
Konvice SOVIO 8811
rychlovarná nerezová 

konvice, objem 1,5 l, ukazatel 
hladiny vody, ochrana proti 
přehřátí, zabudované topné 

těleso, vypínač s LED 

Tyčový mixér SOVIO 
SV-PL1049

plastový s nerez noži, 
odnímatelná hřídel, 

2 rychlosti, příkon 200 W

Hrnek Lucca 
BANQUET

skleněný, objem 360 ml, na 
studené i teplé nápoje do 

98 °C, různé dekory

Zápich 
dřevěný

se zvířátky a mašlí, 
délka cca 26 cm, 

různé druhy

Vajíčka malá
4 cm, sada 12 ks, 

vhodná i na venkovní 
použití, různé barvy

Závěsná 
dekorace

dřevěná – zvonky, 
různé barvy

249 ,-

249 ,-

35 90

29 90

39 90

9 90

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | 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 3/2020

Vaše prodejny
s českou tradicí

Jaro
Platnost nabídky 

od 3. 4. 2020 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Samozavlažovací truhlíky 
EXTRA LINE

plastový, se SMART systémem, 
masivní provedení, různé barvy

129 90

60 cm

99 90

40 cm

Misky 
PRIMAVERA

plastové, ø 18 cm, ø 34 cm, 
terakota

Miska 
HARMONIE

plastová, ø 30 cm, 
terakota

Květináče 
CAMPANULA

plastové, ø 17 cm, ø 34 cm, 
terakota

Květináč 
HARMONIE

plastový, ø 30 cm, 
terakota

Miska QUATTRO
plastová, 40 × 40 cm 

terakota

Květináč QUATTRO
plastový, 40 × 40 cm 

masivní pro velké 
množství zeminy, vhodný 
i pro vzrostlejší rostliny, 

terakota

34 90

34 cm

59 90

34 cm

9 90

18 cm

15 90

17 cm

74 90

39 90 29 90

129 90

Nabídka platí od 28. 2. do 22. 3. nebo do vyprodání zásob.

64 90

Travní směs hřišťová FORTEL400 g, snáší sešlapování,  snadno se regeneruje  při poškození
Travní směs parková FORTEL400 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 FORTEL1,6 × 5 m, bílá, netkaná, chrání před nepříznivými  povětrnostními vlivy,  před ptactvem, drobnou zvěří a dalšími škůdci rostlin

Textilie  mulčovací FORTEL1,6 × 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

Nabídka platí od 28. 2. do 22. 3. nebo do vyprodání zásob.

Platí dle aktuální 
nabídky prodejny 
do vyčerpání zásob.

ZAHRADNÍ 
POTŘEBY

9 90Ceny od
Kč

Univerzální sekyrka
hmotnost hlavy 600 g, 

délka rukojeti 36 cm, rukojeť 
vyrobena ze speciálního 
kompozitního materiálu 

vyztuženého skelnými vlákny, 
protiskluzová úprava

Pánská 
flanelová košile

pohodlný střih,  
100% bavlna, různé 

vzory a velikosti

Dětské 
ponožky

příjemný materiál 
s vysokým podílem 
bavlny, různé barvy 

a velikosti

Kartáč na podlahu
16 × 7 × 4 cm

Kartáč 
na nádobí

kulatý – délka 28 cm, 
plochý – délka 25 cm

Cedník 
s úchyty

nerez, ø 24 cm

Miska 
zapékací DIWALI
ø 26 cm, vhodná nejen 

na pečení, ale i k servírování 
studených pokrmů, teplotní 

odolnost +250 °C. 

Mísa zapékací 
oválná CUISINE Smart

38 × 23 cm, vhodná nejen 
na pečení, ale i k servírování 
studených pokrmů, teplotní 

odolnost +250 °C. 

Vonné 
lístečky GAPO

Magnolia & Lavender, 
18 ks v balení

129 ,-

199 ,-

149 ,-

199 ,-

14 90

44 90

59 90

69 90

29 90

Nabídka platí od 3. 4. do 3. 5. nebo do vyprodání zásob.



OVO Efekt 
Zlatý třpyt

4 gelové barvy, 
zlatý efekt na 

vajíčka

OVO Práškové 
barvy na vajíčka

4 barvy

OVO Obtisky 
na vajíčka
různé druhy

Věnec přírodní
s filcovým zvířátkem,  
ø 20 cm, různé druhy

Vejce 
škrabací

4 ks se stuhou  
+ 2 škrabátka

Kuřátka
4 cm, sada 6 ks

Vejce 
na špejli

velké, plastové, 
délka cca 38 cm, 

 různé druhy

Závěsná vejce
metalická,  
sada 6 ks

Zajíček
7 cm, 

různé barvy

39 90

24 90

12 90

34 90
19 90

89 90

39 90

14 90

89 90

Nabídka platí od 3. 4. do 3. 5. nebo do vyprodání zásob.



99 90

59 90

29 90

14 90

39 90

299 ,-

159 ,-Nákupní vozík
plastový, 40 × 33 × 58 cm, 

lze snadno složit, různé 
barevné kombinace

Sada ovoce 
a zeleniny

plastová,  
s podnosem 32 cm

Auto
16 × 12 × 11 cm, 

různé druhy

Dinosauří vejce
9 cm, s pohyblivou hmotou 

a malým dinosaurem, se 
světelnými efekty

Velikonoční 
obrázková knížka

s omalovánkami a samolepkami

Omalovánky
Bludiště/Spojovačky, 

A4, různé druhy

Míč gumový
23 cm, různé druhy

NA OBJEDNÁVKU

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 3. 4. DO 3. 5. 2020 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. 


