
Vaše prodejny
s českou tradicí

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

Vánoce
Platnost nabídky 

od 23. 11. 2018 
do vyprodání zásob.

Hrnek
objem 270 ml, norský vzor, 

různé barvy

Jednorožec s křídly
ležící, plyšový, 60 cm, 

pro nejmenší

Ozdoby 
sněhové vločky

sada 6 ks, různé barvy

Vonná svíčka
Merry Christmas 

100 g

Vánoční 
vykrajovátka

sada 12 ks 49 90

34 90

99 90

59 90

449 ,-

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. 

www.coopclub.cz | facebook.com/coopclubczHITY 8/2018

NA OBJEDNÁVKU



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

Pekáč METALLIC 
PLATINUM

s nepřilnavým povrchem,  
s poklicí a aroma knobem, 

40 × 22 × 16,5 cm

Party box CULINARIA
2 × 7 l, je vhodný pro přenášení 

potravin, součástí boxu je 1 vnitřní 
mřížka s uchy pro snadné vyjímání 

obsahu, víko boxu je opatřeno  
držadly pro pohodlné nošení, 

různé barvy

Silikonová  
Mašlovačka/Stěrka 

CULINARIA
► mašlovačka: délka 20 cm, 

► stěrka: délka 22 cm

Miska na pečení 
SIMAX

23 cm, objem 2,5 l, 

Miska na pečení 
SIMAX

19 cm, objem 1,3 l

Plech mělký GRANITE
43 × 29 × 2 cm, nepřilnavý povrch je 

vysoce odolný, má prvotřídní antiadhézní 
vlastnosti a snadno se udržuje

Hrnec METALLIC 
PLATINUM

s nepřilnavým povrchem  
a poklicí, objem 3,6 l, 

ø 20 × 13,5 cm

Pánev METALLIC 
PLATINUM

s nepřilnavým povrchem, 
ø 28 × 5,3 cm

899 ,-

249 ,-
119 ,-

79 90

149 ,-

349 ,-

549 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

► Misky jsou vyrobeny z tvrdého 

boritokřemičitého skla s teplotní odolností 
+300/-40 °C. 

► Výhodou je dlouhá životnost, hygienická 

nezávadnost a snadná údržba.

► Misky jsou vyrobeny z tvrdého 

boritokřemičitého skla s teplotní odolností 
+300/-40 °C. 

► Výhodou je dlouhá životnost, hygienická 

nezávadnost a snadná údržba.

► Nepřilnavý povrch je velmi  tvrdý a odolný proti poškrábání.
► Nádobí je odolné proti nárazu.

► Plně indukční dno.

► Nepřilnavý povrch je velmi  tvrdý a odolný proti poškrábání.
► Nádobí je odolné proti nárazu.

► Plně indukční dno.



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

Termoska
plastová, objem 1 l, 
2 šálky, různé barvy

Mísa 
zadělávací

protiskluzová, plastová, 
24 × 13,5 cm

Škrabka kovová
na sklokeramickou desku, 

s náhradními čepelemi

Zdobicí tužka 
CULINARIA
délka 14 cm, 

silikonový zásobník, 
plastové doplňky

Silikonová 
forma  

CULINARIA
30 ks rohlíčků, 35 × 25 × 1,3 cm, 
40 ks ořechů, 34 × 26 × 1,4 cm 

Silikonové  
formičky na čokoládu  

CULINARIA
srdíčka, 20,5 × 10,7 × 2 cm

Silikonová  
Mašlovačka/Stěrka 

CULINARIA
► mašlovačka: délka 20 cm, 

► stěrka: délka 22 cm

79 90

49 90

69 90

29 90

39 90

179 ,-

Sada ViGo!
pečicí papír 8 m, alobal 10 m, 

potravinová fólie 30 m

Držák na fólie
31,5 × 7,5 × 5,5 cm,  
plastový, různé barvy

149 ,-

79 90

39 90
MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

► Silikon je velmi populární materiál , 

který pro své jedinečné vlastnosti našel 

uplatnění i v kuchyni. 

► Silikon je odolný vysokým  

teplotám (do 240 °C), neváže chutě ani 

pachy pokrmů a snadno se udržuje.

► Silikon je velmi populární materiál , 

který pro své jedinečné vlastnosti našel 

uplatnění i v kuchyni. 

► Silikon je odolný vysokým 

teplotám (do 240 °C), neváže chutě ani 

pachy pokrmů a snadno se udržuje.



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

Povlečení na jednolůžko
mikro-saténové, rozměr 70 × 90 cm, 

140 × 200 cm, zapínání na zip, 
hedvábně měkké, nežehlivá  

úprava, různé vzory

Prošívaný 
set SUPER 1 + 1

deka celoroční 140 × 200 cm,  
polštář 70 × 90 cm,  
potah mikrovlákno,  

náplň 100% PES duté vlákno

Žehlicí  
prkno GIMI Leo

110 × 33 cm, nastavitelná výška 70–95 cm, 
ocelová kostrukce, deska s kovovým rastrem, 

bavlněný potah s plstěnou podložkou

Anatomický polštář 
EXCELLENT VISCO

polštář z viscoelastické/líné  
pěny pro spaní na zádech  

i na boku, 47 × 30 × 11 cm

Žakárové utěrky
sada 2 ks, 50 × 70 cm, 

100% bavlna, 
různé barvy

Úklidové hadříky VILEDA
► Actifibre mikrohadřík 1 ks, 

29 × 29 cm, s funkcí aktivní  
absorpce, na různé povrchy

► Houbový hadřík 3 ks, 18 × 20 cm, 
vysoká savost, absorbuje až 100 ml vody

Prostěradlo 1 + 1
jersey, 100% bavlna,  
rozměr 90 × 200 cm, 

různé barvy

349 ,-

249 ,-

669 ,-

319 ,-

599 ,-

39 90

79 90

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU



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

14 90

34 90

19 90

od 8 90

Vánoční balicí papír
různé druhy

Vánoční 
dárková taška

různé druhy

Vánoční 
taška-krabice

papírová

Jmenovky na dárky
visačky, sada 8 ks, 

různé druhy

Konfety
vystřelovací 
pružinové 

20 cm

Dekorativní 
stuha s glitrem

 5 cm × 2,7 m 
různé barvy

Stuha PP metal
5 mm × 20 m, 

různé barvy
Stuha laser

6 × 8 mm × 3 m, 
různé barvy

19 90

7 90
14 90

29 90

Žakárové utěrky
sada 2 ks, 50 × 70 cm, 

100% bavlna, 
různé barvy

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



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

99 90

69 90

16 90

139 ,-

24 90

59 90

79 90

49 90

LED světlo domek
keramický, 8 × 6 × 10,5 cm

Svícen 
na čajovou svíčku

skleněný, různé vzory

Čajové svíčky
vonné, 6 ks, 
různé druhy

Svíčky k andělskému 
zvonění
sada 16 ks

Sada vánočních koulí
plastové, lesk/mat, 40 ks, 

různé barvy

Andělské 
zvonění

se 4 svíčkami

Anděl
skleněný, výška 4,5 cm

Vánoční ozdoby
k vymalování, 
2 ks + barvy



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

49 90

Panenka Anežka
výška 36 cm, 

umí říkanky a různé písničky, 
díky všité nevyměnitelné  

baterii je vhodná pro  
nejmenší děti, různé barvy

Panáček hadrový
ve veselých barvách 

s rošťáckou kšiltovkou, 
vhodný pro nejmenší děti, 

různé barvy

129 ,-
199 ,-

199 ,-

229 ,-
149 ,-

Kasička domek
k vymalování, 

sádrová + barvy a štětec
Farma sada

různé druhy

Sada nádobí
7 ks, plastové

Veselé  
hasičské auto

25 cm, se zpětným chodem

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 3 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 3 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 18 MĚSÍCŮ



149 ,- 229 ,-

169 ,-249 ,-

99 90
Sáňkovací disk 

TORNADO
ø 54 cm, pro děti i pro 

dospělé, řešení umožňující 
rotaci během jízdy, praktická 

držadla, různé barvy

Dinosauři
9–13 cm,  
sada 8 ks

Auto terénní
s klecí s dinosaurem, 

délka 39 cm,  
na setrvačník,  

různé barvy

Vlak set
na baterie, 30 dílků,  
délka trati 205 cm, 

baterie nejsou součástí baleníAuto terénní
na dálkové ovládání, 

17 cm, jezdí všemi směry, 
baterie nejsou součástí balení

34 90

Sáňkovací 
kluzák MRAZÍK
pro malé sportovce,  
protiskluzová úprava  

sedací části, různé barvy

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 23. 11. DO 23. 12. 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 
| COOP – Jednota Toužim, spotřební družstvo | 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 3 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 3 LET

VHODNÉ PRO DĚTI 

OD 6 LET


