
Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Případné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží.  
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Set malý truhlík 
s miskou

20 × 9,5 × 8 cm, 
pro vnější i vnitřní použití, 

různé barvy

Hrnek 
ESPRESSO

keramický,  
objem 240 ml

Láhev plastová 
Banquet STRIKE 

objem 630 ml, s praktickým 
držadlem, různé barvy

Utěrky  
pro domácnost

perforované, 40 ks/1 role,  
20 × 30 cm, různé barvy

Samozavlažovací 
závěsný květináč 

MARINA
průměr 30 cm, terakota

24 90

34 90

49 90

49 90
99 90

Vaše prodejny
s českou tradicí

Předjaří
Platnost  nabídky 
od 1. 3. 2019 

do vyprodání zásob.
COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Nabídka platí od 1. 3. do 24. 3. nebo do vyprodání zásob.

Přípravek BIO-P1 
do septiku

2 × 100 g

Úklidové rukavice 
BRILANZ

latexové, velikost M a L,  
jsou vhodné na běžný úklid 

domácnosti i zahrady,  
velmi elastické a pohodlné

Sada košů 
 na prádlo HEIDRUN

2 × 26 l, 57 × 40 cm, hloubka 23 cm 
vysoce kvalitní plast, jsou vzájemně 

stohovatelné, 2 sklopné rukojeti, 
různé barevné kombinace

Šňůra TORO
s ocelovým lankem,  

délka 30 m,  
různé barvy

Kolíčky 
na prádlo 

MINIMOLLET
sada 18 ks, plastové,  

různé barvy

39 90 119 ,-

19 90

24 90

149 ,-

 Biologický přípravek je určen 

k likvidaci organických nečistot 

v septicích, žumpách, suchých 
záchodech a jímkách.

 Obsahuje směs přírodních bakterií 

a enzymů, které rozkládají organické 

látky a výrazně omezují zápach.

 Pravidelné měsíční dávky  

pomohou zajistit nezapáchající  

a bezproblémový provoz systému.



Jabloňový květ
výška cca 66 cm, 

různé barvy

34 90

Nabídka platí od 1. 3. do 24. 3. nebo do vyprodání zásob.

Obal na květník 
SAHARA Petit

plast, průměr 15 cm,  
výška 12 cm, 
různé barvy

Hnojivé tyčinky 
NOHEL GARDEN

na muškáty, 48 ks

Hnojivé tyčinky 
NOHEL GARDEN

univerzální, 30 ks

Jarní puget
• tulipán 15 květů, výška cca 26 cm, 
• narcis 12 květů, výška cca 25 cm, 

různé barvy

Truhlík 
SAHARA Petit
plast, 27 × 11 cm, 

různé barvy

49 90

32 90 34 90

21 90

29 90



Nabídka platí od 1. 3. do 24. 3. nebo do vyprodání zásob.

Misky 
PRIMAVERA

plastové, 18 cm, 34 cm

Květináče 
CAMPANULA

plastové, 17 cm, 34 cm

Truhlík 
GARDEN

60 cm, plastový

Miska 
GARDEN

60 cm, plastová

Samozavlažovací truhlíky 
FANTAZIE Smart

plast, bezknotové provedení, 
různé barvy

Dekorativní 
květináč METRO 

TWIST & ROLL
 39 × 35 cm, originální designové 
provedení s kolečky pro snadné 

posunutí a otočení

39 90

169 ,-

119 ,-
60 cm

29 90

34 cm

59 90

34 cm

7 90

18 cm

14 90

17 cm

99 90

40 cm

29 90

 Dvě datumovky pro zaznamenání 

intervalu zalévání a hnojení.

 Otvory v roštu pro vhodné  

umístění nalévací trubice.

 Dvoukomorové ře šení zajisťuje 

mě ření hladiny vody i při nalévání.



Nabídka platí od 1. 3. do 24. 3. nebo do vyprodání zásob.

Miska 
GARDEN

60 cm, plastová

Kultivátor 
FISKARS Solid

27,6 × 7,5 cm, 
vyroben z lehkého, odolného 

materiálu FiberComp, odolný vůči 
korozi, ideální po provzdušňování 

a kypření půdy
Lopatka 

FISKARS Solid
29,1 × 8,3 cm, 

vyrobena z lehkého, odolného 
materiálu FiberComp, odolná vůči 

korozi, ideální pro sázení  
a přesazování

Zahradní nůžky 
FISKARS SingleStep

20,8 × 7 cm, dvoučepelové nůžky 
jsou vhodné pro stříhání čerstvého 

dřeva až do průměru 20 mm, čepele 
jsou z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, 

horní čepel má nepřilnavý povlak 
umožňující snadnější stříhání, 

hmotnost 200 g

Dětské 
kolečko na písek

 plastové,  
60 × 25 × 30 cm, 

různé barvy

Rýč, Hrábě 
pro děti

kovové s dřevěnou 
násadou 76 cm

FISKARS Solid 
Set 2 ks hrábí 

s hliníkovou násadou 160 cm
• univerzální hrábě s 12 zuby  

určené k hrabání země, trávy nebo  
větviček, 41 × 15,2 cm

• středně velké hrábě s 25 dlouhými  
robusními prsty určenými pro práci  

na menších plochách,  
41,5 × 21,2 cm

89 90

89 90

99 90

299 ,-

599 ,-

189 ,-

NA OBJEDNÁVKU



Travní směs 
hřišťová FORTEL

400 g, snáší sešlapování,  
snadno se regeneruje  

při poškození

Travní směs 
parková FORTEL

400 g, určená pro rekreační  
trávníky i trávníky zahrádek  

a sídlišť

Rukavice 
GAART Hobby
bavlněné s terčíky, 

různé barvy

Herbicid  
KAPUT Premium

100 ml, určen k hubení 
veškeré zelené vegetace 

na orné půdě, podél plotů, 
v zámkové dlažbě apod.

Textilie  
pro rychlení FORTEL

1,6 × 5 m, bílá, netkaná, 
chrání před nepříznivými  

povětrnostními vlivy,  
před ptactvem, drobnou zvěří 

a dalšími škůdci rostlin

Textilie  
mulčovací FORTEL

1,6 × 5 m, černá, netkaná, 
 zamezuje prorůstání plevele

Zalévací 
konev RETRO

10 l, zelená

64 90 29 90

64 90

19 90

59 90

89 90

64 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 1. 3. DO 24. 3. 2019 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. 


