
COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

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 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 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. 
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Podzim
Platnost nabídky 

od 12. 10. 2018 
do vyprodání zásob.

Kávovar 
TASSIMO JOY Bosch
provozní tlak max 3,3 bar, 

příkon 1300 W, 
289 × 230 × 333 mm
+ 2 balení kapslí

Jacobs Cappuccino 
a L'OR Forza 
(Na vyžádání  
u pokladny)

Hrnek 
skleněný LUCCA

objem 360 ml, výška 10 cm, 
na studené i teplé nápoje, 

čirý a matný

TATRA 
dřevěné puzzle

20 dílků v rámu s velmi pěknými 
ilustrovanými Tatrami 148  

v různých provedeních

Aromatická 
svíčka PROVENCE

ve skle, 510 g, 
doba hoření 85–95 hodin, 

různé druhy

119 ,-
149 ,-

1 490 ,-

29 90

Vaše prodejny
s českou tradicí

NA OBJEDNÁVKU

MIKROVLNKAMYČKA

KUPTE  
PŘÍSTROJ  
TASSIMO  

A ZÍSKEJTE
KAPSLE NAVÍC



Nabídka platí od 12. 10. do 11. 11. nebo do vyprodání zásob.

Digitální 
kuchyňská váha 

ORAVA EV-13
velký LCD displej, váživost 
do 5 kg s přesností na 1 g, 

měření objemu vody, funkce 
dovažování, automatické  

vypnutí při nečinnosti,  
indikace slabé baterie a přetížení, 

baterie nejsou součástí balení

Aromatická 
svíčka PROVENCE

ve skle, 70 g, doba hoření 
18–24 hodin,  
různé druhy

Dóza do  
mikrovlnné trouby

s víkem, objem 1,4 l,  
plastová

Termohrnec  
AVANZA Olive

s poklicí, objem 1,5 l,  
praktický pro uchování  

teplých pokrmů

Pánev RIVER 
STONE Brown

20 × 4,3 cm s indukčním 
dnem, nepřílnavým povrchem 
ve struktuře řičního kamene  

v hnědé barvě, soft touch  
rukojeť v imitaci dřeva.  

Sada 3 ks  
plastových dóz  

HEIDRUN
čtvercové 

objem 0,6 l, 1 l, 1,8 l

Talíř PRIMA
dezertní ø 20 cm,  
z tvrzeného skla

Talíř PRIMA
mělký ø 26 cm, 

hluboký ø 23 cm,  
z tvrzeného 

skla

Sada 3 ks nožů  
PREMIUM Dark 

Brown
s nepřilnavým povrchem, 

univerzální nůž 23 cm,  
japonský nůž 30,5 cm,  
porcovací nůž 33 cm

24 90

399 ,-

249 ,-

199 ,-
49 90

1 sada

349 ,-
1 sada

44 90

22 90

NA OBJEDNÁVKU
MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

► Nádobí je vysoce odolné  

proti poškrábání , otě ru, tepelnému 
šoku, je neporézní a tudíž  

zabraňuje usazování bakterií ,  
udržuje teplotu pokrmů. 



Nabídka platí od 12. 10. do 11. 11. nebo do vyprodání zásob.

Mop SPONTEX 
Express Systém+ 

360° rotační mechanismus, který 
velice účinně mop vyždímá. Mřížka 

na stranách odstraní 
hrubou špínu, chlupy 

a vlasy. Návlek z mik-
rovlákna zachytí veš-

kerou nečistotu a vlhkost.

Multifunkční horkovzdušný 
kulmofén ORAVA KF-300

5 nástavců pro sušení  
a tvarování vlasů, tlačítko COOL pro 

okamžité ochlazení vzduchu, 2 stupně 
rychlosti nastavení teploty a proudění 

vzduchu
Zastřihovač vlasů 

ORAVA VS-412 
s akumulátorem

nože z vysokokvalitní nerezavějící 
oceli, nastavení délky střihu 3 až 
12 mm, provozní doba na 1 nabití 
cca 50 minut, indikace nabíjení 

LED kontrolkou

Kazetový radiomagnetofon  
ORAVA RMF-690 S

se zabudovaným mikrofonem, analogové 
AM/FM rádio, výstup pro připojení 

sluchátek, autostop, jednoduché ovládání, 
teleskopická anténa

PE-PO dřevěný podpalovač
z lisovaných dřevěných pilin a parafínu, 

40 podpalů

PE-PO pevný  
podpalovač

40 podpalů

PE-PO čisticí  
poleno 950 g

přípravek k odstraňování sazí 
z komínů a kouřovodů.

Aromatická 
svíčka PROVENCE

ve skle, 70 g, doba hoření 
18–24 hodin,  
různé druhy

Prachovka SPONTEX 
Sprint Duster

3D struktura vláken pro 
účinné utírání prachu, 
praktická pomůcka do 
domácnosti, v balení  
se třemi náhradami

39 90

109 ,-

749 ,-

499 ,-

449 ,-
499 ,-

19 90

23 90

39 90
NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

► Nová generace 
mopů se samoždímacím 

systémem pro snadné 
vytírání podlahy. 



Nabídka platí od 12. 10. do 11. 11. nebo do vyprodání zásob.

29 90

99 90

59 90

59 90

99 90 89 90

Skládací 
nákupní taška

38 × 58 cm, polyester

Dámské 
kapesníky

sada 3 ks, 30 × 30 cm, 
100% bavlna, různé vzory

Pánské  
kapesníky

sada 3 ks, 40,5 × 40,5 cm, 
100% bavlna, různé vzory

Kuchyňská  
chňapka 1 pár

pravá a levá rukavice, 
16 × 26 cm, 

100% bavlna,  
různé vzory a barvy

Pánské ponožky 
UMBRO

sada 3 párů,  
bílé, černé

Dámské 
zateplené 
ponožky
různé vzory

Froté sada
ručník 50 × 100 cm, 
osuška 70 × 140 cm,  

100% bavlna,  
různé barvy

Dekorativní 
svítící polštářek

s LED žárovkami, 40 × 40 cm, 
100% PES, různé vánoční motivy, 

baterie nejsou součástí balení

Deka 
mikroflanel
150 × 200 cm, 
100% polyester,  

různé vzory

Dětské 
kapesníky

sada 6 ks, 
bavlněné

119 ,-

249 ,-

149 ,-
359 ,-



Nabídka platí od 12. 10. do 11. 11. nebo do vyprodání zásob.

29 90

44 90

14 90

29 90

19 90
14 90

79 90

39 90

39 90

9 90

11 90

Vánoční dekorace
větvička, zápich 

různé druhy

Svícen
na čajovou svíčku, 

11,8 × 8,5 cm,  
různé motivy

Vánoční 
ozdoba

textilní 
dekorace, 

14 × 10 cm, 
různé druhy

Pohlednice 3D
11 × 16 cm, 

různé vánoční motivy
Vánoční balicí papír

různé druhy

Chryzantéma
puget 12 květů, 

výška 45 cm, 
různé barvy

Vazba 
květinová
výška 23 cm

Zapalovač
piezoelektrický výsuvný,  
plnitelný, délka 17,5 cm, 

různé barvy

Svíčka elektrická
bílá, výška 10 cm,  

svítí 88 dnů, 
baterie jsou součástí balení Lampa pietní

skleněná, náplň 35 g, 
výška 14 cm

Okenní 
fólie

bílé s glitry,  
15 × 65 cm, 
různé druhy

Okenní fólie 
AKCE 3+1

s glitry, 
41 × 30 cm, 
různé druhy

Svíčka pietní 
SOFIE

olejová bílá, 115 g, 
výška 9,5 cm

Lampa pietní
skleněná, náplň 60 g, 

výška 23 cm

Elektrický 
svícen 

poschoďový
dřevěný se 7 žárovkami 

42,5 × 27,5 cm

119 ,-

149 ,-

119 ,-

199 ,-



Nabídka platí od 12. 10. do 11. 11. nebo do vyprodání zásob.

89 ,-

289 ,-

129 ,-

159 ,-

84 90129 ,-

229 ,- 149 ,-
139 ,-

99 90

Doktorský kufřík
plastový, 20 × 16 × 5 cm, 

různé druhy a barvy

Koník na česání
plastový 16 cm,  

s pohyblivou hlavou,  
postrojem a doplňky

Panenka 
v sedačce

plastové kloubové  
miminko 22 cm

Malá  
uklízečka

smetáček a lopatka 40cm  
s násadou

Sada autíček 
na šroubování

s figurkami a značkami

Vrtačka
18 cm, s příslušenstvím, 

na baterie, baterie nejsou 
součástí balení

Magnetická tabulka
34 × 27 cm, oboustranná, 
pro psaní fixem i křídami

Košík s ovocem  
a zeleninou

na suchý zip, 
24,5 × 17 × 10 cm

Hasiči
kovová auta 9 cm  

na setrvačník, 
různé druhy

Pračka
19 cm, na baterie se světlem  

a zvukem, otevírací přední  
dvířka a šuplík na prací  

               prostředky, baterie  
                           nejsou součástí   

                  balení



Nabídka platí od 12. 10. do 11. 11. nebo do vyprodání zásob.

139 ,-

149 ,-

99 90

119 ,-

599 ,-

199 ,-

299 ,-

Baby Puzzle set
sada 3 obrázků, 
Krtek na louce,  
Kde žijí zvířátka

Dřevěné kostky
sada 12 ks, 
různé motivy

První 
dřevěné 

puzzle TATRA
obsahuje 6 obrázků, 

pro nejmenší

Pexeso
s motivy Peppa Pig,  

značky aut

Jednorožec 
plyšový

s křídly, s duhovou  
hřívou a ocasem,  

25 cm, různé barvy

Panenka Adélka
v krásných šatech, 

výška 28 cm, 
různé druhy

Medvídek Usínáček
plyšový, 32 cm, na baterie, hraje ukolébavky 

a promítá na strop hvězdy, různé barvy, 
baterie nejsou součástí výrobku

1 299 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Houpací 
koník/jednorožec

plyšový, na baterie se zvukem, 
otevírající pusu, 69–74 × 30 × 75 cm, 

baterie nejsou součástí výrobku

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 18 MĚSÍCŮ

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 12 MĚSÍCŮ

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 2 LET



149 ,-

149 ,-

149 ,-

119 ,-

149 ,-
169 ,-

Hodiny k vymalování
sádrové s barvami, ø 20 cm, 

strojek Quartz, baterie 
nejsou součástí 

balení

Sada krásy
korálky a tetování,  

se stojánkem

Přívěsek 
na klíče

s flitry, 
různé druhy

Dětský tablet
česko-anglický, automatické vypínání, 
různé barvy, baterie nejsou součástí 

balení

Sada 
na výrobu 

neonového slizu
různé barvy

Malý mechanik
konstrukční stavebnice Traktor 
z kovových a plastových dílů, 

různé druhy

Kamion
na setrvačník, 35 cm, 

různé barvy

Autodráha
svítící závodní dráha 

s autíčkem, sada obsahuje 
56 dílků a jedno autíčko, 

baterie nejsou součástí balení

Haló, tady 
Impulsovi
společenská 
vědomostní 

hra

29 90

259 ,-

99 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 12. 10. DO 11. 11. 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: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 3 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 8 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 8 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 3 LET


