
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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Silikonový vál
50 × 60 cm, 
síla 1 mm, 

+ silikonový 
nůž

Kuchyňská váha 
ECG KV 1120SM

praktická odnímatelná plastová 
miska o objemu 1,2 l, maximální 

nosnost 5 kg, měřicí rozlišení 1 g, 
na baterie 2 x AAA (nejsou 

součástí balení)

Zajíček plyšový
sedící, cca 9 cm, 

různé druhy

OVO Smršťovací 
košilky na vajíčka

různé druhy

Kuřátko bílé
7 cm, 

různé druhy

249 ,-

299 ,-

24 9099 90

12 90

Pekáč ÔCUISINE
 hranatý 32 × 20 × 5 cm, 
objem 2 l, odolné tvrzené 

borosilikátové sklo, 
rozmezí teplot 

-40 až +300 °C

119 ,-

Vaše prodejny
s českou tradicí

Jaro
Platnost nabídky 

od 12. 4. 2019 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Nabídka platí od 12. 4. do 5. 5. nebo do vyprodání zásob.

Tyčový mixér 
ECG RM 200

    velmi tichý motor o výkonu 200 W, 
2 rychlostní tlačítka Soft-Touch,  

nerezový sekací nůž, velmi  
nízká hmotnost

Pánev na 4 lívance 
Banquet GRANITE

hliníková pánev s nepřilnavým 
povrchem o průměru 26 cm je vhodná 

na přípravu lívanců a vaječných 
omelet s minimální potřebou tuku, 

různé barvy 

Mini rendlík 
Banquet GRANITE

hliníkový presovaný s vnitřním 
2vrstvým nepřilnavým povrchem 

v mramorové struktuře, vnější 
povrch je opatřen 2vrstvým 

žáruvzdorným nástřikem,  
14 × 6 cm, různé barvy

Váleček na těsto
silikonový povrch, 

47 cm

Kuchyňská 
chňapka

s magnetem, 16 × 26 cm, 
různé barvy a vzory

249 ,-

499 ,-

149 ,- 149 ,-

29 90

Konvice 
Banquet GLACY

skleněná, objem 1,8 l,  
s LED podsvícením, 

1850–2200 W, 
otočná o 360°

499 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU



Nabídka platí od 12. 4. do 5. 5. nebo do vyprodání zásob.

Bateriový 
okenní čistič 

KÄRCHER KWI 1–PY
objem nádoby na špinavou 

vodu 100 ml, pracovní šířka 
250 mm, rozprašovací láhev 

s potahem z mikrovlákna 
o objemu 250 ml, ukazatel 
stavu nabití baterie, doba 

chodu na 1 nabití 20 minut, 
doba dobíjení baterie 90 min

Ložní povlečení Bella
140 × 200 cm + 70 × 90 cm,  
80 % bavlna, 20 % polyester, 

Amálie, Brazil, Heda, Night

Kruhový 
zavlažovač 

KÄRCHER RS 120/2
 nastavitelný úhel kropení, 
max. zavlažovaná plocha je 
113 m2, lze snadno připojit 

k zahradní hadici,  
200 × 248 × 110 mm

Ponorné 
kalové 

čerpadlo 
KÄRCHER SP 1 Dirt
 s čerpacím výkonem max. 5 500 l/h, 

pro odstranění nebo čerpání čisté nebo 
znečištěné vody s částečkami nečistot 
o velikosti až 20 mm, ponorná hloubka  

max. 7 m, 229 × 238 × 303 mm

Sada 6 ks 
LED solárních 

lamp
zapichovací solární lampy  

s nerezovým pláštěm,  
výška 31 cm,  

průměr 4,7 cm

Venkovní 
teploměr
zapichovací, 

od -40 do +50 °C, 
5 funkcí

Plašič ptáků 
Sova v letu

sada 2 ks, 21,5 × 39,5 × cm

89 90
299 ,-

199 ,-

199 ,-

1 590 ,-

1 390 ,-

259 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Heda

Brazil Night

Amálie



Nabídka platí od 12. 4. do 5. 5. nebo do vyprodání zásob.

Švihadlo
provazové s počítadlem, 

různé druhy

Míček 10 cm
s potiskem, 
různé druhy

Míč na kopanou mini
různé druhy

Míč 23 cm
různé druhy

Žirafa 33 cm
s koužky a košíkem

Sada na písek 
Pat & Mat

sada 6 ks

Přívěsek na klíče 
reflexní

různé druhy

49 90

19 90

39 90

159 ,-

59 90

99 90

99 90



Nabídka platí od 12. 4. do 5. 5. nebo do vyprodání zásob.

Čepice k vymalování
s barvami, různé druhy

Dárková 
taška LUX

papírová, velikost M,  
různé druhy

Motorka 
odrážedlo velké

68 × 48 × 20 cm, 
max. nosnost 30 kg, 

různé barvy

Dinosaurus
strečový, 9 cm, 

různé druhy

Cosby vajíčko 
s překvapením

lízátko + hračka + samolepky, 
12 cm, různé barvy

Auto 
odrážedlo
s klaksonem, 

70 × 45 × 29 cm, 
max. nosnost 30 kg, 

různé barvy

19 90

29 90

49 90

699 ,-

599 ,-

99 90

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU



29 90

49 90

14 90

OVO Práškové 
barvy na vajíčka

4 barvy

Ošatka 
proutěná

20 cm, různé barvy

Vajíčka v tubě
ručně malovaná, 

6 cm, 6 ks

Tráva 
dekorační

cca 20 g, různé barvy

OVO Obtisky 
na vajíčka
různé druhy

Závěs 
filcový

délka 60 cm,
různé druhy

Zápich 
beránek

8 cm, výška 27 cm,
různé druhy

19 90

12 90

29 90

9 90

99 90

34 90

34 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 12. 4. DO 5. 5. 2019 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, SD | 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, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 

Věnec 
29 cm

přírodní se stuhou 
a vejci,  

různé barvy

Zápich 
dřevěný

výška 26 cm,
různé druhy

Závěs
Slunečnice v kruhu, 
Květina s ptáčkem

různé druhy


