
PLATNOST LETÁKU:


do vyprodání zásob

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

KADAÒ
vedle námìstí
Kpt. Jaroše 1486
tel.: 474 333 540

ROKYCANY
u Finanèního úøadu
Malé nám. 119
tel.: 371 594 220

NOVÉ MÌSTO N MET.
bývalé Kosek elektro
Komenského 11
tel.: 491 428 607

SUŠICE
nad Albertem
T.G. Masaryka 23
Tel.: 608 508 081

MOHELNICE
u autobus. nádraží
Okružní 19
tel.: 583 433 543

SVITAVY
u parkovištì Fabrika
Milady Horákové 4
tel.: 461 540 132

LETOHRAD
naproti Qantu
Šedivská ulice 915
tel.: 721 181 195

LITOMYŠL
bývalý Kelvin K+B expert
Braunerovo nám. 212
tel.: 606 613 819

LANŠKROUN
u Kauflandu
Dvoøákova 1163
tel.: 608 608 818
Po - Ne: 9:00 - 20:00

MORAVSKÁ TØEBOVÁ
OC Morava
Svitavská 2
tel.: 608 608 821








FIELDMANN FZR 4008-B 
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor OHV o obsahu 99 ccm, 
šířka sečení 40 cm, nastavení výšky sečení 25-75 mm, 7 pozic, látkový koš - 
objem 45l, kuličková ložiska







Náhradní

nůž

ZÁBĚR
40 cm

POJEZD

ETA 0028 90030 GRATUS 
Kuchyňský robot, Příkon 1200 W, Plynulá regulace se zpětnou vazbou s funkcí pulse, 
Odklopné rameno, Celokovový plášť a vnitřní převodová kola, Nerezová mísa o objemu 
5,5 l, transparentní kryt, Délka přívodního kabelu 1,3 m, Příslušenství: hnětací hák, 
pevný a drátový šlehací nástavec, Skleněný mixér 1,2 l, Pomaloběžný výstup pro 
připojení doplňkového příslušenství.

 



5,5 l

1200 W





Zmrzlinovač

KRUPS OBLO KP 1008 BLACK / 

Jedinečný kávovar na kapsle Nescafé Dolce 
Gusto. Tlak 15 barů, snadná údržba, snadné 
ovládání. Možnost přípravy horkých i studených 
nápojů, výběr z velmi široké nabídky nápojů 

1005 CHERRY / 1001 WHITE  

 





7.0

8GBGPS



Mobilní telefon - 5“ IPS HD 
displej, 1GB operační paměti, 
vestavěná paměť 8GB, Slot 
microSD, Duální zadní fotoaparát 
8 + 0.3 MPx, Přední kamera 5 
MPx, Připojení Bluetooth, Wi-Fi, 
GPS, baterie 2800mAh.OS 
Android 7 Nougat

IGET GA7 GOLD





SENCOR SLE 39F14TCS 
Full HD LED TV - úhlopříčka 99 cm, rozlišení 1920x1080 px, DVB-C; DVB-S2; DVB-T; 
DVB-T2 (H.265), Skylink FASTSCAN, 3x HDMI, USB 2.0, nahrává a přehrává z USB






REC

3x
MORA K 110AW
Sporák kombinovaný, Energetická třída 
A, 4 plynové hořáky, klasická trouba, 
objem trouby 70 L, chromovaný rošt, 
Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm





ener. třída

A 70 l
trouba 



Předem plněná pračka, PET funkce - 
odstranění zvířecí srsti z oblešení ( 
ideálním řešením pro všechny 
milovníky chlupatých mazlíčků. Díky 
inovativní technologii, již nemusíte 
mít starosti s chlupy na oblečení!),  
energetická třída: A++, kapacita 5 kg 
prádla, otáčky 1000 ot./min.,  
digitální displej, Rozměry (VxŠxH): 
85 x 60 x 41.5 cm

BEKO WMY51032PTYB3 




ener. třída

A++

1000
otáček / min.

5 kg
náplň prádla

 




Ariel
XXL

 



ener. třída

A+ 82 l
chladnička

10 l
výparník

CANDY CFO 145
Chladnička A+, Objem 
chladničky 82 l, Objem 
m r a z á k u  I c e  B o x  1 0 , 
Klimatická třída N/ST, 2 skleněné 
police, Zásuvka na ovoce a zeleninu, 
Výměnný závěs dveří, Nastavitelné 
nožičky, Externí nerezové madlo, 
Rozměry (VxŠxH): 84 x 49 x 51 cm







 


Kontaktní gril a sendvičovač s 
plovoucím pantem pro variabilní 
nastavení tloušťky, grilovací pláty 
23x14,5 cm s nepř i lnavým 
povrchem, příkon 700W

TAURUS T968399 












ener. třída

A+++

HOTPOINT LH8 FF2O CH   
Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, 
chladnička: 215 l, mraznička: 90 l, beznámrazová 
NOFROST, Multi-flow ideální prostředí pro skladování 
potravin. Rozměry (VxŠxH): 189 x 60 x 68 cm

 



90 l
mraznička

215 l
chladnička

Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, 
objem chladničky: 228 l, mrazničky: 111 l, 3 přihrádky 
pro uchování zmrazených potravin. Rozměry 
(VxŠxH): 189 x 60 x 66 cm

INDESIT LI8 S2 W 

111 l
mraznička

228 l
chladnička

ener. třída

A++

 



Chladnička s mrazákem, energetická třída A+, 
Spotřeba el. energie 0,62 kWh/24h, Objem mrazáku 
162 l, Mrazící kapacita 6kg/24h, 6 prostorných 
zásuvek.,Rozměry (VxŠxH): 143 x 55 x 58 cm

CANDY CCOUS 5142WH

 



ener. třída

A+ 162 l
mraznička



MORA C 516 AW
Sklokeramický sporák, 4 varné zóny, indikátor zbytkového tepla, 
elektrická multifunkční trouba MF8 , horký vzduch, objem 70 l, 
Eco Clean, energetická třída A, Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

 



ener. třída

A

70 l
objem trouby

Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, 
chladnička: 226 l, mraznička: 92 l, beznámrazová 

® ®technologie TwinTech  s funkcí FreeStore  pro delší 
čerstvost. Rozměry (VxŠxH): 185 x 60 x 65 cm

ELECTROLUX  EN3453MOW  

92 l
mraznička

226 l
chladnička

ener. třída

A++

 



NO
FROST

Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, 
objem chladničky: 225 l, mrazničky: 94 l, technologie 
Frost Less -není třeba tak často odmrazovat, Space 
Box, Rozměry (VxŠxH): 185 x 60 x 64 cm

GORENJE RK 61920X 

 



ener. třída

A++

225 l
chladnička

94 l
mraznička

Kombinovaná chladnička ,  LED osvětlení,  
energetická třída: A+, antibakteriální štít, Objem 
chladničky: 142 l, mrazničky: 87 l,  Rozměry (VxŠxH): 
153 x 54 x 60 cm

BEKO RCSA240K20W   

 



87 l
mraznička

142 l
chladnička

ener. třída

A+

ener. třída

A+

77 l
mraznička



INDESIT TZAA 10.1  
Mrazák, Energetická třída: A+,objem mrazničky: 77L, 
spotřeba energie: 0,5 kWh/24 hod, akumulační doba: 
13 hod, mrazící výkon: 4 kg/24 hod, možnost otočení 
pantů dveří,  Rozměry (VxŠxH): 84 x 55 x 58 cm

 



ELECTROLUX EKC52550OX
Sklokeramický sporák, 4 varné zóny, indikátor zbytkového tepla, 
elektrická multifunkční trouba MF6 , horký vzduch, gril, objem 
trouby 56 l, energ. třída  A, Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

ener. třída

A

56 l
objem trouby

 



CANDY CS4H7A1DE-S 

SLIM sušička prádla, hloubka pouhých 46,5 cm – 
možnost kombinace se SLIM pračkou, kapacita 7 kg, 
energetická třída A+, tepelné čerpadlo, technologie Smart 
Touch, ovládání pomocí hlasu, 14 programů základních + 
30 Smart Touch , Rozměry (VxŠxH): 85 x 59.5 x 46.5 cm

CANDY CS4 1372D3/2-S  

Pračka SLIM Smart, kapacita 7 kg, energetická třída A+++, 
NFC technologie, hlasový asistent, 16 + 40 programů, 
rychlé programy, hloubka 40 cm, odložený start až 24h, Eco 
Mix 20°C













7 kg
náplň prádlaener. třída

A+++

7 kg
náplň prádlaener. třída

A+











ELECTROLUX EWS1066SEU 
ÚZKÁ předem plněná pračka, energetická třída A+++, účinnost 
praní A, náplň 6kg, odstřeďování 1000 ot./min., FuzzyLogic - 
množstevní automatika, Rozměry (VxŠxH): 85 x 59.5 x 37.7cm

 



1000
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++








Persil
gel

INDESIT IWSE 61253 C ECO EU
Pračka předem plněná, Energetická třída A+++, Náplň prádla 6 
kg, Odstřeďování 1200 ot./min., kontrola vyváženosti prádla, 
odložený start, 3 sportovní programy,množstevní automatika, 
Rozměry (VxŠxH): 85 x 59,5 x 42 cm

 



1200
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

Předem plněná pračka, energetická třída: A+++, kapacita 7 kg 
prádla, otáčky 1200 ot./min., digitální displej, Program 
BabyProtect, odložený start, čištění bubnu, Hi-tech topení, XL 
dveře, AquaWave buben, ČESKÝ popis panelu. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 59.5 x 45 cm

BEKO WTE7612 CSX0 

7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

1200
otáček / min.






Persil
gel

CANDY CST G370D-S 
Pračka SMART horem plněná, energetická třída A+++, náplň 
prádla 7 kg, odstřeďování 1000 ot./min., displej, množstevní 
automatika, Technologie Smart, ovládání pomocí hlasu. Rozměry 
(VxŠxH) 85 x 40 x 60 cm

 



1000
otáček / min.

7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

AEG T8DBG47WC
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, energ. třída A++, 

®
kapacita na 7 kg prádla, systém AbsoluteCare , Invertor motor, 
funkce proti mačkání prádla, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm

7 kg
náplň prádla

 



ener. třída

A++



ELECTROLUX ESF5533LOX  
Myčka nádobí šíře 60 cm, 13 sad nádobí, energetická třída A++, 
6 programů, 4 stupně teploty, šetrná funkce pro sklo, 
Technologie AirDry, Invertor motor se zárukou 10 let. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm

 



ener. třída

A++

GORENJE GS52010W 
Myčka nádobí šíře 45cm, 9 sad nádobí, energetická třída A++, 5 
programů mytí, 4 stupně teploty, AquaStop, rychlý program, 
intenzivní mytí, samočistící filtr. Rozměry (VxŠxH): 85 x 45 x 60 cm

 



ener. třída

A+++

Vrchem plněná pračka, energetická třída: A+++, kapacita 6 kg 
prádla, otáčky 1200 ot./min., digitální displej, Český panel a 

®
popisky, Technologie ProSense , FuzzyLogic - množstevní 
automatika, funkce ECO a TimeSave vám nabízí co nejkratší 
energeticky úsporné praní. Rozměry (VxŠxH): 85 x 59.5 x 60 cm

AEG LTX6G261C

 



1200
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++


Ariel kapsle

ZANUSSI ZCK552G1XA 
Kombinovaný sporák v nerezovém provedení, elektrická 
multifunkční trouba, horký vzduch, 4 plynové hořáky s 
integrovaným el. zapalováním, bezpečnostní pojistkou, Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

 



ener. třída

A

54 l
objem trouby



ETA 01339000
Elektrický pečící hrnec, Tradiční a zdravý způsob přípravy potravin, Vysoká 
účinnost ohřevu, Použití pro: vaření, dušení, pečení, zapékání a udržování 
pokrmů v teplém stavu, Pracovní nádoba i víko jsou opatřeny nepřilnavým 
povrchem (teflon), Objem nádoby 3 l, Rozměr nádoby 210 x 210 x 74 mm, Příkon 
380 W

 



PHILIPS 49PUS6561
Ultra HD - 4K TV, úhlopříčka 123 cm, rozlišení 3840x2160px, DVB-C/S2/T/T2/T2 
(H.265), 1800 Hz, 4x HDMI vstup, 1x USB 2.0, SMART TV, čtyřjádrový procesor 
Philips, o.s.  Android, podsvícení Ambilight

 



PHILIPS 43PFS4112
Full HD televizor, úhlopříčka 108 cm, rozlišení 1920x 1080 px, DVB-C/S2/T/T2/T2 
(H.265), CMP 200 Hz, 2x HDMI vstup, 1x USB 2.0, sluchátkový výstup (nezávislá 
hlasitost sluchátek a repro TV)

 






2x










NAVITEL MS 400  
Automobilová GPS navigace, 5” dotykový displej, 
detailní mapy, vše v češtině.





HD LED TV, úhlopříčka 80 cm, rozlišení 1366x 768 px, DVB-C/S2/T/T2/T2 (H.265), 
CMP 200 Hz, HbbTV, Wi-Fi, Smart TV - internetový prohlížeč, 2x HDMI, USB 2.0,

GOGEN TVH 32R15FE 




2x

LAMAX DRIVE C3 
Autokamera, CMOS čip, rozlišení Full HD 
1080/30fps, světelnost f/2,7, úhel záběru 140 stupňů, 
6,1cm LCD displej, české menu, USB







LAMAX ST 1 BEAT STREET
Bezdrátový bluetooth reproduktor, FM rádio s 
digitálním tunerem, integrovaný MP3 přehrávač, 
kompatibilita, slout na Micro SD kartu, USB , paměť 
poslední skladby a stanice, power bank funkce, duální 
reproduktory, výkon RMS 10W

 





CPA HALO 11 (černý, zlatý, červený)
Telefon pro seniory, 2,4" displej, Velká tlačítka, SOS 
tlačítko, FM rádio a LED svítilna, Slot pro microSDHC 
(až 32 GB), Budík, 900 mAh baterie (4 hodiny hovoru, 
pohotovostní doba 10 dní) 





DOMO DO700BL 
Nutri mixér Xpower 1000W, Rychlá a snadná příprava SMOOTHIE nápojů na 
doma i na cestu, Mixování a drcení ledu, ořechů, semínek a zmrzlého ovoce, 
zeleniny, Láhve z Tritanu(TM) bez obsahu BPA, Nádoby neabsorbují cizí chutě ani 
pachy, 3 velmi odolné nádoby, včetně uzavíratelných pítek: 2x 530 ml, 1x 710 ml, 
Nádoby možné mýt v myčce

 



1000 W

1500 W

 



ETA 210090000
Multifunkční stolní mixér Vital Blend, široká škála využití: mixuje, 
seká, drtí, míchá - nápoje, koktejly, smoothie, omáčky polévky, 
pomazánky, zmrzliny, přesnídávky. Zdravý a rychlý způsob přípravy - 
vynikající pro přípravu RAW stravy. Otáčky: 28000/min., příkon 1500 W 



IGET BLACKVIEW GBV6000S RED
Odolný chytrý telefon s konstrukcí splňující normu IP68 a 
připojením LTE. 4jádrový procesor s frekvencí 1.5GHz, 
2GB RAM, 16GB interní paměť; 13Mpix zadní a 5MPix 
přední fotoaparát; konektory: microUSB, 3.5mm jack; 
komunikace: LTE, Bluetooth 4.0, NFC, WiFi, GPS modul; 
Dual SIM, baterie 4500 mAh, Android 7.0.


7.0

GPS



Smartphone s elegantním designem z kovu, 8jádrový 1,6 GHz procesor, 5.2" 
Super AMOLED displej s HD rozlišením 1280 x 720 bodů. 13 MPix přední i zadní 
fotoaparát, AF a světelností f/1.7. 2 GB RAM, 16 GB interní paměť, podpora 
microSD (až 256 GB). Dual Sim + MicroSD. Podpora sítí 2G, 3G, 4G LTE, micro 
USB, 3.5mm stereo vstup, GPS, Bluetooth v4.1, NFC, Wi-Fi. Akcelerometr, Snímač 
otisků prstů, 3000 mAh baterie. Systém Android 7.0

SAMSUNG GALAXY J5 2017 SM-J530  



7.0

GPS





 



Mp4 přehrávač, 1.5" Display, Interní paměť 8GB, výdrž až 26h, FM tuner, sportovní 
klip,MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/ACELP, AVI(128*128)/AMV(128*128)/JPG/ 
BMP/GIF/TXT, Li-polymer dobíjecí baterie 300mAh, sluchátka, 3 velikosti špuntů.

ECG PMP 30 8GB

SENCOR SRM 1000SS
Hrnec na vaření rýže, objem 1 l (pro přípravu 800 g rýže), plně 
automatický provoz, automatické vypnutí po dovaření, nerez 
provedení, příkon 400 W 

 



1 l

Elektrický dvouplotýnkový vařič, termostat, 2 plotny (18,5 a 15,5 cm), 
ochrana proti přehřátí, příkon 2250 W
Elektrický jednoplotýnkový vařič

SENCOR SCP 2250 / SCP 1500

 



2250 W

Sencor SCP 2250:   555,-  6
99,-

1500 W

 



Multifunkční hrnec - pomalé vaření, dušení, smažení, vaření, 
fritování, grilování, zapékání, vaření v páře, fondue. Objem nádoby 
5 l, nast. teploty 50-240 °C, příkon 1500 W 

ECG MH 178 VARIO 

Skleněná rychlovarná konvice, objem 1,7 l, LED 
podsvícené dno, příkon 2000W

BRAVO JULY B 4626 

 



2000 W

NIKON COOLPIX A100 (černá, stříbrná, fialová, červená)
Digitální fotoaparát, rozlišení 20 Mpx, CCD snímač, 5x optický zoom, světelnost 
objektivu f3,2 - 6,5, LCD 6.7cm, video HD (1280x720), Li-Ion akumulátor

 




SDHC
karta
16GB

 



200 W

Elektrické struhadlo Fresh Salad s pěti výměnnými disky 
struhadel pro přípravu salátů i nástavcem na hranolky. 
Mrkev, řepa, okurka, cibule, petržel, ale i tvrdý sýr, oříšky, 
strouhanka – nic není překážkou. Příkon 200W

CONCEPT  ES1000 BRAVO B 5096 
Osobní váha s tukoměrem, snadno zjistíte hydratační 
a tukové hodnoty, měření svaloviny, poměr skeletu, 
paměť pro 12 uživatelů, nosnost 150 kg

 







GOGEN TVF 43R25FE   
Full HD TV, úhlopříčka 108 cm, rozlišení 1920x 1080 px, DVB-C/S2/T/T2/T2 
(H.265), CMP 400 Hz,HbbTV, Wi-Fi, Smart TV - internetový prohlížeč, 2x HDMI,
USB 2.0

2x




4x




























300 W

TAURUS PRIMA - T913515
Ruční mixer s příkonem 300 W, 2 šlehací metly a 2 hnětací 
háky, 5 rychlostí  a TURBO tlačítko

 





Chytrý telefon v kovovém těle, FullView displej s duálním 
fotoaparátem. 5.65" IPS displej s Full HD+ rozlišením 2160 x 1080 
bodů, 8jádrový procesor 3GB operační paměti, 32GB interní paměti, 
13+2Mpx a 8Mpx fotoaparáty, LTE, Bluetooth, WiFi, GPS/Glonass, slot 
microSD, čtečka otisků prstů, baterie 3000 mAh, Android 8 Oreo s 
uživatelským rozhraním EMUI 8.0.

HUAWEI P SMART DS

8.0

GPS



3GB

32GB

HUAWEI P20 LITE DS
Chytrý telefon, 5.84" LTPS displej s Full HD+ rozlišením 2280 x 
1080 bodů, 8jádrový procesor Kirin 659 až 2.36 GHz, 4GB operační 
paměti, 64GB interní paměti, 16+2Mpx a 16Mpx fotoaparáty, LTE, 
Bluetooth, WiFi ac, GPS/Glonass, slot microSD, USB Type-C, 
čtečka otisků prstů, baterie 3000 mAh s podporou rychlého 
nabíjení, platforma Android 8 oreo s rozhraním EMUI 8.0.



8.0

GPS



6GB

64GB












Ověřená kvalita + super cena + skvělé dárky.

UPOZORNĚNÍ: ceny zboží uvedené v letáku nezahrnují recyklační poplatek dle zákona č.185/2001 Sb. v platném znění. Ceník recyklačních poplatků včetně DPH: pračky, myčky, sporáky 69,- Kč, chladničky 
194,-Kč, TV do 63 cm 54,- Kč TV nad 63 cm 203,-/303,- dle výrobce, video a audio systémy 34,- Kč, počítače a příslušenství 17,- Kč, malé domácí spotřebiče dle kategorie. 
Bližší informace dostanete na prodejnách, uvedené recyklační poplatky budou připočítány k ceně zakoupeného zboží.

Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter.

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

PEČUJTE O VAŠI ZAHRADU

7v1 POJEZD
VARIABILNÍ

ZÁBĚR
46 cm





VEGA 485 SXHE 7in1   
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor 
VeGA OHV o výkonu 5 HP, objem 139 ccm, elektrické 
startování, nastavení výšky sečení: 25-80 mm, objem 
koše: 70 l, kuličková ložiska, mulčování, výhoz 
bokem, zadní výhoz, variabilní pojezd



2x olej
+ kanystr

ZÁBĚR
40 cm

POJEZD







2x olej

VEGA 404 SDX    
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor 
VeGA OHV s výkonem 4 PS (HP), obsah 99ccm, 
nastavení výšky sečení: 25-75 mm, šířka sečení: 40 
cm, objem koše: 50 l, kuličková ložiska, záruka 3 roky

6v1 ZÁBĚR
51 cm

POJEZD
VARIABILNÍ





VEGA 51 HWXV 6in1    
Benzínová sekačka s pojezdem, silný čtyřtaktní 
motor OHV s výkonem 5 PS (HP), obsah 139ccm, 
nastavení výšky sečení: 25-80 mm, objem koše: 70 l, 
kuličková ložiska, mulčování, výhoz bokem, zadní 
výhoz, variabilní rychlost pojezdu



2x olej
+ kanystr





Benzínová sekačka s pojezden, čtyřtaktním motor 
VeGA OHV s výkonem 4 PS (HP), obsah 99 ccm, 600 
rpm, nastavení výšky: 25-75 mm, šířka sečení: 43 cm, 
objem koše: 55 l, kuličková ložiska, mulčování, výhoz 
bokem, zadní výhoz

VEGA 424 SDX 5in1    



2x olej

5v1 ZÁBĚR
42 cm

POJEZD POJEZD
VARIABILNÍ6v1 ZÁBĚR

46 cm





VEGA 46 HWXV 6in1   
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor 
VeGA OHV o výkonu 5 Hp, objem 139 ccm, nastavení 
výšky sečení: 25-80 mm,šířka sečení: 46 cm, objem 
koše: 70 l, kuličková ložiska, mulčování, výhoz 
bokem, zadní výhoz, variabilní rychlost pojezdu



2x olej
+ kanystr





FIELDMANN FZR 4611-B 
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor 

3
OHV o obsahu 139 cm  / 2,5 kW,  nastavení výšky 
sečení: 25-70 mm, šířka sečení: 46 cm, objem koše: 
65 l, kuličková ložiska, mulčování, zadní výhoz

ZÁBĚR
46 cm

POJEZD


Náhradní

nůž
+ odsávačka

oleje

POJEZD
VARIABILNÍ6v1 ZÁBĚR

51 cm





VEGA 525 4SXH 6in1   
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor 
VeGA OHV o výkonu 5 Hp, objem 139ccm,  nastavení 
výšky sečení: 25-75 mm, objem koše: 70 l, kuličková 
ložiska, mulčování, výhoz bokem a zadem, variabilní 
rychlost pojezdu, variátorová převodovka - 4 rychlosti



2x olej
+ kanystr

ZÁBĚR
34 cm





VEGA GT 3403   
Elektrická sekačka bez pojezdu, výkon 1400W, 
centrální nastavení výšky: 25-65 mm, 5 pozic, šířka 
sečení: 34 cm, objem koše: 35 L, záruka 3 roky


Pracovní
rukavice

ZÁBĚR
32 cm





FIELDMANN FZR 2021   
Elektrická sekačka bez pojezdu, výkon 1200W, šířka 
záběru 32 cm, výška sečení 20-56 mm, 3 pozice, 
objem koše 30l


Náhradní

nůž





FIELDMANN FZR 2030 E 
Elektrická sekačka bez pojezdu, výkon 1500W, 
nastavení výšky sečení: 25/65 mm, 2 pozice, šířka 
sečení: 36 cm, objem koše: 40 l

ZÁBĚR
36 cm


Náhradní

nůž

ZÁBĚR
27 cm

VEGA GT20055     
Elektrický vyžínač, příkon 550 W, záběr: 270 mm, 
teleskopická rukojeť, automatické odvíjení struny, 
jednoduchá změna na ořezávač hran trávníků. 






Pracovní
rukavice

ZÁBĚR
43 cm

VEGA C33  
Benzinový křovinořez, 2-taktní motor VeGA s 
výkonem 1,5 PS, objem 33ccm, záběr nože: 255 mm, 
záběr struny: 43 cm, kovová hřídel, dvouramenný 
popruh



2x olej





ZÁBĚR
32 cm





Elektrická strunová sekačka, teleskopická rukojeť s 
nastavením výšky, příkon 350 W, šířka sečení 260 mm 

FIELDMANN FZS 2001-E 


Struna

ZÁBĚR
43 cm

Benzínový vyžínač, 2-taktní motor VeGA s výkonem 
1HP, objem 25ccm, záběr struny: 43 cm, půlená 
hřídel, ramenní popruh, strunová hlava: automatická

VEGA GT24250



Kanystr





ZÁBĚR
42 cm

Benzínový křovinořez, 2-taktní motor s výkonem 
1,25kW, objem 42.3 ccm, záběr struny: 42 cm, 
ocelový trojzubec, strunová hlava: poloautomatická

FIELDMANN FZS 4003 B






Struna

+ popruh

ZÁBĚR
42 cm

FIELDMANN FZS 3005-B
Benzínový křovinořez, 2-taktní motor s výkonem 
0.8kW, objem 27.2 ccm, záběr struny: 42 cm, ocelový 
nůž,  strunová hlava:  poloautomatická






Struna

+ popruh
+ žací hlava

    

GRILOVÁNÍ V PLNÉM PROUDU

JATA GR 208
Stolní terracota gril, 15 mm keramická deska, Topné 
těleso "M", Teplo po celé ploše, Nepřilnavý povrch 
odolný proti škrábancům a nožům, Plocha 27 x 22cm

 



550 W

TAURUS GALEXIA PLUS STONE
Gril s nepřilnavým kameninovým povlakem, plocha: 
46x26cm, nastavení teploty, termostat, PFOA free 
povlak pro zdravé grilování, snadno omyvatelný 
povrch

 



2000 W

TAURUS GALEXIA STONE
Gril s nepřilnavým kameninovým povlakem, plocha: 
28x28cm, nastavení teploty, termostat, PFOA free 
povlak pro zdravé grilování, snadno omyvatelný 
povrch

 



2000 W

TEFAL OPTIGRILL GC712D34 
Inteligentní gril, burger, drůbež, sendvič, klobása, 
steak, ryba. Indikátor průběhu grilování, extra velká 
odkapávací miska, vysoký grilovací výkon

 



DOMO DO 9140G 
Multifunkční stolní gril s nepřilnavým povrchem a 
nádobkou na odtékající tuk. Gril využijete pro přípravu 
masa, zeleniny i zapečených baget či sendvičů.

 



2000 W

Stolní a kontaktní gril nabízí použití jako klasický gril 
nebo částečně kontaktní, rozměry 41x25 cm, při plném 
rozložení 61x25 cm. 

JATA GR 269

 



2200 W

ORAVA PO 35
Univerzální rozkládací gril - grilování a pečení. 
Poslouží jako pec na čerstvou nebo mraženou pizzu! 
Kvalitní nepřilnavý povrch. Průměr desek 28,5 cm.

 



1800 W

Stolní gril na uhlí a 
grilovací brikety, 
v e l i k o s t  g r i l u :
Ø 35,5 cm, velikost 
ohniště: Ø 34 cm, 
chromový rošt, víko

FIELDMANN 
FZG 1000G  

 



Zahradní kotlový gril 
na dřevěné uhlí a 
grilovací brikety, gril 
je zhotoven z 0.8 mm 
silného galvanicky 
ošetřeného ocelového 
plechu, průměr kotle je 
40 cm

V-GARDEN 
BALL 

 



FIELDMANN 
FZG 1004 
Zahradní gril na 
dřevěné uhlí a 
grilovací brikety,  
velikost grilovací 
plochy - průměr 
54,5 cm, velikost 
ohniště  54cm, 
chromový rošt, 
víko

 




BBQ Master
Tools 18-ti
dílná sada

na grilování

Plynový gril s výjimečným 
výkonem a mobi l i tou,  
o r ig iná ln í  EASY FL IP  
umožňuje kombinovat přímé 
a nepřímé grilování. Plocha: 
Ø 39,5 cm , tepelný výkon: 
4,3 kW.

OUTDOORCHEF 
CITY 420 G BLACK 

 



JATA GR 559
Stolní terracota gril, 15 mm keramická deska, Topné 
těleso "M", Teplo po celé ploše, Nepřilnavý povrch 
odolný proti škrábancům a nožům, Plocha 46 x 28cm

 



1600 W

TOP 1
v českých grilech


