
KRUPS KP123B31
Jediněčný automatický kapslový 
kávovar na kaplsle Nescafé Dolce 
Gusto. Tlak 15barů, snadná 
údržba, snadné ovládání. 

 



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

SVITAVY
u parkovištì Fabrika
Milady Horákové 4
tel.: 461 540 132
Po - So: 8:30 - 18:00

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: 8:00 - 19:00

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

AMICA 510CE1.30P(W)
Sklokeramický sporák, 4 
HiLight varné zóny, objem 
trouby 67 l, 4 funkce trouby, 
energetická třída A, gril, 
odkládací prostor, vedení 
plechů pomocí prolisů, lehce 
čistitelný smalt. Rozměry 
(VxŠxH) 85 x 50 x 60 cm

ener. třída

A 67 l
trouba

 



GOGEN DVB 272 T2 PVR
Set-top box DVB-T/T2 (HEVC/H.265), RECORD READY, Timeshift, 2x USB 
vstup, přehrávač médií, podporované formáty: JPG, MP3, AVI, MOV, MP4, 
MPG, MKV, TS, VOB. Konektory: HDMI výstup, SCART výstup, LAN

 


HISENSE H55B7100
UHD LED televize, úhlopříčka 138 cm, Ultra HD rozlišení (3840×2160 px), obnovovací frekvence 1500 
PCI,  tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265), Wi-Fi,  LAN,  3× HDMI, 2× USB,  CI+ slot V 1.4, zvukový výkon 16 
W,  zvuk DTS,  webový prohlížeč.




 



2x3x










5v1 POJEZD ZÁBĚR
42 cm

VEGA 424 SDX 5IN1 
Benzínová sekačka s pojezden, čtyřtaktním motor VeGA OHV s 
výkonem 4 PS (HP), obsah 99ccm, 600 rpm, nastavení výšky: 25-75 mm, 
šířka sečení: 43 cm, objem koše: 55 l, kuličková ložiska, mulčování, 
výhoz bokem, zadní výhoz

 


BEKO WTE6511BS
Automatická pračka, třída A+++, 
kapacita 6 kg prádla, odstřeďování 
1000 ot./min, 15 programů, LED 
ukazatele průběhu programu, 
odložený start, nádobka na tekuté 
prací prostředky, S-shape boční 
stěny pro zvýšení stability. 
Rozměry (VxŠxH): 84 x 60 x 44 cm

6 kg
náplň prádlaener. třída

A+++ 1000
otáček / min.

 

 GORENJE RK 6192 EX
Kombinovaná chladnička,  
třída A++, objem lednice 229 l / 
mrazák 97 l, 4 police, FreshZone, 
CrispZone s HumidityControl, 
držák na láhve, 3 zásuvky v 
mrazáku. NEREZ proverení, 
speciální vrstva TouchFree bez 
otisků prstů. Rozměry (VxŠxH): 
185 x 60 x 64 cm

18
5 

cm

229 l
chladnička

97 l
mraznička

LED
osvětlení

ener. třída

A++

 



NEREZ

SOGO SS 10465
Chytrá trouba 3V1 = pečící TROUBA, horkovzdušná FRITÉZA a SUŠIČKA 
ovoce. 8  programů, regulace teploty 65-200°C, časovač, kapacita 10l, 
automat. vypnutí. Vyjímatelné časti lze mýt v myčce. Příslušenství: rošty, 
plech, koš na fritování, rožeň, knížka receptů od Petra Stupky. Ideální 
multifunkční pomocník v domácnosti. Příkon: 1400W.



Ideální multifunkční pomocník
v domácnosti. 



TAURUS AP 2030
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, 
dým a pachy… CADR je 120m3/h, časovač, 3 rychlosti 
výkonu, hladina hluku pouze 30 dB.



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

 



LED
osvětlení

ener. třída

A+

15
3 

cm



WHIRLPOOL W55ZM 111 W
Šuplíková mraznička, energetická třída A+, objem 102l, 
3 zásuvky. Rozměry (VxŠxH) : 83.8 x 54 x 61,5 cm 

102 l
mrazákener. třída

A+

 



AMICA SPA 18 ZLX
Kombinovaný nerezový sporák, 4 plynové hořáky s 
bezpečnostní pojistkou a el. zapalováním, objem trouby 62 l, 
multifunkčční trouba vč. grilu a ventilátoru, 8 funkcí, super rychlý 
ohřev, 3 skla ve dveřích trouby, energ. třída A. Rozměry (VxŠxH): 
85 x 50 x 60 cm  



ener. třída

A

62 l
trouba

ECG MTM 1771 WE
Mikrolnná trouba, objem 17 l, 
výkon 700 W, mechanické 
ovládání, časovač do 30 minut, 
rozmrazování, 6 úrovní výkonu, 
otočný talíř 24,5 cm. Rozměry 
(VxŠxH): 24.3x44.6x32 cm  

 


700 W 17 l

ECG ET 32303 
Stolní trouba, objem 30 l, 
příkon 3200 W, ventilátor, 
dvojité sklo, 2 plotny, plynulá 
regulace trouby (100–230 °C), 
regulace ploten, 5 režimů 
nastavení trouby, příslušenství: 
pečící plech, rošt, grilovací set, 
odkapávací plech. Rozměry 
(VxŠxH): 33,5 x 50,6 x 35,5 cm

 

3200 W 30 l

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

84
 c

m

WHIRLPOOL BSNF 8421 OX 
Kombinovaná chladnička, objem chladničky: 222l / mrazničky: 
97l, NoFrost, 6.smysl Fresh Control +, LED osvětlení, elektronické 
ovládání, energetická třída A+, hlučnost 42 dB, spotřeba: 0,852 
kWh/24 hod. Rozměry (VxŠxH): 188,5 x 59,5 x 65,5 cm

 



97 l
mraznička

222 l
chladnička

LED
osvětlení

ener. třída

A+

NO
FROST

NEREZ

18
9 

cm

GORENJE NRK 6192 MW
Kombinovaná chladnička, třída A++, lednice 222 l / mrazák 85 l, 
beznámrazový systém NoFrost Plus, 4 police v chladničce, zásuvka 
pro skladování ovoce a zeleniny, 3 zásuvky v mrazáku, LED 
osvětlení, Multiflow 360°: Multi 3D foukání vzduchu. Rozměry 
(VxŠxH): 185 x 60 x 64 cm 

 



85 l
mraznička

222 l
chladnička

LED
osvětlení

18
5 

cm

ener. třída

A++

HAIER HRF522DG7
Americká chladnička, objem XXL: chladnička 338 l / mrazák 177 l, třída 
A++, Invertorový kompresor se zárukou 12 let, Total NoFrost - 
beznámrazová technologie (Multi Air Flow - aktivní cirkulace vzduchu), 
rychlé chlazení a rychlé mrazení, režim dovolená, chladnička si reguluje 
teplotu podle teploty okolí, osvětlení LED panel v chladničce. Rozměry 
(VxŠxH): 179 x 90,8 x 65,5 cm   



177 l
mraznička

338 l
chladnička

LED
osvětlení

17
9 

cm

ener. třída

A++

CANDY CCOUS 5144 IWH  
Šuplíková mraznička, energetická třída A++, objem 152 l, 6 
zásuvek, kovové madlo.
Rozměry (VxŠxH): 143 x 55 x 58 cm 

 



152 l
mrazák

ener. třída

A++

GORENJE GS52010W
Úzká myčka nádobí, energ. třída: A++, 9 sad nádobí, 5 
programů mytí, 4 teploty, spotřeba vody jen 9 l, tablety 3V1, 
automatický systém čištění filtru, Total AquaStop. Rozměry 
(VxŠxH): 84, 5 x 44,8 x 60 cm  

 



ener. třída

A++



9 sad


kapsle JAR

96 ks

WHIRLPOOL WFO 3C23 6.5 X
Nerezová myčka nádobí, kapacita 14 sad nádobí,  energetická třída A++, 
senzorová technologie 6. smysl, 10 mycích programů, funkce odložené 
mytí – umožňuje odložit mytí až o 24 hodin, kontrola přetečení Aquasafe. 
Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm    

 



ener. třída

A++



14 sad


kapsle JAR

96 ks

CANDY CDP 1L952X
Úzká myčka nádobí, třída A+, kapacita 9 sad, hlučnost 52 dB, 
5programů, odložený star, kontrolka soli a leštidla, Express mytí- 
úspora 25% času a energie, LED kontrolky, samočistící tříúrovňový 
filtr, zvukový signál konce cyklu. Rozměry (VxŠxH): 85 x 45 x 60 cm

 





9 sad


kapsle JAR

96 ks
ener. třída

A+

CANDY CST G382D-S
Vrchem plněná Smart pračka, náplň prádla 8kg, odstřeďování 
1200ot./min., množstevní automatika, Technologie Smart Touch - 
bezdotykové propojení pračky pomocí technologie NFC s chytrým 
telefonem a její ovládání, 16 programů základních + 40 programů 
Smart Touch, Rozměry (VxŠxH): 85 x 40 x 60cm.  

 



8 kg
náplň prádla

1200
otáček / min.

ener. třída

A+++ 
Ariel White
and Color
70PD

 



CANDY CSS4 1372D3/1-S
Předem plněná Slim Smart, Smart Touch bezdotykové propojení 
pračky s chytrým telefonem a její ovládání, 16 základních + 40 
programů Smart Touch, odložený start, ochrana proti úniku vody 
Antioverflow, ochrana proti přepěnění. Buben Shiatsu - pro 
šetrnou péči o tkaniny. Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 40 cm

1300
otáček / min.

7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++



MORA K 560 BW
Kombinovaný sporák, 4 plynové hořáky s pojistkou
a integrovaným zapalováním, elektrická multifunkční 
trouba, horkovzdušný ventilátor, regulace teploty, chladná 
dvířka, samočisticí režim Eco Clean. Rozměry (VxŠxH):  
60 x 50 x 85 cm  



ener. třída

A

62 l
objem trouby

 



INDESIT BWSA 51052
Automatická pračka, energ. třída A++, kapacita 5 kg prádla, 
odstřeďování 1000 ot./min, 14 programů, Funkce Push & 
Wash umožňuje zahájit prací cyklus, i když je pračka vypnutá 
bez potřeby nejprve pračku zapínat, funkce Snadné žehlení,  
odložený start.  Rozměry (VxŠxH):  85 x 59,5 x 42 cm

1000
otáček / min.

5 kg
náplň prádla

ener. třída

A++

HAIER HW80 B1439 36
Automatická pračka, energ. třída A+++, kapacita 8 kg prádla, 
odstřeďování 1400 ot./min, 16 programů, ovládací panel v češtině, 
motor Direct Motion, Steam Plus – přídavná funkce ošetření párou pro 
větší hygienu a snadnější žehlení, ABT – antibakteriální ošetření zásuvky 
na detergent a gumového těsnění dvířek, odložený start. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 59,5 x 55 cm  



1400
otáček / min.

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

WHIRLPOOL FWD91496WS EU  
Předem plněná pračka, náplň 9 kg prádla, ener. třída A+++, 
inteligentní technologie 6. smysl, 14 programů + doplňkové, LCD 
displej, Colours15°, FreshCare+ - provzdušnění prádla po konci 
pracího cyklu, Clean+, záruka 10 let na tichý motor. Roměry 
(VxŠxH): 84,5 x 59,5 x 63 cm

1400
otáček / min.

9 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

 



Kapsle Ariel
3v1 na 1 rok

ZDARMA
(240 ks kapslí)



nutná registrace na: www.whirlpool.cz/promo-akce/darky

ECG MH 158
Multifunkční hrnec - dušení, 
vaření v páře, vaření, smažení, 
fritování, zapékání, grilování, 
fondue. Nádoby 5 l, nast. 
teploty 80 - 240°C, vyjímatelná 
nádoba, příkon 1500 W  



1500 W

ETA 01339000
Elektrický pečící hrnec, objem 4,3 l, max. příkon 475 W, funkce: vaření, 
dušení, pečení, zapékání a udržování ideální teploty, pracovní plocha a 
víko z nepřilnavého materiálu, průhledné víko, vyjímatelná nádoba, 
snadné čištění

 



ELECTROLUX EKC51350OW
Sklokeramický sporák, 4 varné zóny, indikace 
zbytkového tepla, elektr ická trouba s 
ventilátorem, objem 54 l, gril, rozmrazování. 
Rozměry (VxŠxH):  85 x 50 x 60 cm

 



ener. třída

A

54 l
objem trouby



Jste připraveni na TV vysílání v novém standardu DVB-T2? 




 



3x 2xJVC LT55VU63L
4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840×2160 px, 1 600Hz úhlopříčka 139 cm, 
technologie PMIm, DVB-T2/C/S2, kodek HEVC (H.265) - nový digitální standard, 
EPG, Wi-Fi, LAN, DLNA, 3× HDMI, 2× USB, Bluetooth



PHILIPS 43PFS5503/12
Full HD LED televizor, úhlopříčka 108 cm, rozlišení 1920 x 1080 pxl, DVB-
C/S2/T/T2/T2 (H.265), Pixel Plus HD, 2x HDMI vstup, USB 2.0, sluchátkový 
výstup, Easylink,  Incredible Surround,  nahrávání na USB




 



2x

 



ECG 32H04T2S2
HD LED TV, rozlišení 1366×768 px, tunery DVB-T2 (H.265/HEVC), DVB-C, DVB-S2, 
3× HDMI, USB, 1× VGA, CI slot, PC audio vstup, sluchátkový výstup, zvukový výkon 
2×8 W, uživatelský ekvalizér, nahrávání na USB, hotelový režim, energet. třída A




REC3x









PHILIPS 32PFS5803 
FULL HD televize, úhlopříčka 80 cm, rozlišení 1920×1080 px, tunery DVB-
T2/T/C/S2/S (H.265), Wi-Fi, SMART TV, 2× HDMI, 1× USB, technologie Pixel Plus 
HD, Incredible Surround, energetická třída A+

 



2x



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



HISENSE H40B5100
FULL HD televize, úhlopříčka 100 cm, rozlišení 1920×1080 px, tunery DVB-
T2/T/C/S2/S (H.265), 400Hz technologie PCI, 2× HDMI, 1× USB, hotelový režim, 
energetická třída A+




2x



HISENSE H43B7100
4K UHD SMART  televize, úhlopříčka 108 cm, rozlišení  3840x2160px, tunery DVB-
T2/T/C/S2/S (H.265), technologie HDR 10+ , obnovovací frekvence PCI 1400, WiFi, 
SMART, HbbTV,  3× HDMI, 2× USB, hotelový režim, energetická třída A+




2x 2x





HISENSE H50B7500
4K UHD SMART televize, úhlopříčka 126 cm, rozlišení  3840x2160px, tunery DVB-
T2/T/C/S2/S (H.265), technologie HDR 10+, WiFi, SMART, HbbTV, Bluetooth, 3× 
HDMI, 2× USB, hotelový režim, perfektní zvuk Dolby Atmos, energetická třída A+




3x 2x





HISENSE H55U7B
4K UHD SMART televize, úhlopříčka 139 cm, rozlišení  3840x2160px, tunery DVB-
T2/T/C/S2/S (H.265), 2 300Hz technologie PCI, HDR 10+/HLG technologie, WiFi, 
SMART, HbbTV, Bluetooth, ovládání mobilním telefonem, 4×HDMI, 2×USB, hotelový 
režim, perfektní zvuk Dolby Atmos,
energetická třída A+




4x 2x



ALCATEL 1C 5003D (černý, modrý)
Mobilní telefon, 5" displej s rozlišením 960 x 480 bodů, 4jádrový 
procesor 1.3GHz, 1GB operační paměti, 8GB interní paměti, 5Mpx a 
2Mpx fotoaparáty (8/5 Mpx interpolací), Bluetooth 4.2, WiFi, 
GPS/GLONASS, slot microSD, baterie 2000 mAh, platforma Android 
ve verzi Go



GPS

1GB

8GB

 



SENCOR SSS 6400N
Bluetooth reproduktor, voděodolný s 360° 
prostorovým zvukem, stupeň krytí IPX6, maximální 
výkon 30 W, audio vstup AUX, vestavěná dobíjecí 
baterie: 4 000 mAh Li-Ion, doba přehrávání až 7 
hodin  

 



BUXTON
Inovovaná sluchátka v plně bezdrátovém 
provedení. Nabízejí čistý a detailní zvuk. Bluetooth 
5.0 s dosahem až 10m, ochranné dobíjecí pouzdro, 
výdrž baterie na jedno nabití je až 6h, zabudovaný 
mikrofon.

 



IGET SMART G81H
Dotykový tablet s dobrým výkonem, 8" HD displej, 1280 x 800, 
IPS displej, 3G (slot na SIM kartu), Quad-Core procesor, RAM 2 
GB, ROM 16 GB, GPS, Bluetooth, Android 7.0, černá barva, 
exklusivní design

 













OMEGA OG83B
Přenosný party Bluethooth reproduktor, 
výstupní výkon 10W, digitální FM rádio, 
plynulá regulace: hlasitost, výška, basy, 
echo, úroveň mikrofonu. Přehrávání: 
bluetooth 2.1, USB, microSD karta, AUX 
vstup. Karaoke vstup jack 6,3mm. 
Bluetooth dosah až 10m. Světelný efekt. 
Vestavěný akumulátor 2400mAh. Madlo 
a kolečka pro přemístění, možnost 
instalace na stativ. 






HOOVER MBC 500UV
Čistič matrací - výkonný ruční vysavač, který si poradí s 
prachem, alergeny, roztoči v lůžkách, sedacích soupravách i 
polštářích. Ideální pro alergiky.

 



500 W

Speciální dezinfekční UV lampa
zničí 99,9% všech bakterií, roztočů

a dalších škodlivých organismů.

3 l

ROWENTA RO3927EA 
Vysavač, Příkon 750W, energetická třída: A, objem prachového 
sáčku 3 l, příslušenství vysavače: hubice na čalounění; kartáčová 
hubice; podlahová / kobercová hubice, kovová teleskopická trubice, 
akční rádius 7,6m

 



ETA MIO II ANIMAL 0502 90010
Podlahový sáčkový vysavač, ECO motor, příkon 700W, 4l 
objem sáčku, HEPA filtr 12, přední otočné kolečko o 360°, 
akční rádius 13 m, ochrana proti přehřátí motoru, bohaté 
příslušenství včetně turbokartáče a hubice na sběr zvířecích 
chlupů psů a koček. 

4 l

 





29,6 V

skladnýskladnýskladný

TAURUS UNLIMITED 29
Výkonný nabíjecí tyčový vysavač 2v1, příkon: 29,6 
V, Lithiové baterie, výdrž až 55 minut, dvě rychlosti - 
ECO / TURBO, cyklonový systém sběru nečistot, 
turbokartáč

 



TAURUS RAPIDISSIMO CLEAN
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, ale i těch virů)

 



ETA FENITÉ IPL  8347 90000 
IPL epilátor, 5 stupňů výkonu, velikost aplikačního okénka 4 

2
cm , nástavec pro odstranění chloupků, nástavec pro omlazení 
pokožky, manuální a automatický režim aplikace pulzního 
světla, LCD displej, automatické vypnutí při nečinnosti

 



SENCOR SBL 7178BK /  7177CH / 7170GG 
Automatický mixér na Smoothie, příkon 800 W,  2 rychlosti, drcení 
ledu, 0.7 l mixovací nádoba z tritanu, 0.6l sportovní láhev z titanu 
vhodná k přenášení, speciální vakuové víčko

 



ETA VITAL BLEND DIGI II 1100 90010
Multifunkčního pomocník k přípravě smoothie, nápojů, RAW stravy, 
polévek, přesnídávek, zmrzliny a dalších dobrot! 6 programů,
9 rychlostí, regulace otáček, rozsah otáček 15 000 až 30 000 ot./min, 
zpracuje studené / horké potraviny i led, objem nádoby 2 l, 2 sportovní 
nádoby s objemem 600 ml  



1500 W

TAURUS NIXUS
Zastřihovač vlasů a vousů, aku provoz, výdrž baterie až 
60 min., nastavení délky zástřihu 3-18 mm po 3 mm 
krocích, nerezové odolné nože, indikátor nabití a stavu 
baterie

 



ROWENTA MP4010F0
Elektrický odstraňovač ztvrdlé kůže, rychlé výsledky díky extra 
odolnému povrchu s diamantovými krystaly, dlouhá životnost 
nástavců, 2 rychlosti, 2 nástavce: hrubší na paty a jemnější na 
přední část chodidla, bezdrátový provoz (3x LR06 - AAA)

 





PEČUJTE O VAŠI ZAHRADU

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 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.

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

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

FIELDMANN FZR 4608-B  
Benzínová sekačka s pojezdem, systém sečení 3v1, motor: 

3OHV 139 cm / 2.2 kW, záběr sečení: 46 cm, mulčování, centrální 
nastavení výšky sečení - 5 pozic, výška sečení: 25-75 mm, 
sběrný koš: 50 l

ZÁBĚR
46 cm

POJEZD


Náhradní

nůž
+ odsávačka

oleje

 



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 boční/zadní, variabilní pojezdu

 



6v1 POJEZD
VARIABILNÍ

ZÁBĚR
51 cm

TOP MODEL

FIELDMANN FZR 4614 BES 
Benzínová sekačka s pojezdem a el. startétem, systém sečení 4v1, 

3motor: OHV 139 cm / 2,2 kW, záběr sečení 46 cm, ocelové šasi, 
elektrický startér, mulčování, centrální nastavení výšky sečení - 8 
pozic, výška sečení 25-75 mm, dělený koš 55 l 

 



ZÁBĚR
46 cm4v1 POJEZD


Náhradní

nůž
+ odsávačka

oleje

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

 



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

 



ZÁBĚR
38 cm

FIELDMANN FZR 2035-E  
Elektrická sekačka, příkon 1600 W, šířka záběru 38 cm, centrální 
nastavení výšky sečení – 5 poloh, výška sečení 20-70 mm, 
sběrný koš 45 l

 



FIELDMANN FZN 4000-A  
AKU nůžky na trávu a keře, Li-Ion baterie: 3,6V-1 300 mAh doba 
chodu cca 30 min, doba nabíjení 4 hod, 2 lišty - snadná výměna, 
lišta na keře 100 mm, lišta na trávu 70 mm

 



FIELDMANN FVC 4002 EK    
Ponorné kalové čerpadlo, příkon 900W, max. dopravované množství vody 
14 500 l/h, max. výtlak 8 m, max. ponorná hloubka 10 m, max. velikost 
pevných příměsí (nečistot) média 25 mm, automatický plovákový spínač

 



ZÁBĚR
27 cm

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

 



ZÁBĚR
42 cm

FIELDMANN FZS 3020-B    
3Benzínový křovinořez, dvoutakt motor 32,5 cm /1,15 kW, Dělitelná 

hřídel, poloautomat. strunová hlava, dvě struny 2,4 mm, ocelový 
trojzubec na nálétavé dřeviny, nastavitelný popruh

 




Struna

+ strunová
hlava

ZÁBĚR
30 cm

FIELDMANN FZS 2002-E 
Elektrická strunová sekačka, teleskopická rukojeť 
920 - 1140 mm, pomocná kolečka, příkon 500 W, 
šířka záběru 300 mm 

 



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

 



FIELDMANN FZS 5003-B 
3Benzinový křovinořez, typ motoru: 2 taktní jednoválec 52.0 cm  / 1.60kW, 

poloautomatická strunová vyžínací hlava, dvě struny o průměru 2.4 mm, 3-zubý 
ocelový kotouč 44 cm, dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy, nastavitelný 
popruh, kapacita nádrže 1.0 l  




Struna

+ popruh
křovinořezu

GRILOVACÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ!

V-GARDEN BALL 
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

 



Taurus ARIZONA
Raclette gril s oboustranou deskou, grilovací plocha: 42 x 21 cm s 
nepřilnavým povrchem BPA a PFOA free, příkon 1400 W, nastavení 
teploty termostatem, boustranná deska – hladká/vroubkovaná, 8 mini 
pánviček 9.5x9.5cm, deska i pánvičky vhodné do myčky. 

 




Sada

grilovacího
náčiní GS 125

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

 



TOP 1
v českých grilech

1600 W


Sada
grilovacího

náčiní GS 125

FIELDMANN FZG 1000  
Stolní gril na uhlí a grilovací brikety, velikost grilu:
Ø 35,5 cm, velikost ohniště: Ø 34 cm, chromový rošt, 
víko

 



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

 



POJEZD
VARIABILNÍ6v1 ZÁBĚR

46 cm

FIELDMANN FZR 5114-170B 
Benzínová sekačka s pojezdem, systém sečení 4v1, motor: OHV 

3RATO 170 cm  / 2.8 kW, záběr sečení 51 cm, ocelové šasi, mulčování, 
centrální nastavení výšky sečení 25 – 80 mm, dělený koš s ukazatelem 
zaplnění 62 l, panel s přihrádkou na drobnosti, kola na kuličkových 
ložiscích.  



ZÁBĚR
51 cm4v1 POJEZD


Náhradní

nůž
+ odsávačka

oleje

Pánev Tefal



Tefal GC722D34 OPTIGRILL+ XL   
Multifunkční gril, 9 automat. programů, 4 manuální nastavení, žebrovaná 
deska s nepřilnavým povrchem, indikátor průběhu grilování, technologie 
automat. senzoru grilování, měří tloušťku, šířku porcí a množství ingrediencí a 
následně přizpůsobuje teplotu a čas pro ten nejlepší výsledek, velká grilovací 
plocha 42x22 cm, gril. plochy je možné
mýt v myčce, vyjímatelná
odkapávací miska na tuk.

 



2200 W


