
Jediněčný automatický kapslový kávovar na 
kaplsle Nescafé Dolce Gusto. Tlak 15barů, 
snadná údržba, snadné ovládání. 

KRUPS KP123B31




 









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

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

CANDY CCS 5172W  
Kombinovaná chladnička, energetická třída: A+, objem chladničky: 
200 l, mrazničky: 62 l, automatické odmrazování chladničky, LED 
osvětlení, 3 zásuvky mrazničky. Rozměry (VxŠxH): 177 x 55 x 58 cm

 



ener. třída

A+

200 l
chladnička

62 l
mraznička

LED
osvětlení

17
7 

cm




CANDY CST 360L-S
Pračka horem plněná SMART, Energetická třída A+++, náplň prádla 6 kg, odstřeďování 
1000 ot./min., množstevní automatika, ovládání pomocí hlasu, množstevní automatika, 
velká šířka plnícího otvoru - XXL 21.5 cm, Rozměry (VxŠxH): 85 x 40 x 60 cm

1000
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

 




Full HD LED televizor, uhlopříčka 127 cm , rozlišení  1920×1080px, digitální tuner pro DVB-T/T2 

(HEVC)/C/S/S2, záznam TV vysílání na USB, Timeshift, 3× HDMI, 1× USB, SCART, sluchátkový výstup, 

hotelový mód, energ. třída A

SENCOR SLE 50F14TCS 









3x




 



IGET FIT F2
Fitness náramek s 0.96" barevným displejem, krytí 
IP68, nebojí se prachu ani vody, ideální na běh, kolo, 
chůzi i plavání. Měří tep, vzdálenost, spálené kalorie, 
počet kroků.

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

ELECTROLUX EWS1066SEU  

1000
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++









 




 7.0

8GB

IGET GA7 GOLD
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

 






 






TAURUS STRIKER 2.0
Robotický vysavač s funkcí mopu a kompaktními 
rozměry, Lithiové baterie – 14.4V, výdrž až 60 minut, 
nabíjení 4-5h, výška 7cm! Průměr 26,5 cm, odnímatelný 
zásobník 0,3 l. Ideální pro každodenní jednoduché
a levné použití, bez nutnosti složitého nastavování
a programování.



WHIRLPOOL FWSG71283W EU
Předem plněná SLIM pračka,  energetická třída A+++, kapacita
7 kg, odstřeďování 1 200 ot/min, technologie 6. smysl pro automatické 
zvolení vhodného programu, technologie FreshCare+, funkce 
Colours15°, odložený start. Rozměry (VxŠxH): 85x 59,5 x 43.5 cm

7 kg
náplň prádla

1200
otáček / min.ener. třída

A+++

 



Pračka horem plněná, Energetická třída A+++, Náplň prádla 6 
kg, Odstřeďování 1000 ot./min., Elektronické ovládání, Kontrola 
vyváženosti prádla, Rychlý 15" program, 6. smysl, 18 programů, 
Rozměry (VxŠxH): 90 x 40 x 60 cm 

WHIRLPOOL AWE 66610

6 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

 



ener. třída

A+++

WHIRLPOOL WFO 3C23 6X 
Myčka nádobí na 14 sad nádobí, třída: A++, spotřeba vody pouze 6 l, 
Autosenzor 6. smysl, 10 programů, odložený start. Rozměry (VxŠxH): 
85 x 60 x 60 cm

 



ener. třída

A++

6 l
spotřeba vody



14 sad

INDESIT LI8 S2 W 
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

111 l
mraznička

228 l
chladnička

ener. třída

A++

 



18
9 

cm

62 l
mraznička

200 l
chladnička

Kombinovaná chladnička, energetická třída: A+, objem chladničky: 
200 l / mrazničky: 62 l, Smart Touch - propojení chladničky
s chytrým telefonem a její ovládání, LED osvětlení, ventilátor SKY 
FAN, držák na víno  Rozměry (VxŠxH): 177 x 55 x 58 cm

CANDY CSET 5172W  

 



LED
osvetlení

ener. třída

A+

17
7 

cm

Kombinovaná chladnička, energetická třída A++, chladnička 222 l / 
mrazničky 85 l, NoFrost Plus, Technologie IonAir - zajišťuje 
mikroklima, které prodlužuje trvanlivost a čerstvost potravin.  
Rozměry (VxŠxH): 185 x 60,5 x 64 cm

GORENJE NRK6192GHX

85 l
mraznička

222 l
chladnička

ener. třída

A++

 



18
5 

cm

NO
FROST

GORENJE RB4142ANW 
Jednodvéřová chladnička, energetická třída A+, chladnička 210 l 
/ mraznička 15 l, 4 skleněné police, LED osvětlení, zásuvka na 
zeleninu. Rozměry (VxŠxH): 143 x 55 x 58 cm

15 l
mraznička

210 l
chladnička

 



14
3 

cm

LED
osvetlení

ener. třída

A+







ener. třída

A+

88 l
mraznička

Mrazák, energetická třída A+, Spotřeba el. energie 0,48 kWh/24h, 
Objem mrazáku 88 l, Mrazící kapacita 8kg/24h, Klimatická třída: 
SN,ST, Hlučnost 39 dB, Rozměry (VxŠxH): 85 x 54 x 58 cm

WHIRLPOOL AFB 601 AP  

 





GODDESS FSC 0143 TW8

Objem 165L, spotřeba energie 0,61 kWh/24 hod, Akumulační doba 
13 hod, 6x šuplíky, Mrazící výkon 8 kg/24 hod, Rozměry (VxŠxH): 
143 x 55 x 58 cm

ener. třída

A+

165 l
mraznička

 



INDESIT  BWE71453X 
Pračka předem plněná, energetická třída A+++, náplň prádla 
7 kg, 1400 ot./min., množstevní automatika, Push&Wash, 
rychlé praní, odstranění skvrn, 16 programů praní. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 59,5 x 54 cm

7 kg
náplň prádla

1400
otáček / min.

ener. třída

A+++

 



CANDY CFO 145
Chladnička, energetická třída A+, objem chladničky 82 l, mrazáku 
10 l, 2 skleněné police, zásuvka na ovoce a zeleninu, nerezové 
madlo. Rozměry (VxŠxH): 84 x 49 x 51 cm

 



ener. třída

A+ 82 l
chladnička

10 l
výparník

Kombinovaný sporák, 4 plynové hořáky s el. zapalováním a pojistkou 
zhasnutí plamene, elektrická multifunkční  trouba - 6 funkcí, gril, 
horký vzduch, objem trouby 56 l, energetická třída A. Rozměry 
(VxŠxH): 80 x 50 x 60 cm

ELECTROLUX EKK54506OW

ener. třída

A

56 l
objem trouby

 



Sklokeramický sporák, 4 HiLight varné zóny, design 
®

HomeMADE ,  elektrická trouba, regulace teploty, objem trouby 
68 l, energetická třída A,  funkcu AquaClean. Rozměry (VxŠxH):  
80 x 50 x 59.4 cm

GORENJE EC5111WG

ener. třída

A

68 l
objem trouby

 



BEKO RCSA240K20W     
Kombinovaná chladnička, energetická třída A+, objem 
chladničky 142 litrů / mrazničky 87 litrů, Antibakteriální štít, 
LED osvětlení, automatické odmrazování chladicí části.  
Rozměry (VxŠxH): 153 x 54,5 x 60 cm

87 l
mraznička

142 l
chladnička

 



15
3 

cm

LED
osvětlení

ener. třída

A+

HOOVER DXOA4 37AHC3/2-S 
Pračka předem plněná, energetická třída A+++, náplň prádla
7 kg, 1300 ot./min., 16 programů, parní program, chytrý způsob 
ovládání pomocí One Touch a NFC technologie. 5let záruka  
Rozměry (VxŠxH): 85 x 59,5 x 43,2 cm



7 kg
náplň prádla

1300
otáček / min.

ener. třída

A+++

HOOVER DXW4 H7A1CTEX-S 
Slim sušička SMART s tepelným čerpadlem, NFC Technologie Smart 
Touch, Ovládání pomocí hlasu, Digitální displej, 14 programů základních + 
30 Smart Touch, Hloubka pouhých 46,5 cm, Woolmark Apparel Care 
certifikace, Aquavision - Nádoba ve dvířkách s objemem 5L, Možnost 
napojení na odpad, KG detektor, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 46,5 cm



7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+




Při koupi setu

robotický vysavač
Hoover ZDARMA

( nutno registrovat na:
www.bonushoover.cz ) 

ECG MTD 205GSS   
Digitální mikrovlnná trouba,objem 20 l, výkon 700 W, gril, celonerez 
provedení vč. vnitřního prostoru, 95minutový časovač, 8 programů pro 
automatické vaření





20 l

700 W

SENCOR SMW 1817BK
Klasická mikrovlnná trouba, objem 17l, výkon 700W, časovač 30minut, 
černé provedení

17 l

700 W





MORA K 140 AW
Kombinovaný sporák, 4 plynové hořáky s pojistkou STOP 
GAS, klasická elektrická trouba, energetická třída A, objem 
trouby 68 l, ECO CLEAN - funkce na čištění trouby. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm





ener. třída

A

68 l
trouba

AEG L7FBE68SC
Pračka předem plněná, En. třída A+++-30%, Spotřeba energie 
0,68 kWh, Náplň prádla 8 kg, Odstřeďování 1600 ot./min., LCD 
displej, Odložený start, Technologie ProSteam® umožňuje 
zakončit prací cyklus párou, TECHNOLOGIE PROSENSE™, 
SoftPlus, Kontrola vyváženosti prádla, Speciální parní programy, 
ÖKOInverter motor, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 50 cm

AEG T8DBE48SC
Kondenzační s tepelným čerpadlem, En. třída A++/-40% 
1,99 kWh, Středně velký LED displej, Náplň 8 kg, Ovládací panel 
v českém jazyce, Invertorový motor, Vnitřní osvětlení bubnu, 
Technologie AbsoluteCare, SensiDry, ProSense, ÖKOFlow, 
Outdoorové oblečení, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm

1600
otáček / min.

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++



8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+ -40%+



 


 



nutná registrace: www.aeg.cz/bezobav



PHILIPS 55PUS6703
Ultra HD 4K smart TV, 3stranný Ambilight,  ultratenký desing,  rozlišení  
3840×2160 px, DVB-C/S2/T/T2 (H.265) – certifikováno ČRa, Wi-Fi, Smart TV – 
internetový prohlížeč, 1100 PPI, HbbTV, HDR, PVR, 3x HDMI, 2x USB, záruka 5let 
(nutno registrovat)  






3x 2x



















HD LED televizor, rozlišení 1366x768 px, tuner: DVB-C/S2/T2 (H.265) certifikováno 
ČRa, SKYLINK FAST SCAN,  100Hz CMP, 1x USB, 3× HDMI,  energetická třída A+, 
záruka 40 měsíců (nutno registrovat) 

GOGEN TVH32P960ST




 



3x

Ultra HD 4K Smart TV,  rozlišení 3840×2160 px,  Direct LED technologie, 800 Hz 
CMP,uner: DVB-C/S2/T2 (H.265) – certifikováno ČRa , LAN, Wi-Fi, Bluetooth , DLNA, 
HbbTV, 3× HDMI, 2× USB, záruka 40 měsíců (nutno registrovat)

GOGEN TVU 43V298 STWEB




 



3x 2x



















JVC LT49VU83L
Ultra HD 4K smart TV, rozlišení  3840×2160 px, DVB-C/S2/T/T2 (H.265) – 
certifikováno ČRa, Wi-Fi, Smart TV – internetový prohlížeč, Bluetooth, 2200 PPI, 
HbbTV, HDR, 3x HDMI, 2x USB, záruka 42 měsíců (nutno registrovat)

 






3x 2x



















Tablet, 8" HD displej, 1280 x 800, IPS displej, 3G (slot 
na SIM kartu), Quad-Core procesor, RAM 1 GB, ROM 8 
GB, GPS, Bluetooth,  Android 7.0, černá barva, 
exklusivní design

IGET SMART G81   

 









Multifunkční inkoustová tiskárna, A4, 5760x1440dpi, 
integrovaný tankový systém náplní, tisk černě 33 str./min, 
barevně 15 str./min, skener 1200x2400dpi, zásobník na 100 
listů, USB, Wi-Fi, bezokrajový tisk, záruka 3 roky po registraci

EPSON L3151

nutná registrace: www.epson.cz

prodloužená
záruka

3 roky

 



ASUS X540LA-DM1052T  
Notebook s velmi lehkou konstrukcí, procesor Intel Core i3-5005U, 4GB 
RAM DDR3; 15.6" Full HD displej (1920x1080 bodů); grafika Intel HD 
Graphics; 1TB HDD; bez mechaniky; Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, VGA, 3x USB, 
kamera, čtečka paměťových karet; operační systém Windows 10 Home 




15,6” Full HD displej

OPERAČNÍ PAMĚŤ RAM 4 GB

Intel Core i3-5005U

Intel HD Graphics

Pevný disk 1TB

Herní programovatelná myš, rozlišení až 4000 DPI,
7 programovatelných tlačítek, střelba trojklikem. Herní
i kancelářské použití.

YENKEE YMS 3028 RD / BE

 



Herní sluchátka 7.1 kanálovým prostorovým 
zvukem. Decentní LED signalizace. Nastavitelná 
poloha mikrofonu. Ovládání hlasitosti a ztlumení 
mikrofonu.

YENKEE YHP 3030 SABOTAGE 

 



BML E3
Lehká sluchátka, která překvapí hudebním 
přednesem. Výdrž až 7 hodin na jedno nabití, 
intuitivní ovládání a funkce handsfree, 
magnetické špunty je možné spojit a sluchátka 
zavěsit na krk jako přívěšek.

 







 



MYPHONE MAESTRO - černý/zlatý/stříbrný
Mobilní telefon s klasickou klávesnicí a velkým 2,8“ 
displejem. Velká tlačítka, Bluetooth 2.1, svítilna, dlouhá výdrž 
na jedno nabití, podpora paměť. karet, funkce Dual SIM









Mobilní telefon, displej IPS (5,4“), 960x480 px, 105dpi, Quad 
Core 1.3 GHz, 16 GB vnitřní/2 GB RAM, LTE, Dual SIM, kamera 8 
Mpx s AF a LED (zadní), 5 Mpx (přední), baterie 2500 mAh, 
Android 8.1 Oreo

MYPHONE FUN7 LTE (černý, modrý)





 



2GB

16GB

8.1

GPS

SAMSUNG GALAXY J4+ (černý, zlatý)
Mobilní telefon s 6" displejem, rozlišení 720×1480px,  4jádrový 
procesor 1,4 GHz, 2 GB RAM, interní paměť 32 GB, 13Mpx zadní 
fotoaparát, 5Mpx přední fotoaparát,  GPS,  Wi-Fi,  USB, Dual SIM, 
operační systém Android 8.1 Oreo





 



2GB

16GB

8.1

HONOR 7S (modrý, zlatý)
Chytrý telefon s FullView displejem. IPS displej s HD+ rozlišením 
1440 x 720 bodů, 4jádrový procesor Mediatek MTK6739 1.5GHz, 
13Mpx a 5Mpx fotoaparáty, LTE, Bluetooth, WiFi, GPS/Glonass, slot 
microSD, baterie 3020 mAh, platforma Android s uživatelským 
rozhraním EMUI.

GPS



2GB

16GB

8.0

 



Mobilní  telefon s velkým 6.26" displejem s HD+ rozlišením 1520 x 720 
bodů, 8jádrový procesor  1.8GHz, zadní fotoaparáty 13+2Mpx, přední 
selfie kamera 8Mpx, Bluetooth 4.2, WiFi, GPS, čtečka otisků prstů, 
identifikace tváře, baterie 4000 mAh, platforma Android s uživatelským 
rozhraním EMUI

HUAWEI Y7 2019 Aurora Blue / Coral Red







GPS

3GB

32GB

8.0

Univerzální nabíjecí USB adaptér do auta pro mobilní 
telefony, tablety a další zařízení, 3A (28,5W) max., 
možnost rychlonabíjení u s procesory Qualcomm

EMOS V0213



EMOS V0119
Duální USB adaptér do sítě + micro USB kabel + 
USB-C redukce



EMOS V0219
Univerzální nabíjecí USB adaptér do auta pro 
mobilní telefony a tablety, 2.1A + micro USB 
kabel + USB-C redukce



BML CSHOT1 4K
Kvalitní akční kamera pro outdoorové použití. Rozlišení 4K při 30 fps a 
2,7K při 30 fps (nativní), Full HD a HD, pouzdro do vody do hloubky 30 m, 2" 
LCD displej, chytré režimy, menu v českém jazyce, statické snímky v kvalitě 
16 MPx, nekonečný záznam v smyčce, podpora Wi-Fi a micro SD karet až 
do 64 GB, široký zorný úhel 160°.  



LAMAX MUSICAN1
Bezdrátový bluetooth reproduktor se zvýšenou 
voděodolností IPX4, Bluetooth 4.2, baterka s výdrží až 
8 hodin, zabudovaný vstup na SD kartu a USB flashku, 
podpora AUX a FM rádia s digitálním tunerem, 
vestavěný mikrofon

 



Bluetooth reproduktor voděodolný s 360° prostorovým zvukem, 
stupeň krytí IPX6, snadné připojení přes NFC, celkový výstupní 
výkon (RMS) 25 W, 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče, doba 
přehrávání až 7 hodin

SENCOR SSS 6400N (černá, modrá, červená)

 









NAVITEL MS 400  
Automobilová GPS navigace, 5” dotykový displej, 
detailní mapy, vše v češtině. Mapy České republiky, 
Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Ukrajiny, 
Běloruska a Litvy.



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

LAMAX DRIVE C3 

 











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, sušičky 69 Kč a 104 Kč , chladničky 194 Kč, TV do 63 cm 54 Kč TV nad 63 cm
203 Kč/303 Kč dle výrobce, TV Gogen přidat 277 Kč, TV Sencor 285 Kč,  malé spotřebiče 3,50  Kč, střední spotřebiče 16 Kč, tablety 10 Kč a 15 Kč, radiopřijímače s cd 16 Kč, elektrická zahradní technika 5 Kč, video a audio systémy 34 Kč, počítače a příslušenství 17 Kč, IT mobily 2 
Kč, tiskárny 17 Kč, rádia 5 Kč, repro Bluetooth 4 Kč. 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

Čistič matrací - výkonný ruční vysavač, který si poradí s prachem, 
alergeny i roztoči ve vašich lůžkách, sedacích soupravách i 
polštářích. Ideální pro alergiky. Speciální dezinfekční UV lampa zničí 
99,9% všech bakterií, roztočů a dalších škodlivých organismů. 
Příkon 500W

HOOVER MBC 500UV

 



500 W

Bezkabelový vysavač a mop 
v jednom, doba provozu na 
jedno nabití 30 minut,  
baterie Li-Ion 14.4V, příkon 
100 W, cyklonové vysávání, 
LED světlo, štěrbinová 
hubice, hubice na čalounění, 
textilie pro mop 

CONCEPT VP 4200

 



100 W


Vysavač
na okna

ETA POSEIDON 7865 90030
Víceúčelový vysavač, příkon 1 500 W, sací výkon 300 W, 
suché a mokré vysávání, šamponování, hloubkové čištění, 
čištění oken,  objem odpadní nádoby 8 l, elektronická regulace 
sacího výkonu , 5l prachový sáček,  akční rádius 11 m , bohaté 
příslušenství  



MOKRÉMOKRÉ

i SUCHÉ SÁNÍi SUCHÉ SÁNÍ
MOKRÉ

i SUCHÉ SÁNÍ

Nízkootáčkový šnekový lis, tichý chod, maximální výtěžnost, 
pomalé otáčení šneku (60ot./min), zachová ve šťávě více vítamínu i 
chuti, 2 plnící otvory, příkon 350 W

BRAVO  B 4575 

 



350 W

 



21,6 V

0,6 l

ROWENTA RH6751
Tyčový vysavač 2V1, 21,6V Li-Ion 
baterie, objem prachové nádoby 0.6 l,  
doba nabíjení 5 h, výdrž na jedno nabití 
až 45 min, motorizovaný kartáč s LED 
osvětlením, odnímatelný 
ruční vysavač, skládací 
r u k o j e ť  p r o  s n a d n é 
skladování, univerzální 
podlahová hubice

Stolní mixér se skleněnou nádobou, příkon: 1000 W, 
odjímatelný nůž pro snadné čištění 4 čepel z nerez oceli, 2 
rychlosti + TURBO pro okamžitý maximální výkon, víko s plnícím 
otvorem a krytkou

TAURUS MAGNUM 1000

 



1000 W

ETA 0134 90000
Parní hrnec - pomocník pro rychlé a zdravé vaření, při němž 
potraviny neztrácejí svou přirozenou chuť a vitamíny. Příkon 
1000W, časovač 75 minut, kapacita nádob 12,25 l, miska na 
vaření rýže 1,5 l, nástavec pro vaření vajec

 



1000 W

Speciální hrnec na vaření rýže, objem 1,5 l (pro přípravu 1 300 g 
rýže), plně automatický provoz, vnější plášť z nerezu, příkon 
500W, 

SENCOR SRM 1550SS 

 



500 W

Zubní sonický kartáček, 4 režimy, 2 minutový 
časovač, 38 000 stěrů / minuta, akumulátorový provoz, 
náhradní kartáček součástí balení - 2 ks, indukční 
dobíjení

BRAVO B 4656

 



Profesionální kulma na vlasy s inovativní technologií ArganKera 
pro hladké, lesklé, pružné a zdravé vlasy. Elektronická regulace 
teploty 120 - 200 °C, průměr 33mm, příkon 55W 

CONCEPT KK 1150

 



Elektrický holicí strojek, tři nezávisle výkyvné holicí 
hlavy, integrovaný nabíjecí akumulátor, provozní doba 
až 75 minut, zastřihovač

SENCOR SMS 4012 GR / SMS 4013 RD

 



TAURUS SYNCRO GLASS
Osobní váha s propočtem procenta tělesného tuku, 
funkce propočtu % tělesného tuku vzhledem k pohlaví, 
věku a výšce, paměť pro 10 uživatelů, max. zatížení 150 kg

 



Teplovzdušný ventilátor, příkon 2000W, 
termostat, tepelná pojista 

BRAVO B 4624

 



KRUPS EA810B70

Automatický kávovar, espresso, lungo, cappuccino, latte, 
macchiato, tlak 15 bar, zásobník na vodu 1,7 l, na kávu 
260 g, mlýnek, příprava 2 šálků naráz, čistící a 
odvápňovací programy 



DOMO DO 442KM 

Keramický kávomlýnek, Kónický mlecí kámen pro 
plynulé nastavení hrubosti mletí (1-9), Regulace množství 
namleté kávy 0 - 12 šálků, Zásobník kávových zrn 215 g,  
mleté kávy 150 g  



MONTE D´ORO CAFÉ 1 kg
Káva je ze 100% arabiky a pocházející ze Střední 
a Jížní Afriky



TAURUS PLANET II - T960992

Topinkovač, příkon: 750 W, regulace intenzity 
opečení, přihrádka na drobky, vyšší zdvih topinek

750 W

 



SENCOR SES 4040
Automatické Espresso + Cappuccino, tlak čerpadla 20 
bar, programy - Espresso, Double Espresso, Cappuccino, 
Latté a napěněné mléko. Automatická samočisticí funkce, 
příkon 1450W

 



1450 W

TEFAL KO200130 / KO200830

Rychlovarná konvice, objem 1.7 l, příkon 
2400 W, vyjímatelný filtr, vodoznak.

1,7 l

 



 



Elektrický kultivátor vhodný 
na malé pozemnky, či do 
skleníků. Výkon motoru 
800 W, průměr nožů 220 
mm, pracovní  záběr
36 cm. 

VEGA GT 3680 

ZÁBĚR
36 cm

800 W

ZÁBĚR
45 cm

1,5 kW

 



Elektrický kultivátor 
určený pro menší až 
střední zahrady, výkon 
1 , 5  k W,  p r a c o v n í 
z á b ě r e m  4 5  c m , 
průměr nožů 18 cm. 
Vhodný pro kypření 
půdy, úpravu půdy 
p ř e d  s e t í m  a 
zapracování drtě, 
h n o j i v a  n e b o 
rašeliny do půdy.

VEGA GT 5333 

 



ZÁBĚR
40 cm

1800 W

Robustní elektrický vertikutátor 
určený pro větší plochy, pracovní 
záběr 40cm, příkon 1800 W, 
sběrný koš 50l,  2 výměnné válce 
- vertikutační a provzdušňovací, 
doporučená pracovní plocha 

2do 1000 m

FIELDMANN FZV 4010


Pracovní
rukavice

2  2
Skleník, Plocha 6 m / 8 m , Hliníková konstrukce, Prosklení: Komůrkové 
polykarbonátové desky síly 4 mm (dutinka) s UV filtrem, 2x / 4x ventilační střešní 
okénko, Posuvné dveře, Šířka dveří 59 cm / 72 cm, Výška dveří 161 cm, Rozměry 
(VxŠxH): 2040 x 3115 x 1900 mm / 2010 x 3150 x 2530 mm, Výška boční stěny 121 cm

VEGA 6000 STRONG / VEGA 8000 STRONG


Automatický

střešní
otevírač








SOGO SS 10055 
Pomalý hrnec, kapacita 3,5 litru, ideální pro 3 až 4 osoby. Tři funkce 
vaření - nízké, vysoké a automatické vaření. Pomalé a rovnoměrné 
vaření. Příkon 200W 

200 W





Jediná čistička vzduchu, 
která filtruje až 99,97% 
znečištění a permanentně 
rozkládá formaldehyd! 
Patentovaný NanoCaptur 
filtr. Automatický režim, 
noční režim, kontrolka 
z n e č i š t ě n í  v z d u c h u ,  
částicový a plynový senzor. 
Ionizace. Pro místnosti do 
80 m2, průtok vzduchu 
345 m3/hod., CADR*** 
310 m3/hod., příkon 80 W  

TEFAL XL 
PU6025OI

 








HOOVER TX50PET 011 
Sáčkový podlahový vysavač, maximální příkon 550 W, regulace  
výkonu, objem sáčku- 3,5 l, pracovní radius 10 m, hubice All Floors 
Premium na všechny povrchy, kobercová hubice, hubice Parquet 
Extra, rotační hubice Mini Turbo Pet, prachový kartáč, hubice na 
nábytek  



FIELDMANN FZV 2004

Z a h r a d n í  e l e k t r i c k ý  
vertikutátor, záběr 32 cm, 
příkon 1500 W, dva válce – 
vertikutační s 16 noži
a provzdušňovací s 20 
pružinami, látkový koš 
o objemu 40l, pracovní 

2plocha do 800 m .  

ZÁBĚR
32 cm

1500 W

 




Pracovní
rukavice


