Zima

Platnost nabídky

od 26. 1. 2018

Vaše prodejny

do vyprodání zásob.

s českou tradicí

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

149

129

,-

,-

cena za kus

Plastový box s víkem
umělý ratan, 30 x 30 x 27,5 cm,
odolný plast zaručuje dlouhou životnost, různé barvy

Sušák na prádlo ECONOMY
stabilní, 20 metrů sušící plochy
(až 2 pračky prádla)

99
149

,-

cena za kus

Termo triko
a termo spodky
unisex
50% BA,
50% funkční polyester,
šedé, různé velikosti

Dámské
termo legíny
s počesanou vnitřní
stranou, černé,
různé velikosti

90

299

239

,-

,-

Koš s víkem
umělý ratan, 46,5 x 34 x 24,5 cm,
odolný plast zaručuje dlouhou
životnost, hnědá barva

NA OB JE D NÁV K

U

HITY 1/2018 • 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 akční ho zboží zúžit adek vátně k prodejní plo še: t akové zboží je možné na přání zákazní ka objednat.
Pro případné změny v nabídce je v yhrazen informační plakát na prodejně nebo příslušný odkaz na webov ých stránkách w w w.coop.cz
Fota jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační. | Ceny jsou bez dekorace. | Za tiskové chyby neručíme.

www.coopclub.cz | facebook.com/coopclubcz

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

Kuchyňská rukavice

Skleněná konvice
Matura 1 l,
s plastovým filtrem,
víkem a držadlem

různé druhy
Dostupné na prodejně
od 1.2.2018

tvrdé boritokřemičité sklo je
velmi odolné mechanicky
i teplotně (+150 °C / -40 °C),
výhodou je dlouhá životnost
a snadná údržba

139

29

,-

90

49 90
Kuchyňská utěrka
z mikrovlákna
s magnetem, 2 ks

Hrnek s puntíky
keramický, 400 ml, různé barvy

díky magnetu ji můžete
zavěsit na ledničku či jiné
kovové předměty

Sada čajových lžiček, 6 ks
kvalitní nerezový materiál, vhodné do myčky

34

99

90

cena za sadu

cena za sadu

Zápisník s propiskou
9,5 x 15,5 cm, 100 listů s linkami, různé druhy
Dostupné na prodejně od 1.2.2018

90

44

90

14

90
Vonný sáček
různé druhy
Dostupné na prodejně od 1.2.2018

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

Soubor
100 her
skrývá zábavu
na dlouhé zimní
večery,
známé i neobvyklé
hry pro všechny
věkové kategorie

179
29

Kloboučku hop
oblíbená dětská hra
od 4 let, která prověří
dovednosti a přesnost
celé rodiny

,-

149

,-

90

Kreativní set Fox

Model 3D puzzle
se setrvačníkem

Obsahuje vyseknuté filcové
komponenty včetně naznačených
vpichů pro jehlu, nitě, dekorace
a umělohmotnou jehlu s tupým
hrotem, různé druhy

129

různé druhy

34

,-

119

Vyšívací set
Frozen

,-

Omalovánky s říkankou
různé druhy

90

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

Pracovní ručník

Outdorové ponožky

100% bavlna, 50x100 cm, různé barvy

jemný lem, různé velikosti,
5 párů

79
39

129

90

90

,Povláček s motivy zvířat

cena za sadu

jemný chloupek příjemný na omak,
100% PES, 45x45 cm, různé druhy

99 90

Plastové umyvadlo 30 l
vyrobené ze silného plastu, stříbrná barva

149

,Stojan na boty

99

90

65 x 14 x 42 cm, 3 police, plastové
bočnice v černé barvě a chromované
trubky, lze velmi dobře využít
i k vnitřnímu vybavení skříní či šaten

99

90

Chladící ručník
Poskytuje dlouhotrvající chladící účinek při velké fyzické zátěži,
při sportu, únavě, horečce nebo lenošení na slunci.
Udržuje výrazně nižší teplotu (až o 25°C) než je teplota
těla po dobu 2 – 4 hodin. Chladícího účinku se
dosahuje technologickým zpracováním textilních
vláken, ne chemickou reakcí. Stačí ho namočit,
vyždímat přebytečnou vodu a 3 – 5x napnout.

WC souprava de Luxe
z kvalitní nerez oceli a odolného
plastu, uvnitř nerezového obalu
je plastový kalich pro udržování
hygieny

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 26. 1. DO 18. 2. 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 | 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.

