PLATNOST LETÁKU

od 15. 9. do 30. 9. 2022
do vyprodání zásob
V PŘÍPADĚ OMEZENÍ PRODEJE,
OBJEDNEJTE ZBOŽÍ TELEFONICKY NA
PRODEJNÁCH NEBO NA WWW.TESHOP.CZ

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KADAŇ

LETOHRAD

OC Morava
Svitavská 2
tel.: +420 608 608 821

vedle náměstí
Kpt. Jaroše 1486
tel.: +420 606 970 472

naproti Qantu
Šedivská ulice 915
tel.: +420 721 181 195

Taurus PERFECT

TAURUS AP 2030

Taurus RAPIDISSIMO CLEAN

Odstraňovač žmolků na bateriový provoz (tužkové baterie), výklopná hlava s nastavením výšky řezu ve 3 úrovních, nerez nože, odnímatelný sběrný kontejner žmolků.

Čistička vzduchu, trojitá filtrace, pokročilý filtrační systém Pure Air Boost s ukazatelem naplněného filtru, HEPA 13 s aktivním uhlím pro filtraci až 99,97 %, z prostředí
odfiltruje veškeré nečistoty jako
je prach, lupy, vlasy, bakterie,
alergeny, dýma pachy… CADR
je 120 m3/h, časovač, 3 rychlosti výkonu, hladina hluku pouze 30 dB.

Parní čistič, vhodný pro čištění nejrůznějších povrchů jakými jsou: podlahy, koberce, závěsy a čalounění, okna, skla (také sprchových koutů), pracovní desky
kuchyňských linek, obklady,
trouby a desky (plynové/sklokeramické), vodovodní baterie
a dřezy, oděv (zbaví zápachu
– bakterií a virů).

-50 %

299,-

149,-

-56 %

4.4299,-

1.999,-

-50 %

649,-

41 W

Španělský výrobce
s tradicí od roku
1962

700 W
příkon

TAURUS TOAST & CO
Kontaktní gril a sendvičovač s plovoucím pantem pro variabilní nastavení tloušťky,
grilovací pláty 23x14,5 cm s nepřilnavým povrchem, příkon 700 W.

-56 %

899,-

399,-

1.290,-

příkon

Taurus VOLUME STYLER
Kónická kulma na vlasy, příkon 41 W,
keramická natáčecí plocha obohacená
argonovým olejem, pracovní průměr
13–25 mm pro rozdílné lokny, pokrokový PTC element pro rychlý (do 60 s)
a rovnoměrný ohřev bez kolísání teploty, přepravní vak.Textilní rukavice.

EXKLUZIVNĚ v Tauer
elektro za tyto
VÝPRODEJOVÉ CENY

-50 %

599,-

299,-

(platí do vyprodání zásob)

Taurus BAPI 800 PLUS
Výkonný ponorný mixér s bohatou výbavou,
příkon 800 W, nerez mixovací noha, sekací
mísa, metla na šlehání a pohár, Turbo Rotation Systém pro usměrnění oběhu potravin
krytem čepele, 20 rychlostí mixování + TURBO pro okamžitý max výkon, kryt čepele proti
rozstříkávání potravin.

30 W
příkon

1l
objem

Taurus SPIRO

Taurus CITRUS GLASS

Zastřihovač vousů s odsáváním – ideální pro údržbu vousů, kníru a kotlet, aku provoz, výdrž na jedno nabití až 40 min., nastavení délky vousu 1.5–16 mm, nerezové
odolné nože.

-50 %

999,-

499,-

550 W
příkon

-47 %

1.499,-

799,-

Lis citrusových plodů s extra velkým objemem a skleněnou nádobou, objem 1 l,
příkon 30 W, selektor dužiny s nastavením množství dužiny a hustoty výsledného
nápoje, 2 směry rotace, 2 různé
tvary trnu.

-50 %

799,-

399,-

600 W

850 W

příkon

příkon

1300 W
příkon

Taurus MY BREAD

Taurus AIR FRY DIGITAL

Taurus MINIMOKA

Pekárna chleba, příkon 600 W, 12 předdefinovaných programůpro chleby, těsta a džemy. Příprava bochníků 600 nebo 900 g, 3 úrovně opečení kůrky, odložený start až 13 hodin, udržování
teploty 60 minut, digitální displej a programátor.

Digitální horkovzdušná fritéza s dotykovým displejem, nastavení teploty 80-200 °C, časovač
0-60 min, 8 programů, objem: 3.5 l (800 g / 5-6 porcí), příkon 1300 W, koš a pánev z nepřilnavého materiálu omyvatelné v myčce nádobí, automatické
-40 %
3.499,vypínání.

Espresso kávovar, tlak 15 Bar, zásobník vody 1.6 l, příkon: 850 W, plocha pro nahřívání šálků,
parní tryska pro nahřívání a pěnění mléka, rychlý ohřev vody – káva do 3 min., Extra Cream
Sytem – filtry pro mletou kávu a pro bohatší pěnu.

-51 %

3.699,-

1.799,-

-56 %

2.099,-

3.599,-

1.599,-

2000 W
příkon

600 W
Taurus VERONA 6

příkon

Taurus ATACAMA 2000

Překapávací kávovar pro max. 6 šálků kávy, skleněná karafa s indikátorem počtu šálků, ohřevný
element pro skleněnou karafu, příkon 600 W, permanentní filtr, Anti-drip systém proti odkapávání při vyjmuté karafě, automatické vypínání.

-57 %

Keramické věžové topidlo s oscilací, výška: 54.5 cm, příkon 2000 W, 3 úrovně výkonu (ventilátor /
1000 / 2000 W), možnost oscilace, keramický PTC element. Rozměry (VxŠxH): 54.5x25x18 cm.

699,-

-45 %

299,-

1.799,-

999,-

Taurus HOMELAND
Elegantní robotický vysavač s funkcí mopu a leštění, dokovací stanicí a dálkovým ovladačem,
Lithiové bat. 14,8 V – 2600 mAh, výkonný motor 1800 Pa, provoz až 90 minut, 2 boční kartáčky,
1 centrální leštící kartáč, trojitá filtrace vč. HEPA filtru,
5499,výška jen 7,6 cm!, senzory přiblížení & senzory proti -40 %
pádu, 6 režimů čištění, automatické dobíjení v základně,
týdenní programátor.

3.299,-

2200 W
příkon

2400 W
příkon

Taurus ATLAS 2400

Taurus MITHOS AVANT

Taurus ETNA INOX

Výkonná žehlička, keramická žehlící ploch Ultra-Glide, příkon 2400 W, parní ráz: 150 g/min, systém
automatického čištění, Anti-drip systém proti odkapávání, Anti-calc systém proti usazování vodního kamene, funkce ECO – optimalizace příkonu, vertikální
-40 %
899,napařování.

Zastřihovač vlasů a vousů s titanovým nožem, provoz 220 V, 4 vodící hřebeny 3, 6, 9 a 12 mm,
vhodný pro zastřihování vlasů, vousů, kníru a kotlet. Příslušenství: lubrikační olej, čistící kartáček, vodící hřebeny a krytka čepele.

Výkonný kontaktní gril, možnost otevření do 180°, grilovací plocha: 29x3 cm, příkon 2200 W,
plovoucí uchycení pantu pro možnost grilování vysokých potravin, regulace teploty, PFOA free
povlak pro zdravé grilování, přihrádka pro sběr přebyteč-44 %
1.599,ného tuku.

-50 %

539,-

499,-

249,-

899,-

300 W
příkon

e
Uchovávejt
potraviny
bně
mnohonáso
é!
déle čerstv
Taurus PRIMA

Taurus VAC 6000

Taurus SYNCRO GLASS

Ruční mixer s příkonem 300 W, 2 šlehací metly a 2 hnětací háky, 5 rychlostí a TURBO tlačítko
pro okamžitý maximální výkon, uvolnění příslušenství stiskem tlačítka.

Vakuová balička a svářečka, příkon 120 W, sací výkon 0.8 bar, pro mokré i suché použití,
3 funkce: automatické nebo manuální balení a odsávání + samostatná vakuace, vestavěný řezák
sáčků a rolí, dotykový ovládací panel, pro sáčky do 30 cm.

Osobní váha s propočtem procenta tělesného tuku a pamětí pro více uživatelů, funkce propočtu %
tělesného tuku vzhledem k pohlaví, věku a výšce, paměť pro 10 uživatelů, velké čitelné číslice,
přesnost 100 g, max. zatížení 150 kg.

-43 %

699,-

399,-

-44 %

2.
2.499,499,-

1.399,-

-40 %

499,-

299,-

