
Vůně 
do interiéru

v sáčku, vhodné do skříní, 
botníků apod.,  

různé druhy

BIOPON 
Elixír Duo 35 ml

na orchideje/univerzální, 
dvousložkové hnojivo určené pro 

výživu a rychlou regeneraci rostlin, 
použití je velice snadné a pohodlné 

díky aplikátoru

Hnojivé tyčinky 
NOHEL GARDEN

univerzální, 50 ks

Hnojivé tyčinky 
NOHEL GARDEN

na muškáty, 48 ks

Obal SANDY
ø 19 × 16 cm, vhodný do interiéru 

i venkovních prostor – je odolný 
vůči UV záření, různé barvy

19 90

14 90

44 90

24 90

32 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 2/2020

Vaše prodejny
s českou tradicí

Předjaří
Platnost   nabídky 

od 28. 2. 2020 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



79 90

59 90

Kbelík 
BRILANZ Eco 10 l
z recyklovaného plastu, 

různé dekory

Kbelík BRILANZ Eco 5 l
z recyklovaného plastu, různé dekory

Dekorativní 
květináč ELLA

matný povrch, ø 13 cm, 
různé barvy

Houbičky 
na nádobí COOP

sada 6 ks

Forsythia
zlatý déšť, 7 větviček,  

délka cca 50 cm

Gerbera 1 ks
délka cca 55 cm, 

různé barvy

Rukavice pracovní
latexové, velikost S, M

14 90

29 90
25 90

15 90

9 90

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



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 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

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



69 90

99 90

99 90

39 90

69 90

99 90

Nůžky zahradní 
BECKFORD

kov/plast, délka 19,5 cm,  
s oblým ostřím pro  

drobné práce na zahradě, 
stříhání větví a keřů.

Lopatka úzká 
zahradnická

kovová s plastovou rukojetí, 
délka 31 cm, vhodná 

k drobným pracem 
na zahradě

Motyčka ruční
kovová s plastovou 

rukojetí, délka 29 cm, 
plochá/3 zuby

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

Přípravek BIO-P1 
do septiku 120 g

100 g + 20 % ZDARMA, je určen k likvidaci 
organických nečistot v septicích, žumpách,  

suchých záchodech a jímkách

Postřikovač 
zahradní 2 l

HAPPY GREEN
je vhodný pro rozptylování 

vody, hnojiv nebo jiných 
kapalných látek

Lampa solární 
HAPPY GREEN 

Glass
nerez/sklo, výška 38,5 cm, 
ø 8 cm, IP44, pavučinový 

dekor, při provozu lze 
přepínačem zvolit režim 
svícení buď stabilní bílé 

barvy nebo měnící se 
barevné spektrum

Lampa solární 
HAPPY GREEN 

Hang
nerez/sklo,  
výška 9 cm,  

ø 6 cm, IP44,  
pavučinový  

dekor

599 ,-

NA OBJEDNÁVKU

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



49 90

59 90

44 90

Auto stavební
plastové, 30 cm, se sklopnou korbou, 

ideální na písek a zahradu

Auto stavební
plastové, 15–16 cm, volný 
chod, různé druhy a barvy

Guma 
na skákání 

Dancing Rainbow
v duhových barvách,  

délka 300 cm

Švihadlo
 délka 270 cm, dřevěné 

rukojeti, různé barvy

149 ,-

► Ideální zábava 
nejen pro děti , která 
pobaví , ale zároveň 

i protáhne tě lo.

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 28. 2. DO 22. 3. 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. 


