
549 ,-

699 ,-

949 ,- 329 ,-

449 ,-

Mop easy Wring 
and Clean turbo

Medvěd Vojtík 
pohádkový česky 
mluvící plyšový 

medvěd, 30  cm, 
2x AA baterie 

součástí balení

Čokoládové fondue Delícia 
Čerstvé ovoce máčené v rozpuštěné 

horké čokoládě, to je zaručený recept 
na skvělé pohoštění při každé rodinné 

oslavě a dětské party.

 6 fondue vidliček můžete 
během podávání odložit 

na okraj misky

 s ochranným víčkem pro 
uchování nespot řebované 

čokolády v lednici

 vyrobeno z kvalitního 
odolného plastu, kovová 

miska s prvot řídním 
antiadhezním povlakem. 

 víčko, rozpouštěcí miska, 
rukojeť a fondue vidličky 

vhodné do myčky.
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Medvěd Vojtík 
pohádkový česky 
mluvící plyšový 

medvěd, 30  cm, 
2x AA baterie 

součástí balení

Čokoládové fondue Delícia 
Čerstvé ovoce máčené v rozpuštěné 

horké čokoládě, to je zaručený recept 
na skvělé pohoštění při každé rodinné 

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Lis na zdravé 
tyčinky

Zdravé tyčinky 
připravené ze směsi 
sestavené na míru 
pro vaši fit postavu 

si v lisu DELLA 
CASA snadno 
vyrobíte nebo 

upečete i doma.

 žáruvzdorné silikonové 
formičky a náhradní plastové 
sáčky na zdravé tyčinky jsou 

dodávány i samostatně

 prvot řídní odolný plast
a žáruvzdorný silikon.

 vhodné do myčky.

Ambulance R/C
Krásná ambulance na dálkové ovládání o velikosti 22  cm zasáhne 

v každé domácí bouračce či kolapsu. Vozidlo po zapnutí svítí a houká, 
lze ovládat všemi směry pomocí tlačítek. Vhodné pro děti od 3 let. 

Baterie nejsou součástí balení.

NA OBJEDNÁVKU

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
Vaše prodejny

s českou tradicí

Podzim
Platnost nabídky

od 13. 10. 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



229 ,-
129 ,-

229 ,-

199 ,-

249 ,-

199 ,-

249 ,-

Plyšová zvířátka
Nádherná dárková sada Baby‘s Happiness pro miminka 
se skládá z hrkávky a usínáčka. Obojí je velmi příjemné 

na dotek. Díky této sadě budou děti spokojené při 
usínání i při poznávání okolního světa. 

Paulinda Racing Time
Úžasná tvořící hmota, ze které si děti mohou vyrobit pojízdné 

autíčko dle své fantazie. Sada obsahuje tvořící hmotu a doplň-
ky k výrobě. Hmota je velmi lehká a po zaschnutí na vzduchu 

ztvrdne. Vhodné pro děti od 3 let.

229 ,-

199 ,-

Ležící plyšový 
kůň se zvukem

Plyšový koník o velikosti 25 cm, jeho 
součástí je i postroj. Je vyroben z pří-

jemného materiálu, ve třech barevných 
provedeních. Koník řehtá po stlačení 
bříška. Vhodné pro dětí od narození. 

Baterie součástí balení.

299 ,-

Víla Sophie
Krásná víla Sophie o velikosti 29 
cm. Má krásné šaty z okvětních 

lístků se třpytkami, dlouhé zářivé 
vlasy a samozřejmě i třpytivá 

křídla. Vhodné pro děti od 3 let. 

Hra Dino Crash
pro 2-5 hráčů, od 5 let Hra Hledá se Dory

pro 2-6 hráčů, od 3 let

Auto multitruck 
s kostkami

plastové, 37  cm, různé barvy v síťce

Hasičské auto
Hasičské auto o velikosti 14  cm je připraveno uhasit 

každý požár. Po stisknutí tlačítka na kabině auto houká 
a bliká. Vhodné pro děti od 3 let. Baterie součástí balení.

Panenka Paulinda 
Youth Style

Z tvořící hmoty Paulinda si mohou 
malé holčičky vyrobit oblečení a do-
plňky na panenky dle své fantazie. 

Sada obsahuje tvořící hmotu a panen-
ku o velikosti 25  cm. Hmota je velmi 

lehká a po zaschnutí na vzduchu 
ztvrdne. Vhodné pro děti od 3 let. 

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



39 90

349 ,-
299 ,-

299 ,-

199 ,-

199 ,-

199 ,-

Auto multitruck 
s kostkami

plastové, 37  cm, různé barvy v síťce

Stretchový míček
Stretchový míček je uzavřen v síťce. Po stisknutí 

vytváří bubliny. Velmi dobrá antistresová pomůcka. 
Vyrábí se ve 4 barvách. Vhodné pro děti od 3 let. 

Magnetické puzzle ,,Děti“

349 ,-

Auto multitruck 
s kostkami

Helikoptéra míček Diamond
Míček Diamond je zábava pro děti jak 

doma tak venku. Míček o velikosti 11 cm 
se po zapnutí vznese a ovládá se pomocí 
pohybu rukou. Zároveň po spuštění svítí 
různými barvami. Součástí je i USB kabel 

na nabíjení. Vhodné pro děti od 8 let. 

Pistole na baterie 
se světelnými a zvukovými efekty, 

baterie součástí balení

Policejní sada s pistolí 
se světelnými a zvukovými efekty,

baterie nejsou součástí balení.

Auto na baterie
se světelnými a zvukovými efekty, 

různé druhy, baterie součástí balení

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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159 ,-

149 ,-

149 ,-
149 ,-

149 ,-

Černá samolepící tabule
velkost 45 x 100  cm + 2 křídy

Puzzle Disney
3 x 55 dílků, 

různé druhy, od 5 let

Dino 
Puzzle XL

mapa, 300 dílků, od 8 let

AZ Kvíz speciál
historie a zeměpis

AZ Kvíz speciál
kultura a umění

Batoh k vymalování + barvy
různé barvy, druhy

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



79 90

14 90

9 90

59 90

49 90

14 90

29 90

29 90

39 90

99 90

29 90

39 90

Vánoční balící 
papír

200 x 70 cm, různé vzory

39 90

29 

90

9 90

79 

Chryzantéma 1 květ
plnokvětá, různé barvy

Chryzantéma puget
12 květů,

různé barvy

Zápich
Lištička

Dekorační květ se třpytem
vhodný také ke zdobení vánočního 

stromku, různé velikosti, různé barvy

Zápich se šiškou 
a mašličkou nebo 

kouličkami

Zápich velký mikuláš, 
velký anděl, velký čert

Světlo LED plastové
lampa vintage,

baterie součástí balení

Lampa pietní 
skleněná

různé barvy, včetně 
náplně WP 6-HIT

Náhradní náplň WP 
6-HIT pro pietní lampu

doba hoření 55 hodin

Květinová vazba č. 1 
jen světlé odstíny

Větvička s kouličkami
25 cm, různé barvy

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



69 90

599 ,-

399 ,-399 ,-

179 ,- 79 90

74 90

Utěrka
3 ks, 100% bavlna, 

50x70 cm, různé barvy a vzory

Celoroční souprava deka a polštář
polštář 70 x 90 cm, deka 140 x 200 cm

NA OBJEDNÁVKU

Flanelové povlečení
100% bavlna, polštář 70 x 90 cm, 
deka 140 x 200 cm na zip, vínové 

vlnky vločky/ vanilková

Prostěradlo
na jednolůžko

jerzey
90 x 200 cm,
různé barvy 

Prostěradlo
na dvoulůžko

jerzey
180 x 200 cm,

různé barvy 

Plastový odkapávač na boty
obdélníkový tvar 75 x 38 cm. Praktická podložka 

proti ušpinění podlahy blátem a vodou v 
domácnosti, ale i v kufru auta.   

Flanelové povlečení
100% bavlna, polštář 70 x 90 cm, 
deka 140 x 200 cm na zip, zeleno-

modré kostky / zelené káro

279 ,-

Textilní rohož
Rohož textilní 40 x 60 cm, slouží k očištění obuvi 

před vstupem do vnitřních prostorů. Spodní 
gumová část zabraňuje prokluzu rohožky, vrchní 

textilní část umožňuje snadné čištění.   

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



79 90

99 90

69 90

64 90

799 ,-

229 ,-

399 ,-
139 ,-

Rádlo se čtyřmi 
kolečky Delícia

Rádlo se 4 vyměnitelnými 
kolečky pro krájení těsta 

s rovným nebo různě 
zvlněným okrajem

Sada skleněných hrnků
6 dílná sada, objem hrnku 250 ml, 

temperované sklo do 100 °C

Talířová sada square Flowers, 18 ks
6x dezertní talíř, 6x hluboký talíř, 6x mělký talíř

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Sada nožů
5 ks, se škrabkou

Minutka
ve tvaru konvice

Hrnek keramický MOVE
Keramický hrnek o objemu 450 ml na horké

i studené nápoje. Hrnek je dodáván 
s praktickým silikonovým víčkem.

Pánev Wok
 s indukčním dnem, 28  cm

 Vhodné pro v šechny druhy 
válů a forem, rádlo jejich 

povrch nepoškodí

 Vyrobeno z prvot řídního 
odolného plastu, vhodné 

do myčky

Poklice sklo
28  cm

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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39 90

24 90

119 ,-

129 ,-

129 90

29 90

Kořenky
objem 120 ml, čiré, 6 ks

Piezoelektrický 
zapalovač 

výsuvný, 17,5 cm, 
plnitelný, různé barvy

Houbička Ultra fresh
2 ks

Universální
hadřík 3+1

Zahřívací láhev 
termofor WRAP 1,8 l
Využívá se při bolestech zad, 

svalů, kloubů, při nachlazení, ale 
i třeba na prohřátí studené postele. 

Pratelný úpletový návlek je velmi 
příjemný na tělo. Zamezuje přímému 

kontaktu s gumovým povrchem 
termoforu. Různé barvy.

Alpine Collection 
for Car s dárkem

vybrané druhy

Relax 
Difuser

vybrané druhy

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 13. 10. DO 12. 11. 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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