
SVITAVY LANŠKROUN LETOHRAD LITOMYŠL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ KADAŇ
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Po–So: 8:30–18:00 Po–Ne: 8:00–19:00    

Beko MOC 20100B
Mikrovlnná trouba, objem 20 l, 
p íkon 700 W, 5 úrovní výkonu, 
2 programy (oh ev, rozmrazová-
ní), asova , pro talí  s pr m rem 
do 24.5 cm. erná barva.

ETA Twist 0060 90000
Ponorný ty ový mixér, p íkon 400 W, 
pulzní spína , DC motor s dlouho život-
ností, tla ítko pro nižší rychlost mixová-
ní, tla ítko turbo, poutko na zav šení.

Indesit MTWE 61283WK
P edem pln ná pra ka, energ. t ída A+++, nápl  6 kg, odst e-
ování 1200 otá ek/min., 16 program , rychlý 15 minutový pro-

gram, d tská pojistka. Rozm ry (VxŠxH) 85x60x54 cm.

Beko DFN 26421W 
My ka nádobí, energetická t ída A++, kapacita 14 sad 
nádobí, 6+1 program, ProSmart™ invertorový motor, 
program na išt ní my ky Inner Clean, p ídavné rameno 
AquaIntense, extra sušení Steam Gloss, odložený start 
(až 24 hodin), systém na ochranu skla Glass Care, funkce 
zkrácení programu Fast+, LCD displej. Rozm ry (vxšxh):  
85x60x60 cm.

7.999,-

-33 %   11.990,--33 %   11.990,-

799,-

-39 %     1.299,--39 %     1.299,-

Taurus RAPIDISSIMO CLEAN
Parní isti , vhodný pro išt ní nejr zn jších povrch  jakými jsou: pod-
lahy, koberce, záv sy a aloun ní, okna, skla (také sprchových kout ), 
pracovní desky kuchy ských linek, obklady, trouby a desky (plynové/
sklokeramické), vodovodní baterie a d ezy, od v (zbaví zápachu – bak-
terií a vir ).

14 sad
nápl  prádla

A++
ener. t ída

799,-

-47 %    1.499,--47 %    1.499,-

Krups KP1A3B31
Jedine ný automatický kapslo-
vý kávovar. Tlak 15 bar , snad-
ná údržba, snadné obládání.

   VÝPRODEJ   LEDNOVÝ  VÝPRODEJ   LEDNOVÝ  VÝPRODEJ   LEDNOVÝ   VÝPR

80 cm

2.999,-

SUPER CENASUPER CENA

A
ener. t ída

Vivax TV-32LE141T2S2 
HD LED televizor, úhlop í ka 80 cm, rozlišení 1366×768 px, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, reproduktory 2x 8 W, 
2x HDMI, 1x USB, funkve PVR pro nahrávání do USB, CI+ slot, energ. t ída A.

2x

A+++
ener. t ída

1200
otá ek/min.

6 kg
nápl  prádla

Taurus Striker Mini
Robotický vysava  s funkcí mopu, p í-
kon 14.4 V, výdrž baterie na jedno nabití 
až 75 minut, doba nabíjení 4–5 h. Výška 
jen 7 cm! Pr m r 26.5 cm! Odnímatelný 
zásobník ne istot 0.3 l, LED indikátor 
nabití a stavu baterie. 

299,-

-50 %       599,--50 %       599,-

400 W

399,-

-50 %       799,--50 %       799,-

5.999,-

-20 %    7.490,--20 %    7.490,-

Concept RK 3260
Nerezová rychlovarná kon-
vice, objem 1.7 l, vodoznak, 
p íkon 1850-2200 W, dvoji-
tá bezpe nostní pojistka. 1.399,-

-33 %    2.090,--33 %    2.090,-

2.699,-

-40 %     4499,--40 %     4499,-

LEDNOVÝ
VÝPRODEJ

PLATNOST LETÁKU
od 4. 1. do 24. 1. 2021

do vyprodání zásob

V PŘÍPADĚ OMEZENÍ PRODEJE, 

OBJEDNEJTE ZBOŽÍ TELEFONICKY NA 

PRODEJNÁCH NEBO NA WWW.TESHOP.CZ



Beko RCSA240K30WN
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída A+, objem chladni ky 142 l / 
mrazáku 87 l, LED osv tlení, 3 sklen nné police, 3 šuplíky v mrazni ce. 
Rozm ry (VxŠxH): 153x54x57.4. cm..

5.999,-

-25%     -25%     7.990,-7.990,-

A+
ener. t ída

LED
osv tlení

87 l
mrazni ka

142 l
chla ák

Indesit LR6 S2 W
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída A++, objem chladni ky 
196 l / mrazni ky 75 l, 3 police z bezpe nostního skla, velká 
zásuvka na zeleninu, dv  zásuvky v mrazáku. Rozm ry (VxŠxH): 
156x60x66 cm.

Indesit LR6 S2 W

7.499,-

-24%      -24%      9.890,-9.890,-

196 l
chladni ka

75 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

Gorenje RK4162PW4 
Kombinovaná chladni ka, energetická t ída: A++, objem chladni -
ky 159 l / mrazni ky 66 l, 3 slen né police, 1 zásuvka na zeleninu 
CirspZone, 3 zásuvky mrazni ky, LED osv tlení. Rozm ry (VxŠxH): 
161x55x55.7 cm.

6.499,-

-13%      -13%      7.490,-7.490,-

159 l
chladni ka

66 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

Whirlpool W7 8210 OXH
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída A++, objem chladni ky 234 l / 
mrazni ky 104 l, 6. smysl – udrží lednice všechny vaše potraviny 
až ty ikrát déle erstvé než b žné chladni ky, technologie Total 
NoFrost, LED osv tlení, FreshBox – pro ovoce a zeleninu, Fresh-Box 0º 
– vhodná pro skladování masa, ryb nebo sýr . Rozm ry (VxŠxH): 
189x59.6x67.7 cm.

12.999,-

-24 %   1-24 %   16.990,-6.990,-

NEREZOVÉ 
NEREZOVÉ 

provedení
provedení

234 l
chladni ka

104 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

NO FROST

Gorenje NRM8182MX NoFrost
Americká ty dvé ová chladni ka, energ. t ída A++, objem chlad-
ni ky 265 l / mrazáku 129 l, LED displej, zásuvka CrispZone s re-
gulací vlhkosti, systém Total NoFrost, rychlé zamrazení FastFreeze, 
rychlé zchlazení Sueper-
Cool, LED osv tlení. Nerez 
provedení.
Rozm ry (VxŠxH) 
181.6x79.4x64.3 cm. 16.999,-

-15%     -15%     19.990,-19.990,-

Amica FZC 208.3 AA
Šuplíkový mrazák, energetická t ída A++, objem 140 litr , An-
ti-Bacteria System, 5 pr hledných šuplík  z odolného plastu. 
Rozm ry (VxŠxH): 125,2x54,5x59,7 cm.

A++
ener. t ída

140 l
mrazák

6.499,-

SUPER CENASUPER CENA

Amica SPFS 28TLDZP X
Kombinovaný sporák v nerezovém designu, 4 plynové ho áky, 
el. zapalování, bezpe nostní pojistky ho ák , elektrická multi-
funk ní trouba, 9 funkcí pe ení v etn  grilu a ventilátoru, super 
rychlý oh ev, oto ný rože , teleskopické výsuvy plech , 3 skla 
ve dví kách trouby, 
digitální displej. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x50x60 cm. 6.999,-

-12%       -12%       7990,-7990,-

A
ener. t ída

65 l
trouba

Whirlpool WFO 3C23 6.5 X
Nerezová my ka nádobí, kapacita 14 sad nádobí, energetická t ída 
A++, senzorová technologie 6. smysl, 10 mycích program , funkce 
odložené mytí – umož uje odložit mytí až o 24 hodin, kontrola p e-
te ení Aquasafe. Rozm ry (VxŠxH): 85x60x60 cm.

A++
ener. t ída

14 sad

9.999,-

-21 %    -21 %    12.590,-12.590,-

šíře 60 cmšíře 60 cm

Amica 510CE1.30P(W)
Sklokeramický sporák, 4 HiLight varné zóny, objem trouby 67 l, 
4 funkce trouby, energetická t ída A, gril, odkládací prostor, ve-
dení plech  pomocí prolis , lehce istitelný smalt.
Rozm ry (VxŠxH) 85x50x60 cm.

5.499,-

-17%      -17%      6.590,-6.590,-

A
ener. t ída

67 l
trouba

GRILGRIL

MORA K 560
Kombinovaný sporák, 4 plynové ho áky s pojistkou a integrovaným 
zapalováním, elektrická multifunk ní trouba, horkovzdušný ventilá-
tor, regulace teploty, chladná dví ka, samo isticí režim Eco Clean. 
Rozm ry (VxŠxH): 85x50x60 cm.

5.799,-

-11%      -11%      6.490,-6.490,-

A
ener. t ída

62 l
trouba

265 l
chladni ka

129 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

Indesit Indesit LR8 S2 X B
Kombinovaná chladni ka, energetická t ída: A++, objem chladni ky 
228 l / mrazni ky 111 l, technologie Optimální vlhkosti v chladni ce, 
4 slen né police, 1 zásuvka na zeleninu, mrazni ka s funkcí Open 
Space, technologie Low 
Frost, 3 zásuvky mraz-
ni ky, LED osv tlení. 
Rozm ry (VxŠxH):
188.8x59.5x65.5 cm. 8.999,-

-22%     -22%     11.490,-11.490,-

228l
chladni ka

111 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

Electrolux LCB3LD20W0
Truhlicový mrazák, energet. t ída A++, objem 198 l, elektronické 
ovládáním, LED osv tlení, technologie Low Frost – snižuje tvorbu 
námrazy až o 80 %, tichý invertorový motor. Rozm ry (VxŠxH): 
84.5x90.5x54.5 cm.

8.499,-

-19%     -19%     10.490,-10.490,-

198 l
mrazák

A++
ener. t ída

LOW FROST

LED
osv tlení

Gorenje GS52115W 
Úzká my ka nádobí, kapacita 9 sad nádobí, 6 program , 5 teplot, 
energet. t ída A++, spot eba vody 9 l, samo istící filtr, AquaStop 
– ochranný systém proti vytopení, polovi ní pln ní.
Rozm ry (ŠxVxH): 44.8x84.5x60 cm 

A++
ener. t ída

9 sad

6.999,-

-18 %     -18 %     8.490,-8.490,-

šíře 45 cmšíře 45 cm

Gorenje RB492PW
Jednodvé ová chladni ka chladni ka, energ. t ída A++, objem 
chladni ky 105 l / mrazáku 14 l, LED osv tlení, police z bezpe -
nostního skla, zásuvka na zeleninu, 2 police ve dve ích. Rozm ry 
(VxŠxH): 84,5x56x57,9 cm.

4.499,-

SUPER CENASUPER CENA

105 l
chladni ka

14 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

CANDY CCOUS 5144 IWH
Šuplíková mrazni ka, energetická t ída A++, objem 152 l, 6 zásu-
vek, kovové madlo. Rozm ry (VxŠxH): 143 x 55 x 58 cm

8.499,-

-29 %    -29 %    11.999,-11.999,-

152 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

Indesit BTW L60300 
Vrchem pln ná pra ka, energ. t ída A+++, nápl  6 kg, odst e ování 
1000 ot./min., 14 program , RapidWash – 5 rychlých program , 
odložený start, kontrola tvorby p ny, systém vyrovnávání nestability. 
Rozm ry (VxŠxH): 90x40x60 cm.

6.599,-

-22 %     -22 %     8.490,-8.490,-

A+++
ener. t ída

6 kg
nápl  prádla

1000
otá ek/min.

Beko WUE 6532B0  
P edem pln ná pra ka, energ. t ída A+++, nápl  6 kg, odst e o-
vání 1000 ot./min., 15 program ,technologie SteamCure – praní 
s podporou páry, HomeWhiz – ovládání pomocí chytrého telefo-
nu, program Sport, Fast+ – zrychlí program, invertorový motor. 
Rozm ry (VxŠxH): 
84x60x44 cm.

6.999,-

-22 %     -22 %     8.990,-8.990,-

A+++
ener. t ída

6 kg
nápl  prádla

1000
otá ek/min.

Hoover DXOA4 37AHC3/1-S
P edem pln ná pra ka,energ. A+++, nápl  7 kg prádla, odst e-
ování 1300 ot/min, 16 program , technologie NFC – ovládání 

pomocí chytrého telefonu, praní s podporou páry, odložený 
start, dotykový displej, invertorový motor. 
Rozm ry (VxŠxH): 
84x60x44 cm.

8.999,-

-36 %    -36 %    13.990,-13.990,-

A+++
ener. t ída

7 kg
nápl  prádla

1300
otá ek/min.

Hoover DXW4 H7A1TCEX S SLIM
SLIM suši ka prádla, energ. t ída A+, nápl  7 kg , 14 progra-
m  + 30 One Touch, technologie WiFi + NFC – možnost ovládat 
chytrým telefonem, technologie All In One, kondenza ní nádo-
ba AQUAVISION 5 l ve dví kách, elektronický senzor vlhkosti, 
certifikace Woolmark, 
odložený start, digitál-
ní displej. 
Rozm ry (VxŠxH):
85x59.6x46.5 cm. 12.999,-

-32 %    1-32 %    18.990,-8.990,-

A+
ener. t ída

7 kg
nápl  prádla

Hloubka pouze

Hloubka pouze

46,5 cm
46,5 cm

BEKO DPY8506GXB1
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, energetická t ída 
A+++, nápl  8 kg, FlexySense – automatický sensor sušení, LED 
vnit ní osv tlení, šetrné sušení, recyklace vytvo eného tepla, auto-
maticky upraví proces podle vlhkosti prádla, odložený start, LCD 
displej. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x60x61 cm.

12.499,-

-17%     -17%     14.990,-14.990,-

LED
osv tlení

A+++
ener. t ída

TOP MODEL
TOP MODEL

8 kg
nápl  prádla



Krups EA819N10
Pln  automatický kávovar pro p ípravu vašich oblíbených kávo-
vých nápoj . P íkon 1450 W, tlak 15 bar , 2.3 l nádržka na vodu, 
extra velký LCD displej, pam  až na 4 oblíbené nápoje, kovový 
kónický mlýnek s aktivní 
rychlostí, p chovací sys-
tém UltraFlat, kompaktní 
systém Thermoblok, zá-
sobník na mléko.

Tefal KI170D40
Rychlovarná konvice, p íkon 2400 W, objem 1.7 litru, nerezový 
povrch, sv telná kontrolka, oboustranný vodoznak , vyjímatelný 
filtr proti usazeninám.

2400 W

849,-

-43 %     -43 %     1.499,-1.499,-

7.999,-

-29 %    -29 %    12.590,-12.590,-

Spolehlivé, snadno ovladatelné a cenově dostupné televizory Hisense vyrobené v Plzni!

Hisense 55AE7000F a Hisense 58AE7000F
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 139 cm a 146 cm, rozlišení 3840x2160 px, 
HDR10+/HLG, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Game mode, Bluetooth, 
Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, 2x USB, HbbTV, energ t ída A+.

9.999,-

3x 2x

A+
ener. t ída139

 cm

146 cm

8.999,-

Philips 32PHS6605
HD LED SMART televizor, úhlop í ka 80 cm, rozlišení 1366×768 px, DVB-T/T2/
T2-HD/C/S/S2, HDR10/HLG, reproduktory 2x8 W, Pixel Plus HD, HbbTV, Wi-Fi, 
Netflix TV, Youtube, 3x HDMI, 2x USB, CI+.

5.499,-

80 cm

Hisense 65AE7000F
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 164 cm, rozlišení 3840x2160 px, HDR10+/
HLG, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Game mode, Bluetooth, Wi-Fi, 
LAN, 3x HDMI, 2x USB, HbbTV, energ. 
t ída A+.

164 cm

3.599,-

Hisense H32A5100
HD LED televizor, úhlop í ka 80 cm, HD rozlišení 1366x768 px, 400 Hz, techno-
logie PCI, DBV-T2/C/S2, kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard, 2x HDMI, 
1x USB, hotelový režim.

80 cm

HD LED TV
HD LED TV

Hisense 40A5600F
FULL HD SMART televizor, úhlop í ka 102 cm, rozlišení 1920×1080 px, tune-
ry DVB-T2 (H.265/HEVC), DVB-C, DVB-S2, PCI 900 Hz, Direct LED podsvícení, 
Natural Colour Enhancer, Wi-Fi, LAN, 
2x HDMI, 2x USB, CI+ slot, HbbTV, 
aplikace Netflix, YouTube, Prime video, 
Rakuten TV…, webový prohlíže  Ope-
ra, opera ní systém VIDAA U2.5.

102 c
m

FULL HD SMART TV

FULL HD SMART TV

6.499,-

3x 2x

3x 2x

HD LED SMART TV

HD LED SMART TV

12.999,-

Samsung UE43TU7172
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 108, rozlišení 3840x2160 px, tuneru DVB-T/
T2/C/S/S2, SMART TV s OS Tizen, technologie PurColor, HDR, Ambient, Dolby 
Digital Plus, Index kvality 2000, Wi-Fi, Bluetooth, energ. t ída A.

A
ener. t ída

9.499,-

108 cm

Samsung QE55Q74T 
4K QLED televizor, úhlop í ka 138 cm, rozlišením 3840x2160 px, HDR, tuner 
DVB-T/T2 (HEVC/H.265)/C/S/S2, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, p ehrávání 
z USB, záznam vysílání na USB, Timeshift, webový prohlíže , O2 TV, Netflix, 
4x HDMI, 3x USB, 1x CL+, energ. t ída A.

A
ener. t ída

4x 3x

19.999,-

138
 cm

Vivax TV43S60T2S2
Full HD LED televizor, úhlop í ka 109 cm, rozlišení  1920x1080, tuner DVB-T/
T2 (HEVC)/C/S/S2, zvukový výkon 16 W, p ehrávání a nahrávání p es USB, EPG, 
CI+ slot, 2x HDMI, 1x USB, 1x optický audio výstup, 1x sluchátkový výstup, energ. 
t ída A+.

A
ener. t ída

2x

4.999,-

109 cm

Buxton BHP 7010
Bluetooth sportovní sluchátka, odolné proti vlhku i potu, dosah 
10 m, výdrž baterie až 6 hodin, náhradní špunty ve t ech ve-
likostech.

199,-

-60 %       -60 %       499,-499,-

LAMAX Blaze B-1 Black
Bluetooth sluchátka, výdrž na jedno nabití až 8 hodin, m kké 
náušníky, skládací mechanismus, ovládání hlasitosti na sluchát-
kách, Micro USB nabí-
jecí kabel. Lze propojit 
audio kabelem, i k za-
ízení, která technologii 

Bluetooth nepodporují. 699,-

-30 %       -30 %       999,-999,-

iGET SMART W82
Tablet, 8“ HD displej, 1280x800, IPS displej, 3 G (slot na SIM 
kartu), Quad-Core procesor, RAM 2 GB, ROM 32 GB, GPS, Blue-
tooth, Android 7.0, 
er-ná barva, exklusiv-

ní design.

8"8"
2GB

32GB

999,-

-33 %     1.499,-1.499,-

ETA 0133 9000
Elektrický pe ící hrnec, objem 4,3 l, max. p íkon 475 W, funk-
ce: va ení, dušení, pe ení, zapékání a udržování ideální teploty, 
pracovní plocha a víko z nep ilnavého materiálu, pr hledné víko, 
vyjímatelná nádoba, snadné išt ní.

2.699,-

-10%      -10%      2.999,-2.999,-

Concept SO 1060
Suši ka ovoce IN TIME s asova em, plynulá regulace teploty 
sušení: od 35 do 70 ºC, digitální asova , ventilátor pro rovno-
m rné sušení, obdél-
níková síta, BPA free 
– zdravotn  nezávadný 
materiál sušicích sít, 
po et sít: 9 ks. P íkon 
230–260 W. 1.299,-

-32%       -32%       1.899,-1.899,-

2400

1450 W

2,3 l

TAURUS AP 2030
isti ka vzduchu, trojitá filtrace, pokro ilý filtra ní systém Pure Air 

Boost s ukazatelem napln ného filtru, HEPA 13 s aktivním uhlím 
pro filtraci až 99,97 %, z prost edí odfiltruje veškeré ne istoty jako 
je prach, lupy, vlasy, bakterie, alergeny, dým a pachy… CADR je 
120 m3/h, asova , 3 rychlosti výkonu, hladina hluku pouze 30 dB.

2.999,-

-33 %     -33 %     4.499,-4.499,-

750 W

Tefal FV3968E0
Napa ovací žehli ka, p íkon 2400 W, výstup páry 40 g/min, 
parní ráz 150 g/min, žehlicí plocha Durilium AirGlide Autoclean, 
extra velký plnicí otvor, technologie Anti-drip, automatické od-
váp ování, funkce vertikálního napa ování, funkce kropení. 

Taurus PERFECT COMPLET
Odstra ova  žmolk  s nabíjecím akumulátorem, provoz ze sít  
nebo na akumulátor, výklopná hlava s trojitým nastavením výšky 
ezu, nože z nerez oceli, odnímatelný sb rný kontejner žmolk , 

kompaktní a velmi lehký p ístroj.

ET

Nabíjecí Nabíjecí 

akumulátorakumulátor

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

149,-

-29 %        -29 %        209,-209,-

BRAVO B 5033
Super pomocník p i hlídání d ti. LCD displej s ukázkami d tského 
chování – spánek, plá  a smích dosah až 800 m ve volném prosto-
ru, zvukové upozorn ní na ztrátu signálu, napájení pomocí sí ových 
akumulátor , 2 kanálový 
p enos, indikace slabých 
baterií.

1.199,-

-17 %     -17 %     1.452,-1.452,-

33 %33 %

2.299,-

-18 %     -18 %     2.790,-2.790,-

Taurus Magnum 1000
Stolní mixér, sklen nná nádo-
ba, objem 1.5 l, p íkon: 1000 W, 
4 epel z nerez oceli, 2 rychlos-
ti + TURBO.

1.799,-

-44 %     -44 %     3.199,-3.199,-

Rowenta RO 3923EA
Podlahový sá kový vysava , energetická 
t ída A, p íkon 750 W, ak ní rádius 8.8 m, 
objem sá ku 3 l, permanentní filtr High Effi-
ciency, teleskopická kovová trubice, p íslu-
šenství – univerzální hubice, 2v1 prachový 
kartá  + úzká št rbinová hubice.

ETA 4446 90000 Milio Li-ion
Ty ový vysava  2V1, akumulátor 18 V Li-ion, 
výdrž jedno nabití až 25 minut., integrovaný elek-
trický kartá , cyklónový filtra ní systém, HEPA 
filtr, LED kontrolní diody, ergonomická sklopná 
rukoje , št rbinová hubi-ce, hubice na aloun ní. 

2.799,-

-30 %     -30 %     3.999,-3.999,-

899,-

-46 %     -46 %     1.649,-1.649,-

2400 W

299,-

-40 %       -40 %       499,-499,-

FULL HD LED TV
FULL HD LED TV

SMART TV
SMART TV

SMART TV
SMART TV

SMART TV
SMART TV

SMART TV
SMART TV



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 104 Kč , chladničky 194 Kč, TV nad 25“ dle výrobce od 277 Kč 
do 303 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 3,5 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.
Vyobrazené výrobky v tomto letáku jsou ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím nabízeným v prodejnách. Veškeré změny, změny cen, tiskové chyby v letáku jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. V případě, že zboží nabízené v letáku 
neobdržíte na Vaší prodejně ihned, a zásoby dosud nebudou vyprodány z našich skladů, zašleme ho po obdržení objednávky. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH.

   LEDNOVÝ  VÝPRODEJ   LEDNOVÝ  VÝPRODEJ   LEDNOVÝ  VÝPRODEJ   LEDN

ORESI  KUCHYNĚ 
NA MÍRU 

Při objednání do Při objednání do 
28. 2. 202128. 2. 2021 platí  platí 
ceny roku 2020 ceny roku 2020 

++
návrh a myčka návrh a myčka 
nádobí nádobí ZDARMAZDARMA

NAVRHNEME OSV TLENÍ
PRO CELÝ VÁŠ 
D M/BYT!
Vhodné a designové 
osvětlení tvoří vaší pohodu 
a váš domov. 
Technické poradenství

Designové návrhy 
osvětlení na míru

Vystaveno více než 1200 svítidel!

Action Man
Anatomický polštář. Paměťová pěna s bambuso-
vým uhlím

908,-

SLEVA 24 %
1.200,-

Ratanové koše
Různé velikosti a druhy

WWW.PRODUMSVITAVY.CZ ELEKTRO  608 608 811 NÁBYTEK 608 608 822 MILADY HORÁKOVÉ 357/4
 ORESI 606 970 383 SVÍTIDLA 608 608 809 568 02 SVITAY
WWW.TESHOP.CZ PODLAHY  608 608 804 

MILADY HORÁKOVÉ 4
MILADY HORÁKOVÉ 4

SVITAVYSVITAVY

Dveře Hőrmann s povrchem DURADECOR nyní Dveře Hőrmann s povrchem DURADECOR nyní 
za pouhých za pouhých 5 590 Kč 5 590 Kč včetně zárubně a kování!včetně zárubně a kování!

Německá kvalita za české ceny.Německá kvalita za české ceny.

Ložní povlečení Matějovský deluxe
Bavlna povlečení Deluxe 70x90 +140x200 různé vzory

842,-

SLEVA 15 %
990,-

BORDATO 90x200 cm
Matrace s anatomickým prošitím potahu.

6.790,-

SLEVA 23 %
8.790,-

3.999,-

SLEVA 26 %
5.390,-

še
uhy

od 500 Kč
od 500 Kč

DUO PLUS VISCO 90x200 cm 
Partnerská matrace – až 4 tuhosti v jedné matraci!

Elektro KuchyněNábytek Svítidla Podlahy Dveře



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F0064002000270077006500620020004C005000530027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061015900ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


