
Podnos LINECKÉ
servírovací, 35 × 16,5 × 2,3 cm, vhodný na 
servírování různých pokrmů nebo cukroví

Podnos LINECKÉ
servírovací, ø 26 cm, výška 2,5 cm, 

vhodný na servírování nápojů a pokrmů

Hrnek LINECKÉ
340 ml, keramický

Miska LINECKÉ
530 ml, keramická, vhodná 

k servírování teplých 
i studených pokrmů

999 ,-

64 90

75 90

34 90

74 90

Kávovar 
TASSIMO VIVY 2

jednoduchá příprava nápojů díky 
obsluze stiskem jednoho tlačítka, 
okamžitě připraven k použití díky 

prakticky nulovému nahřívání,  
251 × 169 × 310 mm,  

příkon 1300 W
+ startovací balíček 

13 nápojů
(na vyžádání u pokladny)

KUPTE  
PŘÍSTROJ  
TASSIMO  

A ZÍSKEJTE
NAVÍC KAPSLE

MIKROVLNKAMYČKA

MYČKA

NA OBJEDNÁVKU

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 7/2020

Podzim
Platnost nabídky 

od 9. 10. 2020 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Osobní digitální váha PRETTY UP
diagnostická, s LCD displejem a dotykovým ovládáním, 

paměť pro 10 uživatelů, max 150 kg, 28 × 28 cm, 
napájení baterií 1 × CR2032 (není součástí  výrobku)

Spokey 
LIGHTMAT II 

Podložka na cvičení
protiskluzový povrch, jednoduše 

srolovatelná, neabsorbuje vlhkost,  
PVC pěna, 180 × 60 cm, tloušťka 4 mm

Spokey 
EKVILIBRO 

Trekingové hole
3dílné, nastavení 

délky holí v rozmezí 
105–135 cm, délka 
po složení 65 cm, 

systém tlumící 
nárazy, materiál 
hliník, rukojeti z 
protiskluzového 

materiálu

Multifunkční hrnec ECG MH 158
objem nádoby 5 l (olej 2,9 l), nast. teploty 80–240 °C, 

vyjímatelná nádoba s nepřilnavým povrchem, příslušenství: 
fondue set 6 vidliček, mřížka na vaření v páře, fritovací 

koš, příkon 1500 W

Tlakový hrnec BANQUET 
Premium Dark Brown

objem 5 l, nerezový, pákový uzávěr, 
dva ventily, sendvičové dno

Svářečka a vakuovačka fólií ECG VS 110 B10 
+ náhradní vakuovací sáčky ECG VS 2030

příkon 100 W, šířka sváru 30 cm, součástí balení 
sáčky: 5 ks 20 × 30 cm a 5 ks 28 × 40 cm,

Dětské  
příbory 

BANQUET 
Animals
3dílná sada 

celonerezových  
příborů z leštěné oceli

239 ,- 349 ,-

549 ,-

119 ,-

1 299 ,-

1 290 ,-

319 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKUNA OBJEDNÁVKU

MIKROVLNKAMYČKA

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.



Plachta s oky
3 × 4 m, 70 g/m2

Koš na zahradní 
opad

skládací, 
ø 50 × 65 cm,  

materiál PE

Deštník skládací
ø 104 cm, různé barvy 

a vzory

PE-PO Kominíček
5 ks, chemický přípravek 

k odstraňování sazí 
z komínů a kouřovodů

PE-PO Pevný 
podpalovač

40 podpalů, vhodný 
pro zatápění v krbech, 
kamnech, zahradních 

grilech ale i otevřených 
ohništích

Sušák na prádlo 
TORO Trio 3 v 1

lze použít jako klasický 
rozkládací sušák, jako 

sušák na balkon či 
radiátor nebo  

jako sušák na vanu, 
celková délka 

šňůr 18 m, 170 × 89 cm

549 ,-

79 90

49 90

99 90129 ,-

29 90

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.



Pánské dlouhé 
pyžamo DIEGO

100% bavlna, 
různé velikosti  

a vzory

Pánské pracovní 
ponožky WORK

3 páry, různé velikosti

Dámské triko 
SERENA

elegantní dlouhé triko 
se vzorem, bavlna/elastan, 

různé velikosti  
a vzory

Klasické 
ponožky

dámské a pánské, 5 párů, 
různé velikosti a barvy

Svíčky čajové
6 ks, aromatizované, ø 4 cm, 

doba hoření cca 4 hod.,  
různé druhy

Svícen
na čajovou svíčku, 

různé motivy

Zateplená dámská 
domácí obuv

100% PES, 
různé barvy a velikosti

Zateplené 
dámské ponožky

100% PES, hřejivé  
s protiskluzovou  
úpravou, různé  

barvy a velikosti

Mikroflanelová 
deka DECENT
100% polyester, 

různé vzory

16 90

119 ,-
99 90

79 90

259 ,-

329 ,-

399 ,-

199 ,-

69 90

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.



Dámské 
kvalitní 

dlouhé legíny
bavlna/elastan, 
různé velikosti  

a barvy

Pánské ponožky OUTDOOR
hřejivé, 5 párů, různé velikosti a barvy

Dámské dlouhé 
pyžamo DAKOTA

100% bavlna, 
různé velikosti  

a vzory

UNISEX termotriko OLAF
funkční prádlo z termomateriálu,  

polyester/elastan,  
různé velikosti

UNISEX termospodky OLAF
funkční prádlo z termomateriálu,  
polyester/elastan, různé velikosti

Pánské trenky MICHAL
volné, 100% bavlna,  

různé velikosti a vzory

Dámská 
košilka 
ALASKA

100% bavlna, 
různé velikosti  

a vzory

329 ,-

159 ,-

219 ,-

259 ,-

259 ,-

219 ,-

129 ,-

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.



Lední hokej
společenská hra, plast

Logik
společenská hra 

hlavolam

Model 3D puzzle
světová architektura, 

různé druhy

Kamionem po Česku 
a Slovensku

pro dva hráče, věk 10+

Zafari 
pexeso

klasická paměťová hra 
pro všechny věkové 
kategorie, pro děti 

od 4 let

Krteček puzzle
dětské, 4 obrázky  

oblíbeného Krtečka 
a jeho kamarádů, rozměr 

motivu 20 × 14 cm,  
každý 54 dílků, pro děti  

od 4 let

Peppa Pig
2 oblíbené hry s prasátkem Peppa  

pro nejmenší děti od 3 let

Pinball
hračka s kuličkou, 

17 × 10 cm

249 ,-
54 90

399 ,-

269 ,-

149 ,-

89 90

119 ,-

24 90

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.



RC auto 1:16
25 cm, 27 MHz, plná funkce  
se světlem, na baterie 6 x AA  

(nejsou součástí výrobku), různé druhy

Autorobot
balení 8 ks v boxu 39 × 26 cm, na setrvačník,  

plastový, transformer dostupný  
ve 4 barevných variantách, pro děti 3+

Hadrová panenka
32 cm, česky mluvící,  
na baterie 3 x LR44  
(součástí výrobku),  

různé druhy

Telefon 
pokoj–pokoj

plast, vzdálenost 8 m, 
na 4 ks baterií typu AA 1,5V 

(nejsou součástí výrobku)

Telefon naučný v boxu
12 cm, mluvící česky a slovensky, 

na 3 knoflíkové baterie AG13  
(součástí výrobku)

Samolepky 
Motýli

svítící ve tmě, plast

Dřevěné obrázky
k vymalování, s barvami,  

různé druhy

Miminko s doplňky
se zvuky, pijící a čůrající, 29 cm, 

na baterie 3 x LR44 (součástí 
výrobku), různé druhy

Panenka
12 cm, náhradní 
šaty, různé barvy

29 90

15 90

199 ,-

289 ,-

139 ,-

299 ,-

279 ,-

119 ,-

149 ,-

ZBOŽÍ DOSTUPNÉ 

NA PRODEJNĚ 

OD 16. 10. 2020

Mluvím 
česky

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.



Vánoční balicí papír
různé druhy

Okenní fólie 
Sněhuláci
různé druhy

Okenní fólie
různé druhySvětlo 

LED
domek dřevěný, 12 cm,  

1 vyměnitelná baterie CR2032 
(součástí výrobku), různé druhy

Zapalovač piezoelektrický
teleskopický, plnitelný plynem, 

délka 17,5 cm

14 90

49 90

34 90

39 90

29 90

29 90

14 90

11 90

19 90

34 90

39 90
79 90

Podzimní 
dekorační větvička

 různé druhy

Chryzantéma
puget 12 květů, různé barvy

Hřbitovní lampa
sklo zdobené, výška 24,5 cm, 
svíčka 100 g – svítí 36 hod.

Hřbitovní lampa
sklo, výška 17 cm, 

svíčka 40 g – svítí 16 hod., 
různé barvy

Svíčka 
MADONA

100 g, bílá lisovaná

Svíčky MADONA
5 ks, 30 g, bílé lisovené

Bateriová 
svíčka

čirá, výška 12 cm, 
 svítí až 60 dní

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 9. 10. DO 8. 11. 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. 


