
Čajové svíčky
6 ks, vonné, 
různé druhy

Topinkovač ECG ST 818
dvouštěrbinový, rozpékač pečiva, plynulá 7 stupňová 

regulace, automatické vypnutí, funkce přihřívání 
a rozmrazování, zásuvka na zbytky pečiva, světelná 

signalizace provozu, příkon 800 W

Zastřihovač ECG ZH 1321 B
praktický pánský zastřihovač pro 

úpravu vousů, 20 délek střihu 
od 0,5 mm, nerez nože, 35 min 

provozu, 600 NiMH baterie, dobíjení 
přes USB kabel, olej, čistící kartáček

Svíčka ve skle 
Provence

s víčkem 510 g, 
různé druhy

499 ,-299 ,-

159 ,- 159 ,-

29 90

17 90

99 90

Podzimní 
dekorační větvička

 různé druhy

Chryzantéma
puget 12 květů, různé barvy

Svícen
na čajovou svíčku, 
11,8 × 8,5 × 11,8 

různé motivy

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Nabídka může být omezena v důsledku vládních nařízení. Takové zboží bude opět 
v prodeji v nejbližším možném termínu. | 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 7/2021

Podzim
Platnost nabídky 

od 15. 10. 2021 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Stavební auto
na šroubování, 

20 × 10 × 12 cm, 
různé druhy

Tabulka mozaika
zábavná hra s kloboučky  

různých barev, 
24 × 18,5 cm

Poznej vlajky
naučná a zábavná 

cestovní hra

Auto policie
plastové, 15 cm, na setrvačník, se 

zvukem a světlem, baterie 3 × AG13 
součástí balení, pro děti od 3 let

Piáno–Varhany
plastové, 37 kláves, 

mikrofon 40 cm + USB napájecí 
kabel, pro děti od 3 let

Dřevěné 
obrázky

k vymalování + barvy, 
různé druhy

Bagr
na setrvačník, 
25 × 9 × 9 cm

Dinosaurus
se zvukem, na baterie 

2 × 1,5 V AA a 3 × 1,5 V AAA 
není součástí balení, 

různé druhy Sada nářadí 
v kufru

29 × 26 × 6 cm

Dřevěná 
skládačka

puzzle, 
různé druhy

279 ,-

199 ,-

199 ,- 149 ,-

149 ,-

139 ,-

299 ,-

74 90

19 90

Nabídka platí od 15. 10. do 14. 11. nebo do vyprodání zásob.



Klávesy pro nejmenší
22,5 × 17 × 5,5 cm, na baterie

Kufřík 
se zrcátkem

19 × 11 × 10 cm, 
různé barvy

Zábavná vodní podložka
nafukovací, uvnitř podložky 6 ks 
plovacích zvířátek, 51 × 43 cm,  

pro děti od 6 měsíců

Stretcheez Pizza
sada na výrobu pizzy, 

různé druhy

Dřevěná 
skládačka

puzzle, 
různé druhy

Peppa Pig 
na prázdninách

puzzle, 3 obrázky po 55 dílcích

Pokladna
se světlem a zvukem, 

na baterie 2 × 1,5 V AA
nejsou součástí balení, 

příslušenství, 
27 × 14 × 13 cm

Kabelka 
s jednorožcem 2v1

plyšový, 18 × 22 cm, 
různé barvy

Panenka Barunka
42 cm, chodící a česky 
zpívající, plast, baterie  
3 × AA součástí balení,  

pro děti od 3 let

699 ,-

199 ,-
249 ,-

119 ,- 249 ,-

269 ,-

229 ,-

239 ,-

79 90

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 15. 10. do 14. 11. nebo do vyprodání zásob.



Dámská noční 
košilka ANNA

dlouhá, různé vzory 
a velikosti

Klasické ponožky
5 ks, unisex, různé velikosti

Pánské 
tepláky ONDRA
dlouhé, různé barvy 

a velikosti

Dámské 
tepláky JORGA
dlouhé, různé barvy 

a velikosti

Dámské 
legíny dlouhé
bavlna/elastan,  

různé barvy a velikosti

Dámské 
triko SERENA

bavlna/elastan,  
různé vzory a velikosti

199 ,-

269 ,-

269 ,-

199 ,-
99 90

269 ,-

Nabídka platí od 15. 10. do 14. 11. nebo do vyprodání zásob.



Pánské pracovní ponožky WORK
3 ks, různé velikosti

Pánské  
ponožky OUTDOOR

5 ks, různé velikosti

Dámské 
pyžamo ELSA

dlouhé, různé vzory 
a velikosti

Pánské 
pyžamo 

KRISTOFF
dlouhé, různé vzory 

a velikosti

Pánské trenky MICHAL
100% bavlna, různé vzory 

a velikosti

299 ,-

299 ,-149 ,-

129 90

89 90

Nabídka platí od 15. 10. do 14. 11. nebo do vyprodání zásob.



Svíce BOLSIUS
280 g, bílá s víčkem  

a obrázkem

Sáčky na zdobení
jednorázové, 33 × 19 cm, 20 ks, 

transparentní + 3 × špička na 
zdobení, plast

Mísa na šlehání
s víkem, 2 l, plast, barva bílá/růžová

Horkovzdušná fritéza ECG AF 3500
objem vnitřního koše 3,5 l, časovač až na 30 min., nastavitelný 

termostat 80–200°C, signalizace konce programu, délka 
přívodního kabelu 80 cm, příkon 1300–1500 W

Vykrajovátka
9 ks, různé tvary vánočních motivů, 

nerez

Utěrka ZITA
sada 3 ks, 50 × 70 cm,  

s bambusovým vláknem, vysoce savá

Podsedák
sada 4 ks, 40 × 40 cm,  
protiskluzové výstupky 

na spodní straně,  
různé barvy

Mikroflanelová 
deka KÁRO

150 × 200 cm, 100% mikropolyester, 
různé vzory

Sklenice 
na víno LARA

6 ks, 350 ml

79 90

79 90

129 ,-

129 ,-

239 ,-

299 ,-

249 ,-

1 499 ,-

MYČKA

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 15. 10. do 14. 11. nebo do vyprodání zásob.



Dekorační okenní fólie
se třpytem, rohová, různé druhy

Zapalovač 
PE-PO

teleskopický, regulace  
výšky plamene, různé barvy

Pevný 
podpalovač 

PE-PO
40 podpalů

Svíce BOLSIUS
280 g, bílá s víčkem  

a obrázkem

Hřbitovní 
lampa LED
58 x 115 mm, 
bílá s víčkem

Hřbitovní 
lampa BOLSIUS

23 cm, 120 g, 
skleněná, kříž

Hřbitovní lampa
18 cm, 80 g, skleněná, 

různé barvy

Podsedák
sada 4 ks, 40 × 40 cm,  
protiskluzové výstupky 

na spodní straně,  
různé barvy

Skleněné 
vánoční dekorace

5,5 × 7,5 × 4,5 cm, různé druhy
Dekorační zátka na láhev

s LED řetězem, 10 LED, korek

Dekorační okenní fólie
vánoční, různé druhy

34 90

39 90 69 90

34 90

24 90

29 90

44 90
64 90

59 90

19 90

Nabídka platí od 15. 10. do 14. 11. nebo do vyprodání zásob.



Nálepky 
na dárky

vánoční, 96 ks

Rozeta LUX
ø 80 mm,  

různé barvy

Stuha 
vázací LUX
20 m × 5 mm,  

různé barvy
Lepicí pásky glitrové

3 m × 15 mm, 10 rolí

Vánoční 
přání s obálkou
3 ks, s hologramem

Obrázky škrabací
6 ks + stuhy + škrabátka

Dárková krabice
se stuhou, 15 × 15 × 15 cm, 

různé vzory

Vánoční balicí papír
luxusní, 2 m × 70 cm, 

různé vzory

Taška na láhev
ST Glitter s hot stampem,  

různé vzory

29 90

24 90

24 90

34 90 14 90

29 90

49 90

4 90

7 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 15. 10. DO 14. 11. 2021 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 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. 


