PLATNOST NABÍDKY OD 14. 10. 2022
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

26,90

169,–

Sovička keramická

Zápich podzimní

s hvězdičkami, svícen na čajovou
svíčku, 13,5 × 14 × 11 cm

filcový, 26–30 cm, různé druhy

159,–

59,90

vyměnitelná
náplň 120 g,
výška 28 cm

399,–
Kostel
dřevěný

hnědý zasněžený
s LED, s časovačem,
40 cm, na baterie
2 × AA (nejsou
součástí balení)

109,–
Chryzantéma puget

12 květů, 25 × 45 × 25 cm,
různé barvy

Maska
dinosaurus

19 cm, různé druhy

699,–
Rýžovar ECG RZ 11

vhodný pro přípravu všech
druhů rýže, ideální i na bulgur,
kuskus, pohanku či brambory,
objem 1 l, vyjímatelná nádoba
s nepřilnavým povrchem,
aut. udržování teploty (až 5 hodin),
bezpečnostní spínač, ochrana proti
přehřátí, příkon 400 W
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Hřbitovní
sklo
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64,90

39,90

Dekorace
hvězda

40 cm, bílá, papírová

99,90

Dekorace
stromek

dřevěný,
10,5 × 21,5 cm,
přírodní s glitrem

Věnec dřevěný
30 × 30 cm, bílý

99,90

44

,90

Závěs dřevěný

• Hvězda, 15 × 15 cm, přírodní
• Stromeček, 14 × 14,5 cm, přírodní

Dekorace Kočka

19 × 23 cm, přírodní, červená

Dekorace
Svícen

99,90

domeček se sněhulákem,
9,5 × 11,5 cm, dřevo/sklo, s glitry

139,–
44,90
Dekorace Adventní kalendář

dřevěný, 45 × 15 cm, sněhuláci s krajinou v pozadí

Dekorace
Domečky na kolíčku

dřevěné, 6 ks, 4 × 4 cm, červené/bílé

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

84,90

99,90

Adventní
svíčky EMOCIO

Dekorace
Andílci s lepíkem

dřevěné, 12 ks, 4,3 × 4,8 cm, přírodní
s glitrem

4 ks, ø 40 mm, stupňovité,
různé barvy

29,90

Obrázky
škrabací

závěsné, 6ks + 2 škrabátka

49,90

Čajové svíčky PROVENCE
18 ks, různé druhy

119,–

Taška
Mikuláš

9,90

Svíčka
ve skle PROVENCE

s víčkem, 200 g, různé druhy
Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

34,90

24,90

Ubrousky

3vrstvé, 33 × 33 cm, různé vzory

21,90

Hřbitovní svíčka MADONA
120 g, bílá, lisovaná, hoří až 2 dny

Balicí
papír

Disney, 2 m × 70 cm

Balicí papír

vánoční, 2 m × 70 cm

19,90

Lampa skleněná LA-350

17,90
15,90

parafínová, s plastovým vrškem, vyměnitelná náplň 30 g, výška 17 cm

Svíčka parafínová

90 g, výška 9,5 cm, hoří až 26 hod.

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

119,–

Vazba květinová č. 1

27 × 20 × 150 cm, různé druhy

29,90

39,90

24

,90

Svíčka elektrická ZE3

plastová, LED, efekt mihotavého
světla, výška 11 cm, svítí 88 dnů,
na baterie 2 × AA (součást balení)

Zapalovač
piezoelektrický GH11

výsuvný, délka 17,5 cm, různé barvy

PE-PO Pevný podpalovač

40 podpalů, k podpalování uhlí,
dřeva, dřevěného uhlí nebo briket,
vhodný pro zatápění v krbech,
kamnech, zahradních grilech,
ale i otevřených ohništích

39,90
19,90
SOLO Sazínek

10 ks, chemický odstraňovač sazí

SOLO Zápalky extra dlouhé

ZED 45

29,90
SOLO Podpalovač Zápalka

20 ks

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

699,–
SPONTEX
Express
System+

systémový
mop se
samoždímacím
systémem, který
je zabudovaný
v rukojeti mopu, počet pohybů nahoru a dolů určuje míru vyždímání, pro
snadné a efektivní vytírání podlahy, návlek z mikrovlákna zachytí veškerou
nečistotu a vlhkost

Polštář

269,–

45 × 45 cm, různé barvy a vzory

39,90

99 90

,
SPONTEX
Microfibre
Multi–Usages hadřík

10 ks, 30 × 30 cm, mikrovlákno,
odstraní 99 % bakterií, absorbuje
a pohlcuje prach, lze prát v pračce
při teplotě do 60 °C

SPONTEX
Natura houbová utěrka

3 ks, víceúčelová, ideální pro utírání
a čištění všech povrchů, velmi
savá a odolná, 100% biologicky
odbouratelná

599,–
Deka s beránkem

150 × 200 cm, různé barvy a vzory

199,90
SPONTEX
Scrub & Flex
houbička 2 + 1

34,90

extra ohebná houbička s abrazivní
vrstvou, která účinně a snadno
vyčistí každý záhyb bez poškrábání,
ergonomický tvar pro pohodlné
držení a antibakteriální vrstva,
která je ošetřena biocidním
přípravkem, chloridem stříbrným,
který zabraňuje množení 99,9 %
přítomných bakterií E.Coli

Taška
COOP

41 × 46 cm

29,90

Koupelnová předložka
50 × 80 cm, různé barvy

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

269,–

129,90

Dámské
zateplené ponožky

s protiskluzovou úpravou, různé
velikosti a vzory

329,–
269,–

Dámské
dlouhé legíny LEA

92 % bavlna, 8 % elastan, gramáž
240 g/m2, díky elastanu legíny
perfektně sedí a zaručují tvarovou
stabilitu, v pase s pohodlnou
elastickou gumou, různé velikosti

Dámská
noční košile MATYLDA

flanelová, 100% bavlna,
jednobarevné sedlo na předním
díle, kulatý výstřih a dlouhý rukáv
zakončeny lemováním, pohodlný
střih, délka pod kolena, různé
velikosti

99,90

149,90
Pánské trenky MICHAL

jersey 100% bavlna, v pase všitá
elastická guma, různé velikosti

Ponožky CLASSIC

5 párů, unisex, různé velikosti
a barvy

Pánské krátké
pyžamo LOGAN

100% bavlna, různé velikosti

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

139,90
299,–

569,–

Zastřihovač na vlasy
ECG ZS 1020 Black

nerezové čepele s nastavením
od 0,8 do 2,8 mm, 6 nástavců
3, 6, 9, 13, 16 a 19 mm, ergonomická
rukojeť, příslušenství: krytka nožů,
hřebínek, čistící kartáček a olej,
délka kabelu 180 cm

Minutka kuchyňská

digitální, LCD display, ABS,
50 × 45 mm, max. 100 minut,
s magnetickým držákem, včetně
baterie, barva bílá

Pekáč hluboký
SPECIAL COOKING

40 × 34 × 8cm, smaltovaný povrch
DIAMANT–Emaille, odolnost
do +400 °C a proti oděru, 10 let
záruka, vyrobeno v Německu,
barva černá

79,90

84,90

Pinzeta na steaky

plast 3H, 290 mm, použitelná pro
potažené hrnce/pánve, odolná
vůči teplu do 270 ° C, vyrobena
v Německu, barva černá

nerezová ocel, 185 mm

399,–

1499,–
Mlýnek na maso
ECG MG 1310

Rádlo FOOD & MORE

možnost krájení a plnění uzenin,
kovová převodová kola, tvrdý mlecí
nůž a destičky, 2 rychlosti + funkce
REVERS pro zpětný chod motoru,
pěchovadlo, snadné a rychlé
sestavení, jednoduché ovládání,
délka kabelu 0,8 m, příkon
max. 1340 W

Kuchyňská
váha ECG KV 1120 SM

praktická odnímatelná miska, extra
velký LCD displej, max. nosnost 5 kg,
měřící rozlišení 1 g, vážení tekutin,
funkce dovažování s praktickou
funkcí TARA, možnost volby jednotek
(g/lb.oz, ml/fl.oz), napájení 2 × AAA
(nejsou součástí balení)

299,–

Party box
BANQUET CULINARIA Latte
plastový, 40 × 28 cm, praktický
pomocník v přenášení a úschově
jídla, obsahuje 2 úložná patra,
držadla a transparentní víko

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

239,–

89,90
74,90

Sada
nožů BANQUET TRINITY

MYČKA

nerez, 5 dílná sada obsahuje
praktický nůž 18,5 a 23,5 cm,
porcovací nůž 32 cm, vykošťovací nůž
30 cm a nůž na chléb 32 cm, barva
hnědá

Zdobička
BANQUET CULINARIA

obsahuje 1 zdobící sáček a 8 různých
druhů trysek, které vytvářejí různé
druhy dekorů, vyrobena z odolného
plastu, barva hnědá

Ruční šlehač
na mléko BANQUET
CULINARIA Latte

rukojeť vyrobená
z plastu (ABS), šlehací část je
z nerezové oceli 18/8, délka šlehače
20 cm, na baterie 2 × AA (nejsou
součástí balení), barva hnědá

199,–
74,90
Forma silikonová
BANQUET CULINARIA

odolná vysokým teplotám (do 240 °C), neváže chutě ani pachy pokrmů, cukroví
se k formě nelepí a lze ho lehce vyklopit, barva hnědá

Stěrka a mašlovačka
BANQUET CULINARIA

• 40 ks ořechů, 34 × 26 × 1,4 cm
• 30 ks rohlíčků, 35 × 25 × 1,3 cm

barva krémová/hnědá

49,90

84,90
299,–
MYČKA

Tužka zdobící
BANQUET CULINARIA

silikonová, 14 cm, ke zdobení
i plnění sladkých i slaných pokrmů
a dekorování moučníků bílkovým,
máslovým či tvarohovým krémem
apod., barva hnědá

Vál silikonový BANQUET
CULINARIA Latte

58 × 47 cm, praktický a skladný
pomocník na přípravu těsta,
dokonale přilne ke stolu a těsto se
na něj při rozvalování nelepí, barva
hnědá

Prostírání BANQUET
CULINARIA Checks

45 × 30 cm, materiál: 75% PVC,
25% PES, sílá vláken 0,60 mm,
konstrukce 2 x 2 mm, barva hnědá

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

39,90

419,–
ZOOLANDIA Farma

zvířátka s doplňky, různé druhy

Model 3D puzzle

mini ZOO, 20 × 13 × 10 cm,
různé druhy

Model
3D puzzle

59,90

pokojíčky, 17 × 22 × 13 cm,
různé druhy

199,–

ZOOLANDIA
Kráva s telátkem
s doplňky, různé druhy

159,–

99

79,90

,90

DINOWORLD
Maňásek dinosaurus
14 cm, různé barvy

DINOWORLD
Hlavolam dinosaurus

na baterie 2 × AAA (nejsou součástí
balení)

Figurka DINO

PVC, k vymalování + barvy,
různé druhy

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

329,–

999,–
Mikrofon
KARAOKE
Bluetooth

zlatý, bezdrátový,
obsahuje nabíjecí
kabel USB do Micro USB a audiokabel,
pomocí kabelu nebo Bluetooth
propojíte svůj telefon s mikrofonem,
obsahuje slot pro TF card,
integrovaná dobíjecí baterie 3,7 V,
doba nabíjení
4,5 hod.

Dětské piano elektronická
hudební podložka
Zvířátka a jejich kapela, 80 × 37 cm,
10 kláves učí poznávat zvuky
piana, se zpěvníkem se 6 lidovými
písničkami, 8 kláves s hudebními
nástroji, na baterie 3 × AA (nejsou
součástí balení), vhodné pro děti
od 3 let

Plastová
stavebnice

329,–

s kuličkovou dráhou, 121 ks,
vhodné pro děti od 3 let

249,–

Auto/Traktor

249,–

Naučný mobilní telefon Moudrá sova

s krytem, dotykový, se zvukem, plast, zdokonaluje jemnou motoriku, rozvíjí zrak
a sluch aktivním zapojením do hry, rozvíjí slovní zásobu, představivost a logické
myšlení, na baterie 3 × AG13 (součástí balení), vhodné pro děti od 12 měsíců

na šroubování, 20 × 14,5 × 11 cm,
různé druhy, pro děti od 3 let

149,–
399,–
Dinosaurus

na ovládání IC, plast, 27 cm, se
světlem a zvukem, provozní doba
cca 30 minut, vzdálenost dálkového
ovládání max. 10 m, na baterie
5 × AAA (nejsou součástí balení),
vhodné pro děti od 8 let

Auto SUV

36 cm, různé barvy

299,–

Omalovánky + aktivity

4 ks + pastelky, Princezny/Farma,
vhodné pro děti od 3 let

Nabídka platí od 14. 10. do 13. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

599,–

249,–

Zvířátko
didaktické

na šroubování, 17 × 16,5 × 11 cm,
různé druhy

359,–

Kloubová
panenka
z limitované edice
navržena módním
návrhářem Osmanym
Laffitou

výška 31 cm, detailně propracovaný
obličej a osobitý styl, může otáčet
hlavičkou, hýbat pasem, nohama,
rukama v ramenou, v loktech
a v zápěstí, snadno se obléká
a můžete tak nastavit ideální postoj
podle svých představ, panenka
od Osmanyho udělá jistě radost
každé slečně,
různé druhy

Sada
2 spotřebičů

259,–

na baterie 2 x AA (nejsou
součástí balení), různé druhy,
pro děti od 3 let

Doktorka sada

se světlem a zvukem,
baterie 2 × AG 13 (součástí balení),
pro děti od 3 let

129,90
Malá
digitální
pokladna

299,–
749,–

s doplňky, se zvukem se světlem,
na baterie 2 × AA (nejsou součástí
balení), pro děti
od 3 let

Kreativní set ZEBRA

šití z ponožky, pro děti od 7 let

Panenka
Anežka

36 cm, česky mluvící a zpívající,
na baterie (součástí výrobku)

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 14. 10. DO 13. 11. 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 | COOP Plzeň, družstvo | 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.
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.
Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. | © DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

