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PLATNOST NABÍDKY OD 4. 3. 2022
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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Úklidový set SÖKE 6 ks
sada mopů, 2 náplně z mikrovláken, 
hlava smetáku, sada lopatky, 
teleskopická rukojeť, různé barvy

Houbová utěrka  
Antifungi SPONTEX
mix 3 barev
• 3 kusy silných a savých utěrek, 
které omezují rozvoj plísní v hadříku
• pohltí až 13násobek vody vlastní 
hmotnosti
• rozměr 18,5 × 1,6 × 22,5 cm

Okenní  
teploměr FACKELMANN
samolepící, plast, 7,7 × 7,7 × 2 cm

Granulovaná  
nástraha proti mravencům 
PROTECT HOME
100 g
• určena k hubení mravenců 
v domech, bytech, na chatách, 
rodinných domech a jejich okolí
• je přijímána jako potrava 
(obsahuje atraktant cukr) a rovněž 
odnášena do hnízd jako potrava pro 
ostatní členy kolonie
• hnízdo je zničeno za 7-14 
dnů po aplikaci, sáček postačí 
na vyhubení až 13 hnízd

Houba  
na láhve  
FACKELMANN
31 cm, vhodná také  
na termosky, termoláhve,  
materiál: plast/guma,  
barva modrá/žlutá

Insekticid  
BROS Zelená síla
500 ml, proti potravinovým molům 
• použití v kuchyních, spížích, 
skladovacích prostorách a přímo 
v kuchyňských skříních
• na bázi rostlinných složek, 
neobsahuje syntetické insekticidy 
a může být použit v bezprostředním 
okolí potravin
• má preventivní účinek a poskytuje 
ochranu až po dobu 2 týdnů



Nabídka platí od 4. 3. do 27. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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Truhlík GARDEN 40 cm
tvarová stálost, výrazný okrajový lem, barva terakota, antracit

Samozavlažovací truhlík Extra Line SMART
nové designové provedení, masivní truhlík, bezknotové provedení,  
barva terakota, antracit

MARINA 25 cm
barva terakota, antracit

Miska HARMONIE 25 cm
vysoká pevnost a stabilita, kvalitní 
provedení s masivním okrajem, 
barva terakota, antracit

Květináč HARMONIE 25 cm
vysoká pevnost a stabilita, kvalitní 
provedení s masivním okrajem, 
barva terakota, antracit

Miska GARDEN 40 cm
k truhlíkům Garden, Garden flor a Trend, tvarová stálost, barva terakota, antracit

149,–

60 cm

129,–

50 cm



Nabídka platí od 4. 3. do 27. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

24,90

34,90

Květináč CAMPANULA
vysoká pevnost a stabilita, kvalitní provedení s masivním okrajem,  
barva terakota, antracit

Dekorativní květináč ELLA
dekorativní, jednoduchý oblíbený tvar, matný povrch, různé barvy

Zalévací konev RETRO 10 l
jako ze staré školy, ale můžete se na ni spolehnout, barva antracit

Miska PRIMAVERA
vhodná pro květináče Venezia 
a Campanula, barva terakota, 
antracit

Rukavice GAART
bavlněné s terčíky, různé barvy

Pracovní rukavice
úplet/latex, různé barvy a velikosti

119,–

24,90
20 cm
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Nabídka platí od 4. 3. do 27. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

44,90

29,90

34,90
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Netkaná  
textilie FORTEL
krycí bílá, 19 g/m2, 1,6 × 5 m
• mimořádně lehká zakrývací textilie 
pro ochranu úrody před vnějšími 
vlivy
• chrání rostliny před ptáky 
a létajícím hmyzem, před mrazem, 
větrem a krupobitím
• udržuje konstantní prostředí (v létě 
zabraňuje přehřátí)
•umožňuje dřívější výsadbu
• propouští vodu, světlo a vzduch
• odolná vůči UV záření

Hnojivé  
tyčinky NOHEL GARDEN
na pelargonie, 48 ks
• vhodné pro všechny druhy 
pelargónií
• zajišťují rovnoměrný a vyvážený 
přísun živin, podporují růst a bohaté 
kvetení
• zvyšují odolnost rostlin proti 
chorobám, škůdcům a nepříznivým 
pěstebním podmínkám
• napomáhají vytvářet i drobtovitou 
strukturu půdy a zlepšují tak 
fyzikální vlastnosti půdy

Hnojivé  
tyčinky NOHEL GARDEN
univerzální, 30 ks
• vhodné pro všechny druhy 
pokojových a balkónových 
kvetoucích i stálezelených rostlin
• zajišťují rovnoměrný a vyvážený 
přísun živin, podporují růst a bohaté 
kvetení
• zvyšují odolnost rostlin proti 
chorobám, škůdcům a nepříznivým 
pěstebním podmínkám
• napomáhají vytvářet i drobtovitou 
strukturu půdy a zlepšují tak 
fyzikální vlastnosti půdy

Netkaná  
textilie FORTEL
mulčovací černá, 50 g/m2, 1,6 × 5 m
• výborně propustná textilie 
usnadňující práci na zahrádce
• usnadňuje pěstování ovoce 
a zeleniny
• snižuje potřebu zálivky
• zabraňuje hnilobě plodů
• neprorůstá plevelem
• vlivem mrazu nepraská
• odolná vůči UV záření

Trávníkové  
hnojivo FORTEL
proti mechu, 5 kg
• na plochu až 167 m2 trávníku
• vysoce koncentrované dusíkaté 
hnojivo s obsahem síry a železa, 
určené k výživě všech druhů trávníků
• dusík dodá trávníku sytě zelenou 
barvu a železo omezí další růst 
mechu• hnojivo podporuje silný 
a zdravý růst trávníku, který pak 
snadno omezí výskyt mechu a 
nenechá mu prostor pro další růst

Nůžky zahradní BECKFORD
oblé, 19,5 cm
• s oblým ostřím pro drobné práce 
na zahradě, stříhání větví a keřů
• jsou vybaveny praktickým poutkem 
a pojistkou

Rozstřikovač HAPPY GREEN
zahradní, nastavitelný, barva zelená
• proudnicový rozstřikovač s vnějším 
rychlospojkovým konektorem určený 
pro připojení k různým průměrům 
hadic dle použitého konektoru

49,90
64,90

74,90
94,90

149,–
179,–

NAŠE ŘADA KVALITNÍCH PRODUKTŮ PRO VAŠI ZAHRADU
POUZE V PRODEJNÁCH COOP



Nabídka platí od 4. 3. do 27. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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14,9039,90
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Závěs
délka cca 47 cm
• slunečnice v kruhu
• květina s ptáčkem

Zápich dřevěný
se zvířátkem a mašličkou, výška cca 
26 cm, různé druhy

Forsythia
zlatý déšť, 7 květů, výška cca 50 cm

Gerbera velká
výška cca 55 cm, různé barvy

Vejce sada
6 ks, 5 cm, glitrová + metalická

Zajíček plyšový
11 cm, různé barvy

Zápich látkový
zajíc s mrkví,  
výška cca 40 cm

Dekorační koule pletené
4 ks, 7 cm, různé barvy

Věnec přírodní
s filcovým zvířátkem, průměr 
cca 20 cm, různé druhy

129,–

129,–



Co je to za autíčko? Nebo je to brouk? Tak trochu oboje. Hmyz 
zmutoval do podoby aut, která pořádají závody mezi sebou. 

Kdo vyhraje? Záleží na síle dechu, kterým se roztočí vzduchová 
turbína uvnitř těla hračky

139,–

Lis na česnek FACKELMANN
plast + nerez, 16,5 × 3,4 × 5,5 cm,  
různé barvy

Vejce škrabací
4 ks se stuhou + 2 škrabátka

Větrník
plastový, 21 × 42 cm

Horse Friends
hmota v kelímku s koníkem,  
různé barvy

Velikonoční  
obrázková knížka
s omalovánkami a samolepkami

Bugs Racing
9 cm, foukni a jeď, se samolepkou, různé druhy

Omalovánky A4
s barvami, 2 obrázky, různé druhy

49,90

59,90

29,9019,90

19,90

29,90

Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. | © DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

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. 

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 4. 3. DO 27. 3. 2022 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH COOP: 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. 


