
Lepidlo BISON 
Vinyl Plastic
vhodné k lepení 

měkkého PVC/vinylu 
(nafukovací lodě, 

bazénky, pláštěnky, 
stanová tkanina, obuv 
apod.), umožňuje lepit 

a opravovat i přímo 
pod vodou

Savo 
Original XL
1,2 l, přípravek 

k dezinfekci vody 
(vč. bazénů) 
a povrchů

Citronella
vonná svíčka, terakota, 

109 × 46 mm, různé druhy

159 ,-

39 90

99 90
64 90

Plážová taška ViVa
50 × 38 cm, různé vzory

229 ,-
Plážová osuška
froté, 75 × 150 cm, 

100% bavlna, různé vzory

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 5/2021

Léto
Platnost nabídky 

od 23. 7. 2021 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Oddělovač 
žloutků a minisítko 

BANQUET Culinaria 2v1
14 cm, zarážky pro umístění 

na misku, očko k zavěšení, pro 
snadné skladování do sebe sítko 

s oddělovačem pasují

Odkapávač na nádobí 
BANQUET myKitchen

plastový, členěný na 3 sekce, 
45 × 31 × 8 cm, antracit

Umyvadlo kulaté
objem 6 l, plastové

Láhev plastová 
BANQUET Strike
630 ml, není vhodná 

pro horké nápoje, 
různé barvy

Sada 
plastových dóz 

BANQUET Accasa
3 dózy o objemu 1,25 l, 

15 × 20,5 cm, 
teplotní rozpětí 

od -40 do +100 °C

Sušička ovoce ECG SO 375
suší ovoce, zeleninu, bylinky, maso apod., 5 sušicích plat 
o průměru 32 cm, plynulá regulace teploty (35–70 °C), 

ventilátor pro rovnoměrné sušení, ochrana proti přehřátí, 
návod k obsluze s recepty a tipy, příkon 250 W

Cestovní žehlička 
ECG NZ 210 Travel

nerezová žehlící plocha, plynulá regulace teploty,  
duální napětí 110–230 V~ 50 Hz, kabel 1,9 m,  
vertikální napařování, režim bez použití páry,  

nádržka 40 ml, příkon 1000 W

54 90
34 90

149 ,-

39 90

54 90

899 ,-

399 ,-

NA OBJEDNÁVKU

MYČKA

Nabídka platí od 23. 7. do 22. 8. nebo do vyprodání zásob.



74 90
399 ,-

Sáčky 
na led BALIS

10 ks, 240 kostek

Mucholapka 
FORTEL

na mouchy a létající 
hmyz, obsahuje 

lákadlo

Plácačka na 
mouchy

teleskopická, 
různé barvy

Nákupní košík termo
48 × 28 × 28 cm, 

červený s bílými puntíky

Taška na kosmetiku
30 × 6 × 18 cm, 

se zipem, 4 kapsy

Papír 
na pečení BALIS

20 ks, 30 × 40 cm

9 90
19 90

29 90

3 90
39 90

Kartáč na čištění grilu
22 × 7 × 5 cm, nerez–plast

Ruční 
rozfoukávač ohně

49 90

179 ,-

Sada BARBECUE
zástěra s laclem a kapsou 

+ prošívaná chňapka

DOSTUPNÉ OD 5. 8.

Nabídka platí od 23. 7. do 22. 8. nebo do vyprodání zásob.



DO ŠKOLY

ZPÁTKY

Nabídka školních potřeb
platí od 5. 8. do 26. 9. 2021

nebo do vyprodání zásob.

Propisky 
gelové 

neonové
6 barev

Propisky 
jednorázové

6 ks/3 barvy

Pastelky 
trojboké

12 barev, 18 cm

Propisky 
+ mikrotužky

2 + 2 ks

Popisovače
12 barev, 13,5 cm

Nůžky školní
13 cm, s měřítkem

Gumovací 
pero

2 ks, modré

4 tužky (2x HB, 2B, B) 
+ 2 gumy

Zvýrazňovače
4 barvy

39 90

20 90

24 90

39 90

15 90

29 90

24 90

29 90

34 90

Sada 
školních pravítek

4 ks

26 90

Nabídka platí od 23. 7. do 22. 8. nebo do vyprodání zásob.



DO ŠKOLY

ZPÁTKY

Ořezávátko 2 v 1
velké, plast, 2 otvory

Reflexní náramek
3 × 24 cm, dětský potisk, 

výstražný doplněk určený ke zvýšení 
viditelnosti při nízké úrovni osvětlení

Reflexní 
samolepky
3 ks, ø 7 cm, 
dětský potisk, 

výstražný doplněk 
určený ke zvýšení 
viditelnosti osob 
nebo předmětů

Křídy 
barevné

12 ks

Izolepy
3 ks s odvíječem

21 90

49 90

Voskovky
12 barev

Modelína
12 barev, 

150 g
Lepidlo 
DUAL

21 g, 2 ks

Kružítko 
školní
kovové

Tempery
10 barev, 12 ml/tuba

Štětce 6 ks
3 x kulatý, 3 x plochý,

velikost 4, 6, 10

Vodové barvy
12 barev + štětec

12 90

19 90

24 90

24 90

69 90

29 90

29 90

19 90

19 90

12 90

DOSTUPNÉ OD 5. 8.

DOSTUPNÉ OD 5. 8.

Nabídka platí od 23. 7. do 22. 8. nebo do vyprodání zásob.



Doktorská sada ZUBAŘ
plastová, obsahuje vrtačku, orální zrcátko, zubní sondu, 

stříkačku a pinzetu, brýle a odznak, model čelisti 
s číslováním zubů, sada pomůže dětem překonat strach 

z návštěvy zubní ordinace, vhodné pro děti od 3 let

Plastový vláček s vagónem
vagónek lze za mašinku připojit a zase odpojit, 

vhodné na písek, délka složeného vláčku 41 cm, 
vhodné pro děti od 12 měsíců

Fotbalové 
kužely

4 kužely 18 cm 
s míčkem 11 cm, 
vhodné pro děti 
od 10 měsíců

Sada s lukem, 
3 šípy a terčem

bezpečná střelba šípy zakončenými 
přísavkou, toulec s nastavitelným 
popruhem pro snadné přenášení, 

vhodné pro děti od 3 let

Sada na 
stolní tenis
2 oboustanné 

dřevěné 
pálky 25 cm  
se 3 míčky  

a síťkou

Bubble Pops
antistresová hra 

pro dva hráče – kdo 
praskne poslední 
bublinu prohrává, 

hračka simuluje zvuk, 
který je typický pro 
praskání bublinkové 

fólie, vhodná pro děti 
i dospělé, různé barvy

Lambáda/Catch Ball
hra pro celou rodinu s terčíky 
na suchý zip 19 cm a míčkem

Bublifuk
trubice 120 ml, 37 cm, 

různé barvy

139 ,-99 90

299 ,-

44 9074 90

129 ,-
99 90

99 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 23. 7. DO 22. 8. 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. 


