
799 ,-

129 ,-

Elektrický radiator 
na obuv a rukavice 

ORAVA SW-471
šetrné sušení, tepelné trubice 
vysuší až 2 páry bot najednou, 

nízká spotřeba elektrické 
energie, jednoduchá obsluha

Horkovzdušný ventilátor 
ORAVA VL-200 A

moderní design a nízká hlučnost, 
2 úrovně výkonu, plynule 

regulovatelný termostat, rukojeť pro 
pohodlné přenášení, ochrana proti 
přehřátí, světelná kontrolka zapnutí

Rohožka
40 × 60 cm, 

guma/koberec, 
různé vzory

Dóza skleněná 
BANQUET Lora 950 ml

hermeticky uzavíratelná skleněná 
nádoba s víčkem vhodná pro 
uchování potravin v čerstvém 
stavu, zmrazování a ohřívání

Dóza skleněná 
BANQUET Lora 500 ml

hermeticky uzavíratelná skleněná 
nádoba s víčkem vhodná pro 
uchování potravin v čerstvém 
stavu, zmrazování a ohřívání 399 ,-

99 90

79 90

ROX Zimní směs  
do ostřikovačů -20°C 3 l
obsahuje povrchově aktivní látky, 
které zaručují snadné odstranění 

nečistot, nepoškozuje plasty, 
pryže, polykarbonáty a lak

59 90

Vaše prodejny
s českou tradicí

Zima
Platnost nabídky 

od 24. 1. 2020 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

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 1/2020



Snídaňová sada 
BANQUET Home

keramický hrnek 360 ml  
a keramická miska 540 ml, 

dvoubarevné provedení 
glazury s dekorem

Sada nožů 
BANQUET Saphyr

sada 3 ks, praktický 
nůž 18,5 cm a 23,5 cm 
a porcovací nůž 32 cm, 
materiál nerez/plast,  

různé barvy

Multifunkční 
elektrická bruska 

ORAVA BN-44
brusné kotouče spolehlivě 
nabrousí čepel nožů, nůžek 
nebo i šroubováky, rychlý 

a snadný způsob broušení, 
dvoustupňový ostřící 

systém, vodicí drážky pro 
čepel automaticky udržují 

potřebný úhel

Otvírák UNI
univerzální

149 ,-249 ,-

229 ,-

549 ,-

49 90

99 90

Prostěradlo 
KOMFORT 

Mikro
90 × 200 cm, 

100% polyester,
různé barvy

Prostěradlo 
KOMFORT Mikro

180 × 200 cm, 
100% polyester, různé barvy

Košík plastový 
19 × 12 × 7 cm 1790

20 × 13 × 8,5 cm 2190

24 × 15,5 × 10,5 cm 2590

Povlečení 
KOMFORT Mikro

140 × 200 cm, 
různé vzory

17 90
od

149 ,-

Nabídka platí od 24. 1. do 16. 2. nebo do vyprodání zásob.

NA OBJEDNÁVKU

MYČKA

MIKROVLNKAMYČKA



Ruční vysavač ORAVA VY-224 G
se zabudovaným akumulátorem, omyvatelný permanentní 

filtr, vysávání suchých i mokrých nečistot, indikátor dobíjení 
baterií, dobíjecí základna s adaptérem, doba provozu 

max. 20 min bez dobíjení, Li-Ion baterie

CARLSON 
Rozmrazovač 500 ml
přípravek na odstraňování 

námrazy, zanechává ochranný 
film a zamezuje opětovnému 

zamrzání

Clona na čelní sklo
150 × 70 cm, s vrstvou 

hliníku v létě účinně 
zamezí zvyšování teploty 

ve vozidle stojícím na 
slunci, v zimě zabrání 

vzniku námrazy  
na čelním skle

Smetáček 
MR. BROOM
29,5 × 4 × 9 cm,  

130 g, plast

Smeták s tyčí 
MR. BROOM

139 × 28,5 × 5,5 cm, 
výška chlupu 8 cm,  

plast/kov

Lopatka  
kovová široká

36,5 × 24 cm

Odkapávač 
na boty BRILANZ

plastový, 75 x 38 cm, praktická 
podložka proti ušpinění podlahy 
blátem a vodou v domácnosti,  

ale i v kufru auta

Vyhřívaný potah sedadla
pro příjemnou jízdu v chladných ročních obdobích, 

napájení z automobilové zásuvky zapalovače 12 V, vhodný 
pro všechny velikosti předních sedadel, snadné připevnění 

pomocí elastických pásů

349 ,-

59 90

59 90

79 90 79 90

79 90

49 90 1 099 ,-

Taška nákupní
skládací, 38 × 58 cm, 
polyester, různé barvy

29 90

Nabídka platí od 24. 1. do 16. 2. nebo do vyprodání zásob.

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU



Sada 
Party frkaček

papírové, 
různé druhy

Nafukovací 
balónky
latexové, 

různé druhy

Party náramek
rolovací s flitry, 

2,8 × 22 cm, 
různé druhy

Škrabací papíry
19 × 26 cm,  

10 listů v bloku

Super  
strečový sliz

v kelímku,  
různé barvy Kabelka  

s ovocem/zeleninou
plastová na zapínání,  

22 × 13 cm, různé barvy

Nalepovací tabule
s křídou, 31 × 23 cm, 

různé druhy

Maska 
karnevalová

různé druhy

Bublifuk
60 ml 

různé druhy

29 90

19 90

39 90

44 90

79 90

29 90

19 90

24 90

9 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 24. 1. DO 16. 2. 2020 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. 


