy

79 90

69 90

Solární
světlo

venkovní
panel Amorphous

Podnos 
s protiskluzovou úpravou

41 × 29 cm

229 ,-

34 90

Jídlonosič
Culinaria RED

3 × 0,7 l,
materiál: odolný plast, 

uvnitř nerez

Tvořítko na led
pro 21 kostek,

různé barvy

7 90

399 ,-

NA OBJEDNÁVKU
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Nabídka platí od 13. 4. do 6. 5. nebo do vyprodání zásob.

179 ,-

39 90

59 90 Stavebnice Auta
13–17 kostek, plast, 
různé druhy, kostky 
modelů jsou mezi 

sebou kombinovatelné

Pinball
skvělá hra pro 
velké i malé, 
délka 21 cm, 
různé druhy

Dětský hrací koberec
s autem a silničními prvky, 

rozměr 80 × 70cm

Traktor s návěsem
a příslušenstvím,

celková délka 32 cm

Kačenka
s mlýnkem na vodu

28 cm, různé druhy,
12m+

99 90

259 ,-
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Nabídka platí od 13. 4. do 6. 5. nebo do vyprodání zásob.

99 90

Chodníkové křídy
15 kusů v pevném 

plastovém boxu 
s víčkem a držadlem 

pro snadné přenášení

Konvička
s dlouhým kropítkem

různé barvy

Soft tenis
35 cm, pro nejmenší

různé druhy

Zvířátko do vody
svítící (baterie jsou 

součástí balení) 7 cm, 
různé druhy, 18m+

Míček na laně
se světlem (baterie jsou 

součástí balení)
různé barvy

Lopata dětská
umělá hmota
délka 55 cm
různé barvy

89 90

24 90

129 ,-

49 9034 90
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49 90
Hrneček 

keramický 300 ml 
s motivem kočky, psi

29 90

89 90

Samolepka 3D motýli
15 × 24 cm

Taška k vymalování
s barvami, materiál bavlna, 

25 × 30 cm

Polštářek 
Smajlík

100% PES, ø 30 cm

Krtečkovo 
malířské plátýnko

25 × 25 cm, 
různé druhy,

sada obsahuje plátno, 
6 základních barev, 
štětec a barevnou 

předlohu

129 ,-,-

mmmmmm
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AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 13. 4. DO 6. 5. 2018 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 | COOP družstvo 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. 

aaaaaaaaammmmmmmmmooollleeepppkkkkkaaaaaaa 3333333333333333DDDDDDDDDDDDD mmmmmmmmmSSSSSSSSSaaaaaaaa

59 90

0 SSm jj
10100%%0  PEESSSS,, ø ø 300 ccmmmm

90

HIT-03-18.indd   6HIT-03-18.indd   6 12.3.2018   13:14:3712.3.2018   13:14:37


