
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

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

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: 9:00 - 20:00

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

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

 




kanystr
+ olej

MORA C 110AW
Elektrický sporák se sklokeramickou 
deskou, 4 varné zóny, klasická trouba, 
objem trouby 68 l ,  ukazate l  
zbytkového tepla, chladná dvířka 
trouby, energetická třída A, Rozměry 
(VxŠxH) 85 x 50 x 60 cm

ener. třída

A 68 l
trouba

 



 



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

TAURUS T968399 

KRUPS KP 110XX, různé barvy 
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 

 



 



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

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

CANDY CST 360L-S

1000
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

 



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

SENCOR SMS 4013 RD

 


VIGAN ELP4V1 
Elektrický multifunkční likvidátor plevele, 4v1 - 
ekologický likvidátor plevele, horkovzdušná pistole, 
podpalovač krbů a grilů, rozmrazovač. Příkon 2000W, 
dva teplotní stupně - 80°C a 650°C, průtok vzduchu 
550l/min., termostat proti přehřátí.





4v1






SENCOR SLE 50F14TCS 
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

3x

 








62 l
mraznička

200 l
chladnička

CANDY CSET 5172W  
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

 



LED
osvetlení

ener. třída

A+

17
7 

cm

GORENJE  NRK 6191 MW
Kombinovaná chladnička, energetická třída A+ , objem chladničky 
222 litrů / mrazničky 85 litrů, beznámrazový systém NoFrost Plus,  
IonAir s Multiflow 360° - cirkulace ionizovaného vzduchu  nerezový 
držák lahví, zvukový alarm otevřených dveří, LED display.  Rozměry 
(VxŠxH): 185 x 60 x 64 cm

85 l
mraznička

222 l
chladnička

 



18
5 

cm

NO
FROST

ener. třída

A+

LED
osvetlení

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+++

 




Ariel White
and Color
70PD

VIGAN T45L 
Elektrická pečicí trouba s grilem, objem 45l

VIGAN 45L2P 
Elektrická pečicí trouba s grilem a 2 horními plotýnkami, objem 45l, 2 litinové 
plotny








WHIRLPOOL BSNF 8122 OX
Kombinovaná chladnička, chladnička: 222l / mraznička: 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

 



18
9 

cm

97 l
mraznička

222 l
chladnička

LED
osvětlení

NO
FROST

NEREZ

ener. třída

A++

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+

GORENJE RK6192ERD
Kombinovaná chladnička, objem chladničky 229 l / mrazničky 95 l, 
energetická třída A++, zeleninová zásuvka CrispZone s regulací 
vlhkosti HumidityControl, FrostLess technologie pro menší tvorbu 
námrazy v mrazničce, XXL SpaceBox zásuvka, držák na láhve. 
ČERVENÉ provedení. Rozměry (VxŠxH): 185 x 60x 64 cm

95 l
mraznička

229 l
chladnička

ener. třída

A++

 



18
5 

cm



WHIRLPOOL AFB 601 AP  
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

 



ener. třída

A+ 88 l
mraznička

GODDESS RSD083GW8A
Chladnička s výparníkem, objem chladicí části 81 l, objem 
výparníku 10 l, energetická třída A+, tři police z tvrzeného skla, 
hlučnost 42 dB. Rozměry (VxŠxH): 83,1 x 44,5 x 49 cm

 



ener. třída

A+ 81 l
chladnička

10 l
výparník

GORENJE WE62S3
Předem plněná pračka, energetická třída A+++, kapacita 6 kg,  
1200 ot/min, méně otřesů a vibrací díky StableTech, LED displej, 
odložený start, program SterilTub pro svěží vůni, AllergyCare - 
speciální ochrana pro citlivou pokožku, 16 programů. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 43 cm 

 



6 kg
náplň prádla

1200
otáček / min.

ener. třída

A+++

Pračka předem plněná, en. třída A+++-30%, 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 L7FBE68SC 

 



1600
otáček / min.

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++


Ariel Color
prací gel
70 PD

CANDY CSWS40 364D/2-S  
Chytrá pračka se sušičkou, praní 6 kg prádla, sušení 4 kg prádla, množstevní 
automatika, vedení statistik praní a čerpání energie, Technologie Smart Touch - 
propojení pračky s chytrým telefonem, stahování nových cyklů, ovládání pomocí 
hlasu, 16 programů + 40 programů Smart Touch, ukazatel zbývajícího času praní, 
Rozměry ( ): 85 x 60 x 40 cmVxŠxH

6 kg
praní



 



4 kg
sušení

ener. třída

B


Ariel White
and Color
70PD

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

 



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


kapsle JAR

96 ks

CANDY CDP 2D1145W
Úzká myčka nádobí, 7 programů, odložený start až 24 
hod, Express mytí –úspora 25% času a energie, Impulsní 
mytí – snížení spotřeby a hlučnosti, 3 koše, Aquastop, 
Antioverflow. Rozměry (VxŠxH): 85 x 40 x 62 cm

 



ener. třída

A++



11 sad

BRAVO B4606
Mikrovlnná trouba, objem 20 litrů, 
mechan ické  ov ládán í ,  ohřev, 
rozmrazování, časovač do 30 minut, 
mikrovlnný ohřev 700 W, příkon 
1150 W

 



HOOVER HF18GH 011
Tyčový vysavač, bezsáčkový, bezdrátový (25min), stabilní výkon s 
turbo funkcí, technologie samostatného cyklónu, na všechny 
podlahy, integrovaný ruční vysavač, motorizovaný kartáč, LED světlo 
na hubici, 2v1 štěrbinová, prachová hubice a hubice na nábytek

 



0,7 l

ETA 2266 90000 AQUATIC
Parní mop 2v1: ruční čistič a parní mop, nahřátí za 30 s, 15 min provozu na 
jedno naplněn, 275ml nádobka na vodu, příkon 1200 W, tlak 1 bar, regulace 
páry, světelná signalizace provozu

 



CONCEPT VP 8251
Podlahový sáčkový vysavač, příkon 700 W, sací výkon 16kPa, ultra tichý, 
elektronická regulace výkonu, objem sáčku 4l, omyvatelný filtr HEPA 13, 
7stupňová filtrace, 7m kabel, akční rádius 11 m, kovové teleskop. trubky 

 




Vysavač
na okna

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

 




Kuchařka






 



GOGEN TVH32P260T 
LED TV DVB-T/T2/C, Úhlopříčka 80 cm, HD Rozlišení 1366 x 768, 100 Hz CMR, 
Kodek H.265, Mega Contrast, USB movie, 2x HDMI

2x GOGEN TVF40P525T / TVF48P525T
Full HD LED televizor, uhlopříčka 122 cm, rozlišení 1920 x 1080px, 200Hz Clear 
Motion Picture, digitální tuner DVB-C; DVB-T; DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa, 
2× HDMI, 1× USB, SCART, sluchátkový výstup




 



2x




 



PHILIPS 43PFS5803
Smart LED Full HD televizor, úhlopříčka 108 cm, rozlišení 1920 x 1080px, tuner 
DVB-C/S/S2/T/T2 (H.265 HEVC), vestavěná Wi-Fi, HbbTV, Clear Sound, Incredible 
Surround, funkce Smart Sound, en. třída A++, přehrává i nahrává díky USB, CI+, 
LAN, sluchátkový výstup  
























2x 2x REC

4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840×2160 px, tuner DVB-T2/C/S2 , kodek HEVC 
(H.265), Wi-Fi,  Bluetooth, HbbTV, Miracast, WiDi, Magické spojení s mobilem, LAN, 3× 
HDMI, 2× USB, CI slot,  zvuk 20 W, operační systém webOS

LG 49UK6400 / 55UK6400 / 65UK6400

 






























 


 



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   

 









IGET BLACKVIEW GA7
Mobilní telefon - 5“ IPS HD displej, 1GB operační paměti, 
vestavěná paměť 8 GB, Slot microSD, Duální zadní fotoaparát 8 + 
0.3 MPx, Přední kamera 5 MPx, Připojení Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 
baterie 2800 mAh. Dual SIM. OS Android 7 Nougat





 



7.0

8GB

GPS







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.



Digitální ultrazoom, 16Mpx snímač CMOS, objektiv NIKKOR 
23–900 mm se světelností f/3–6,5, 40× optický zoom, optická 
redukce vibrací, režim makro, paměťové karty SD/SDHC/SDXC, 
ISO: 125–6 400, mechanická závěrka, 3" výklopný displej, 
samospoušť, micro HDMI, mikrofonní jack konektor, Wi-Fi,  
Bluetooth

NIKON COOLPIX B 500 RED / BLACK 

 






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. 






ROWENTA TN6000F4  
Hybridní zastřihovač vousů, zastřihování/tvarování/holení,  
technologie Wet&Dry, 3 hřebenové nástavce, samoostřicí břity z 
nerezové oceli, Li-ion baterie, až 120 minut holení, LED ukazatel 
nabití, odnímatelná čepel, síťový i akumulátorový provoz, 
možnost nabíjení přes USB.





ROWENTA EP2702F0 
Elektrický pilník na chodidla, hladká chodidla během okamžiku 
díky vysoce výkonnému motoru s kabelovým napájením, 
odnímatelná a omyvatelná hlava pro snadné čištění, 2 rychlosti 
otáčení

 



Elegantní cestovní vysoušeč vlasů, s odolným DC 
motorem, 1200 W, 2 stupně rychlosti, 2 úrovně nastavení 
teploty, sklopná rukojeť a koncentrátor. Součástí balení je 
cestovní pytlíček. 

ECG VV 1200 TRAVEL G



SENCOR SFE 2327WH           399,-    
Stolní ventilátor, průměr lopatek 23 cm,  2 rychlosti, oscilace, příkon: 30W

Stolní ventilátor, průměr lopatek 30 cm,  3 rychlosti, oscilace, příkon: 40W

SENCOR SFE 4037WH         549,- 
Stolní ventilátor, průměr lopatek 40 cm,  3 rychlosti, oscilace, příkon: 50W

SENCOR SFE 3027WH        499,- 

Stojanový ventilátor, průměr lopatek 40 cm, 3 rychlosti, oscilace,
3 lopatky, příkon: 50 W 

SENCOR SFN 4047WH              599,-



BRAVO B 4487 fialový, zelený
Tyčový mixér, příkon 300W, ergonomický 
design, snadné ovládání, 2 rychlosti provozu

 



BRAVO B 4657

Nerezová rychlovarná konvice, 1.8 litrů, příkon 
1800-2200 W 

 



SENCOR SBL 7070GG / 7077CH / 7078BK
Smoothie mixér, 2 přednastavené programy, LED indikátor, multicyklónový efekt, 
tritanové lahve se silikonovým úchopem, 0,6l sportovní lahev, 6 vyjímatelných 
čepelí z nerezové oceli,  příkon 800 W

 



ETA GRANO 2139 90000  
Rýžovar, plně automatický proces vaření, režim udržování teploty, 
objem 1 l (pro tvorbu 0,75 kg rýže), vyjímatelná nádoba, skleněná 
poklice, příkon 400 W, ochrana proti vyvaření vody




 



CONCEPT KP3531
Elektrický kráječ, výkon 130 W, špičkový nůž  Solingen z nerezové oceli
o průměru 17 cm, nakloněná deska s kovovými částmi,  tloušťka krájení od 0 do 23 mm, 
protiskluzové nožičky. Bezpečný provoz a snadná údržba! 


konvice

Concept RK 3130

MYPHONE FUN7 LTE (černý, modrý)
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





 



2GB

16GB

8.1

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

Výkonný chytrý telefon, 5.84" LTPS displej s Full HD+ rozlišením 2280 x 
1080 bodů, 8jádrový procesor Kirin, 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 uživatelským 
rozhraním EMUI 8.0

HUAWEI P20 LITE Blue / Black





GPS

4GB

64GB

8.0

 



TRUECAM A7S 
Profesionální kamera do auta: rozlišení 2304x1296, FULL HD 
1080, 45FPS, české menu, detekce radarů, GPS, G-Senzor, 
noční režim, funkce TACHOMETR, detekce pohybu, funkce 
časové smyčky, dva druhy držáků, LCD displej, LED přisvícení, 
funkce focení, funkce HDR pro lepší obraz, CPL a UV filtry


Nanokosmetika 

Benecare

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

TAURUS SYNCRO GLASS

 



Bezdrátová špuntová sluchátka s Bluetooth 5.0 s výdrží 6 
hodin a inteligentním pouzdrem pro nabíjení za pochodu. 
Čistý a bohatý zvuk, integrovaný reproduktor i mikrofon. 
Ovládat handsfree lze tlačítky na sluchátkách, automatické 
spárování, 3 dodávané velikosti špuntů. 

LAMAX DOTS1

 




Youradio

na 6 měsíců



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

POJEZD
VARIABILNÍ6v1 ZÁBĚR

46 cm

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

VEGA 46 HWXV 6in1   

 




kanystr
+ olej

6v1 ZÁBĚR
51 cm

POJEZD
VARIABILNÍ

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

VEGA 51 HWXV 6in1    

 




kanystr
+ olej

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


kanystr
+ olej

 



Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor 
3

OHV o obsahu 139 cm  / 2.2 kW, záběr sečení  46 cm, 
systém sečení 4v1 – sběr, zadní a boční odhoz, 
mulčování. Nastavení výšky sečení - 8 pozic, výška 
sečení: 25-75 mm

FIELDMANN FZR 4614-B  

POJEZD
VARIABILNÍ

ZÁBĚR
46 cm4v1

 




Náhradní

nůž
+ odsávačka

oleje

FIELDMANN FZR 5114-B 
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor OHV o 

3
obsahu 173 cm  / 3,2 kW, záběr sečení 51 cm, systém 
sečení 4v1 – sběr, zadní a boční odhoz, mulčování. Výška 
sečení 25-80 mm, dělený koš s objemem 62 l, panel s 
přihrádkou na drobnosti, kola uložená na kuličkových 
ložiscích 

POJEZD
VARIABILNÍ

ZÁBĚR
51 cm4v1

 




Náhradní

nůž
+ odsávačka

oleje

POJEZD
VARIABILNÍ7v1 ZÁBĚR

54 cm

Benzínová sekačka variabilním pojezdem a elektrickým 
startováním, čtyřtaktní motor OHV o obsahu 173 cm3,  záběr 
sečení 54 cm, systém sečení 7v1, sběr, zadní a boční odhoz, 
mulčování. Výška sečení 25 – 75 mm, koš s objemem 70 l, 
panel s přihrádkou na drobnosti, bateriové startování s 12 V  
baterií s dobíjením. 

VEGA 545 SXHE 7in1   


kanystr
+ olej

 



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

 



ZÁBĚR
34 cm

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

VEGA GT 3403   


Pracovní
rukavice

 

     

ZÁBĚR
32 cm

FIELDMANN FZR 2028   
Elektrická sekačka, příkon 1300W, šířka záběru 32 
cm, 3 pozice nastavení výšky sečení, výška sečení 
20-60 mm, plastový sběrný koš 30l s ukazatelem 

2
zaplnění, doporučená plocha sečení: 600 m


Náhradní

nůž

 



FIELDMANN FVC 2003-EK / 4002 EK    
Ponorné kalové čerpadlo, příkon 400W / 900W, max. dopravované 
množství vody 7500 l/h, 14 500 l/h, max. výtlak 5 m / 8 m, max. 
ponorná hloubka 5 m / 10 m, max. velikost pevných příměsí (nečistot) 
média 25 mm / 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. 


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  




Pracovní
rukavice

+ olej

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

 




Pracovní
rukavice

+ olej

ZÁBĚR
30 cm

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

FIELDMANN FZS 2002-E 

 




Struna

ZÁBĚR
42 cm

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

FIELDMANN FZS 3020-B    

 




Struna

FIELDMANN FZN 4000-A/ FZN 4101-A       
AKU nůžky na trávu a keře, Li-Ion baterie: 3,6V-1 300 mAh / 
3,6 V -1 500 mAh, doba chodu cca 30 min, doba nabíjení 4 hod, 
2 lišty - snadná výměna, lišta na keře 100 mm/ 110 mm, lišta na 
trávu 70 mm / 80 mm  



 



GRILOVACÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ!

FIELDMANN 
FZG 1000G  
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

 



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

 



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

JATA GR 208

 



550 W


Dárková

sada koření

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

TAURUS GALEXIA STONE

 



2000 W


Dárková
sada koření

 



Stolní gril, deska o rozměru 46x25cm s nepřilnavým 
povrchem bez PFOA i PTFE, termostat pro nastavení 
teploty, nádobka pro zachycení šťávy, teplotně izolovaná 
držadla

JATA  GR 195 

2200 W

Stolní gril, kamenná deska a žebrovaný litinový rošt, 
grilovací plocha: 235x365mm, výměnné desky, 
regulace teploty, snadno omyvatelný, termostat, tác 
pro odtok tuku  

ETA VITAL GRIL 1162 90000

 



1300 W


Dárková

sada koření

SENCOR SBG 6030
Inteligentní kontaktní gril, 7 programů + manuální program 
zaručují vždy dokonalé výsledky, odnímatelné grilovací desky, 
automatické senzory pro měření tloušťky a nastavení teploty, 
regulace teploty

 



2100 W



Kořenky
Lamart

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


Sada

grilovacího
náčiní GS 125

Tefal GC712D34 OPTIGRILL
Inteligentní kontaktní  gril, kovová 
žebrovaná deska s nepřilnavým PTFE 
povrchem , rozměr desky 32×22 cm , 
příkon 2 000 W,  vyjímatelné desky lze 
mýt v myčce,  variabilní nastavení 
teploty, vyjímatelná odkapávací miska na 
tuk, 6 programů grilování, barevný 
indikátor, automatický sensor grilování

Tefal GC722D34 OPTIGRILL+ XL   
Inteligentní kontaktní  gril, rozměr desky 42 × 22 cm, 
příkon 2 200 W 

 



 




