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Kastrol s nepřilnavým povrchem 
PREMIUM Dark Brown

Hliníkový litý hrnec se skleněnou termo poklicí 
a aroma knobem PREMIUM DARK BROWN

s nepřilnavým povrchem, 28x12,5 cm

Nerezová varná konvice 
s možností nastavení teploty
Objem vody: max. 1,7 l, varná nádoba na 
odnímatelném 360° otočném podstavci

Kuchyňská váha
s nutriční kalkulačkou

Zobrazení kalorií, tuků, uhlohydrátů, 
cholesterolu, proteinů vlákniny apod.

Pekáč s nepřilnavým povrchem 
PREMIUM Dark Brown

Hliníkový litý hrnec se skleněnou termo poklicí 
a aroma knobem PREMIUM DARK BROWN
s nepřilnavým povrchem, 39,5x22x11 cm

 hnědý granitový dekor

 tloušťka stěny 2,2 mm

 plně indukční dno

 velmi tvrdý nepřilnavý 
povrch odolný proti 

poškrábání
 hrnec je odolný 

proti nárazu

 Elektronická regulace 
zahřeje vodu na předem 

zvolenou teplotu 

 Barva stupnice vody 
se mění podle nastavené 

teploty
 Topné tě leso překryté 
deskou z ušlechtilé oceli

 Ochrana před ohřevem 
bez vody, automatické 

vypnutí
 Napájení: 

230V ~ 50Hz, 2000 W

 Integrovaná databáze 999 
energetických hodnot potravin

 99 uživatelských předvoleb

 Ideální pro: přípravu porcí , 
zdravotní dietu, aktivní lidi

 Funkce automatického 
vypnutí

 Maximální vážená 
hmotnost: 5 kg / 5000 ml

 Vysoká přesnost: +/- 1 g

 Napájení: 4x1,5V AAA

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Hebká oboustranná 3D deka
100% polyester, 150x200 cm, 

motiv srdce, květy

Bagr na kabel
32 cm, jezdí všemi směry, funkce ovládání 

ramene, na baterie (nejsou součástí balení)

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
Vaše prodejny

s českou tradicí

Vánoce
Platnost nabídky

od 24. 11. 2017
do vyprodání zásob.

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Př ípadné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží. 
Výrobky označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je možné je získat na základě závazné objednávky v prodejně s termínem dodání do 15 dní. 
Je v pravomoci prodejce nabídku akčního zboží zúžit adekvátně k prodejní ploše: takové zboží je možné na přání zákazníka objednat. 
Pro př ípadné 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/coopclubcz
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Skládací 
robot

33/37 dílků

Závodní auto 
na dálkové ovládání

18 cm, jezdí všemi směry, světelné 
a zvukové efekty, 3 barvy - zelená, 

červená a žlutá

Doktorský kufřík
Sada obsahuje kufřík, 
stetoskop, teploměr 

a dalších 12 doktorských 
nástrojů, různé barvy

Dětský kuchyňský set
15 ks

Panenka
30 cm, různé barvy vlasů a šatů

Souprava krásy 
dětská

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Miminko s vaničkou
Miminko 24 cm, 8 ks příslušenství

Stavebnice stáj
110 dílků

Tahač na setrvačník s auty Pistole se softovými náboji

Talíř na sníh s brzdou Supernova
Lopata 
na sníh 
Mrazík

Dětská lopata 
na odhrnutí 

sněhu Viking

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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 hnědý granitový dekor

 tloušťka stěny 3 mm

 plně indukční dno

 velmi tvrdý nepřilnavý povrch 
odolný proti poškrábání

 pánev je odolná proti nárazu
a deformaci tvaru

NA OBJEDNÁVKU

Obdélníkový tác ACCASA
Plastový tác ACCASA je vhodný na servírování, 

přenášení potravin a nápojů. Rozměr tácu 41 x 27 x 2 cm,
transparentní

Mísa s uchy NOSTALGIE
28 cm, transparentní

Pánev s nepřilnavým 
povrchem PREMIUM 

Dark Brown
Hliníková litá pánev PREMIUM 
DARK BROWN s nepřilnavým 

povrchem, 28x5,3 cm
Mísa na kynutí
plastová, objem 5,5 l,

různé barvy

Keramický 
hrnek Meadow
320 ml, různé druhy

Termohrnec s poklicí Vegetables
Praktický termohrnec pro uchovávání teplých pokrmů, objem 3,5 l. 
Vnitřek tvoří nerezová vložka, výplň mezi stěnami je z PUR pěny pro 

zachování vynikající izolace při skladování či přenášení potravin. 
Termohrnec ocení hlavně kuchaři a kuchařky při uskladnění 

hotových pokrmů před samotným servírováním. 

Tlakový hrnec GRANDE Red
Bezpečný využitelný objem 3,3 l, s pákovým 

uzávěrem a trendovým baněným tvarem, 
moderní barevnostní prvky na uzávěru a rukojetích 

v červené barvě, 2 ventily, sendvičové dno 1 cm, 
síla stěny 0,6 mm,  nerez 18/0.  

Nůžky na drůbež profi

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Mašlovačka
silikonová, 24,5 cm, 

různé barvy

Ohřívač rukou 
tučňák

různé barvy

Šlehací mísa de luxe
objem 1,5 l, různé barvy

Vonné svíčky
v balení 18 ks, 3 odstíny, 

vůně vanilka, jahoda, 
levandule, jablko

Vonné vosky
v balení 8 ks, 

vůně vanilka, levandule, 
skořice, brusinka, 

vyprané prádlo

Ruční šlehač
25,5x5,5 cm,
různé barvy

Aromalampa
keramická, 10x11,4 cm, různé barvy

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Žárovkové osvětlení barevné
100 ks žárovek, náhradní žárovky 

součástí balení

Skleněný anděl
výška 4,5 cm, různé barvy

Sada plastový koulí
24 kusů, různé barvy

Žárovkové osvětlení bílé
100 ks žárovek, náhradní žárovky 

součástí balení

Stužka metalická
5 mm x 20 m různé barvy

Koule skleněná bílá
průměr 8 cm, různé dekory

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Vánoční balící papír
200 x 70 cm, různé vzory Dekorační folie

vločky

Stuha se třpytem
2,5 mm x 2,7 m, různé barvy, 

dekorační, na balení

Jmenovky na dárky, visačky
12 ks, s glitry

Taška LUX dárková papírováTaška s vánočním potiskem
vel. S 11x14 cm • vel. M 18x21 cm • 
vel. L 28x34 cm • vel. XL 33x43 cm • 

na lahev 10x33 cm

Folie okenní rohová
s glitrem, různé vzory

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Dekorační polštářek 
k vymalování

Velikost 21x22x6 cm, 
barvy jsou součástí balení

Vánoční štola - ubrus
velikot 40x140 cm, 65% bavlna + 35% lurex, 

stříbrná, zlatá, červená 

Dekorační polštářek 
pro děti

100% polyester, rozměry 
30x30 cm, motiv pes, 
kočka, králík, panda

 Set ručník 
a osuška VIKY

různé barvy

Ponožky s beránkem
hebké, pletené, uvnitř s beránkem, 

protiskluzová úprava, různé 
velikosti a vzory

Froté utěrky
2 ks, 40x60 cm, vzor levandule, jablko, káva

Kapesníky 
Pánské Moore /
Dámské Grace

bílý střed 

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 24. 11. DO 24. 12. 2017 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 | Jednota SD v Toužimi | Jednota SD 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 se sídlem: Na Poříčí 30, Praha 1; korespondenční adresa: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 
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