
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

CANDY CS4 1062 D3/1-S
Pračka SLIM Smart, energ. třída  A+++, náplň 6kg, odstřeďování  
1000 ot./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 60 x 40cm.

 



1000
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

Rychlovarná konvice, o objemu 
1,7 l, LED osvětlení ve vodoznaku, 
nerezové provedení, vyjímatelný 
filtr proti vodnímu kameni. Příkon 
2 200W

CONCEPT RK 3145

1,7 l

 



2200 W

KRUPS KP 130XX, různé barvy 
Kávovar na kapsle Dolce Gusto, připravíte 
espresso, lungo, cappuccino, latte, macchiato, 
horkou čokoládu, čaj, studené nápoje, příkon 1 
460 W, tlak 15 barů,  1l nádržka na vodu, ukazatel 
množství vody 

 



ener. třída

A++

95 l
mraznička

229 l
chladnička

GORENJE RK6192EX
Kombinovaná chladnička, 
energ. třída: A++, objem 
chladničky 229l / mrazničky 
95l ,  ze leninová zásuvka 
CrispZone s regulací vlhkosti 
HumidityControl, FrostLess 
technologie pro menší tvorbu 
námrazy v mrazničce, XXL 
SpaceBox zásuvka,  držák na 
láhve, barva NEREZ, rozměry 
(ŠxVxH): 60 × 185 × 64 cm

18
5 

cm

NEREZ

 


4K Ultra HD Smart televizor, úhlopříčka 140 cm, rozlišení 3840×2160 px, 800 Hz CMP, DVB-T2/C/S2,  
podpora HEVC (H.265) – nový digitální standard, Internetový prohlížeč, LAN, Wi-Fi, Bluetooth , HbbTV , zvuk 
20 W, 3× HDMI, 2× USB, energetická třída A+. 

GOGEN TVU 55V298 STWEB / TVU 49V298 STWEB

 




 



3x 2x








 



 8.1

16GB

GPS



Mobilní telefon, 5.5" NOTCH HD IPS displej, 1132 x 540, 18:9,  Quad-Core, 
Dual SIM, 2 GB + 16 GB, 13 MPx + 2 MPx /5 MPx, duální kamera, GPS, 4G/LTE, 
baterie 3000 mAh, snímač otisku prstů, Android 8.1

IGET EKINOX K5 BLUE / GOLD

 


FIELDMANN FZP 5016-B

3Benzínová pila, typ motoru: 2-taktní jednoválec 50,4cm , výkon 
motoru: 2.0 kW, Oregon lišta a řetěz, Japonský karburátor Walbro, délka 
lišty: 40 cm, nastavitelné automatické mazání řetězu, rozteč řetězu: 375

 




Náhradní

řetěz FZP 9008 B 

Sušička ovoce, vhodné i pro 
sušení zeleniny a hub, 
průhledná plata - 8 ks o 
průměru 32 cm, rozšiřitelná až 
na 10 plat, rozpětí termostatu 
35°-70°C, příkon 250W 

BRAVO B 4634 
REGULA MAXI

 



 


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

Napařovací žehlička, keramická žehlící plocha, 
plynulá regulace teploty, systém samočištění Self-
cleaning, zamezující tvorbě vodního kamene, 
možnost vertikálního napařování

SENCOR SSI 5700VT

 



2400 W



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+, objem 
chladničky 175 litrů / mrazničky 87 litrů, Antibakteriální štít, 
LED osvětlení, automatické odmrazování chladicí části.  
Rozměry (VxŠxH): 171 x 54,5 x 60 cm

BEKO RCSA270K20W  

87 l
mraznička

175 l
chladnička

 



LED
osvětlení

ener. třída

A+

17
1 

cm

ener. třída

A++

64 l
mraznička

188 l
chladnička

LED
osvětlení

 



CANDY X 5433 CM
Kombinovaná chladnička,objem chladničky: 188 l / mrazničky: 64 l, 
3+1 nastavitelné skleněné police, LED osvětlení, aut. odmrazování 
chladničky. Rozměry (VxŠxH): 180 x 55 x 54,5 cm

NEREZ

18
0 

cm

ener. třída

A++

94 l
mraznička

230 l
chladnička

 



Kombinovaná chladnička, No Frost - beznámrazová 
technologie, energetická třída: A++, objem chladničky 230l / 
mrazáku 94l, zásuvka NaturaFresh, oddělený systém chlazení 
vzduchu TwinTech, technologie MultiFlow.  Rozměry (ŠxVxH): 
60 x 185 x 64 cm

ELECTROLUX EN3481MOW

18
5 

cm NO
FROST

ener. třída

A++

111 l
mraznička

253 l
chladnička

 



WHIRLPOOL W5 921E OX
Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, objem 
chladničky 253l / mrazáku 111l, 6. smysl pro delší čerstvost 
potravin, nízkonámrazová technologie LessFrost, kovová deska 
StopFrost, nízkoteplotní zásuvka FreshBox, LED osvětlení .   
Rozměry (ŠxVxH): 59.5 x 201 x 65.5 cm

20
1 

cm

LED
osvetlení

MORA K 561 AW
Kombinovaný sporák,  4 plynové hořáky s pojistkou 
STOP GAS a el. zapalováním, energetická třída A, el. 
multifunkční trouba, objem 62 l, 8 programů, ECO 
CLEAN - funkce na čištění trouby. Rozměry (VxŠxH): 
85 x 50 x 60 cm





62 l
objem trouby

ener. třída

A

HADICE PRO PŘIPOJENÍ 
PR HAB 100 + PLECH 

ZDARMA

DÁREK

GODDESS RSC084GW8SS 
Jednodveřová chladnička, objedm chladničky: 73 l / mrazničky: 9 l, 
energetická třída A+, 1 průhledný šuplík v lednici, 2 přihrádky ve 
dveřích lednice. Rozměry (VxŠxH) : 85 x 47,5 x 43,5 cm 

 



9 l
mraznička

73 l
chladnička

ener. třída

A+

85
 c

m

WHIRLPOOL W55TM 4110 W 
Kombinovaná chladnička s mrazákem nahoře, energetická třída: 
A+, objem chladničky 171l / mrazáku 42l, 4 skleněné police, 
odmrazování chladničky automatické/ mrazničky ruční. Rozměry 
(ŠxVxH): 54 x 144 x 57 cm  



42 l
mraznička

171 l
chladnička

ener. třída

A+

14
4 

cm
AEG  AHB72621LW
Truhlicová mraznička, objem 255l, energetická  třída: A++, elektronické 
ovládání, zámek. Rozměry (VxŠxH):  86,8 x 120 x 66,8 cm

 



255 l
mrazák

ener. třída

A++

86
,8

 c
m

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

 



152 l
mrazák

ener. třída

A++

14
3 

cm

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

WHIRLPOOL W55ZM 111 W

102 l
mrazák

ener. třída

A+





83
,8

 c
m

MORA C 511AW
Elektrický sporák s multifunkční troubou, 4 varné zóny, 
energetická třída A, objem trouby 64 l, funkce na čištění 
trouby, komfortní zavírání dvířek, ohřev talířů, funkce 
šetrné rozmrazování, vedení plechů prolisy, praktický 
úložný prostor, chladná dvířka trouby, ukazatel zbytkového 
tepla. 



64 l
objem trouby

ener. třída

A

DÁREK
  PLECH

ZDARMA

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

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    

WHIRLPOOL WFO 3C23 6.5 X

 



ener. třída

A++



14 sad


kapsle JAR

96 ks

KUPTE
SPORÁK

 



a získejte
odsavač par

za zvýhodněnou
cenu!

 



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+++

 



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+++

AEG L7FBE68SC 
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

 



1600
otáček / min.

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++


Ariel Color
prací gel
70 PD

 



ELECTROLUX EW6S226SI
Pračka předem plněná - úzká, energetická třída: A+++ -10%, 
technologie SensiCare - přizpůsobí program aktuální náplni, praní 
v páře - program s antialergickou párou, Eco Time Manager, 
antialergický program. Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 59,5 x 41,5cm. 
Invertor motor se zárukou 10 let, 5 let záruka na celý model. 

1200
otáček / min.

6 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

 



Pračka se sušičkou, náplň při praní 9 kg, při sušení 7 kg, energetická 
třída A, FreshCare+ pomocí speciálního provzdušňování párou 
osvěžuje prádlo a zabraňuje vzniku bakterií, 14 programů, programy 
rychlého praní 30' nebo praní a sušení 45'. Možnost sušení do skříně, 
na ramínko nebo k žehlení. Rozměry (VxŠxH):  85 x 59,5 x 60,5cm

WHIRLPOOL FWDG97168B EU

1600
otáček / min.

9 kg
náplň prádla

ener. třída

A


Philips GC4554/40
v hodnotě
1799 Kč  

Žehlička

po registraci na:  www.whirlpool.cz/promo-akce/darky 



GORENJE EIT5351WD
Elektrický sporák s indukční varnou deskou, 4 indukční varné 
zóny, BridgeZone (spojení varných zón), dotykové ovládání, 
multifunkční trouba BigSpace, 11 programů, MultiAir - optimální 
cirkulace horkého vzduchu, víceúrovňové pečení, AquaClean, 
GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby. Rozměry (ŠxVxH): 
50 x 85 x 59,4 cm  



70 l
objem trouby

ener. třída

A








PHILIPS 55PUS7304 
4K Ultra HD televizor, rozlišení 3840×2160px, DVB-C/S2/T/DVB-T2 (H.265) – 
certifikováno ČRa, Wi-Fi, Smart TV, internetový prohlížeč, 1700 PPI, HbbTV, HDR, 
PVR, Ambilight 3stranný, OS Android, chytrý ovladač, 5 let záruka! (nutno registrovat 
na: www.tvpromotion.eu.cz)  



4x 2x




3x 2xJVC LT 49VU63L
4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840×2160 px, 1 600Hz technologie PMIm, DVB-
T2/C/S2, kodek HEVC (H.265) - nový digitální standard, EPG, Wi-Fi, LAN, DLNA, 3× 
HDMI, 2× USB, Bluetooth

 






















GPS

2GB

16GB

Odolný chytrý telefon s konstrukcí splňující normy IP68 a MIL-
STD-810G. 5.5" IPS HD+ displej s rozlišením 1440 x 720 bodů, 
4jádrový procesor s frekvencí 1.3GHz, 2GB RAM, 16GB interní 
paměť; 8+0.3MPx zadní a 5MPx přední fotoaparát; Bluetooth 4.0, 
baterie 4400mAh, identifikace tváře

IGET BLACKVIEW GBV5500 YELLOW






 



HD LED televizor, úhlopříčka 81 cm, rozlišení 1366x 768 px, DVB-C/S2/T/T2/T2 
(H.265),Skylink FastScan ladění, 2x HDMI vstup, 1x USB 2.0, nahrávání na USB disk, 
přehrávání,  energet. třída A 

SENCOR SLE 3225 2x













 



HD SMART televizor, úhlopříčka 81cm, rozlišení 1366×768 px, 200 Hz technologie 
Clear Motion Picture, DVB-T2/C/S2 , kodek HEVC (H.265) - nový digitální standard, 
EPG, Wi-Fi Ready (je možné dokoupit modul), LAN, DLNA, 2× HDMI, 1× USB, HbbTV. 
Záruka 40 měsíců

GOGEN TVH 32R360 STWEB 2x

















CPA HALO 11 (černý, zlatý, červený)
Telefon pro seniory, 2,4" displej, Velká tlačítka, SOS 
tlačítko, FM rádio a LED svítilna, Slot pro microSDHC (až 
32 GB), Budík, 900 mAh baterie (4 hodiny hovoru, 
pohotovostní doba 10 dní) 





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 / Pink





GPS

4GB

64GB

8.0

Chytrý telefon s obrovským Ultra FullView displejem, motorizovanou pop-
up selfie kamerou, duálním fotoaparátem s umělou inteligencí. displej s Full 
HD+ rozlišením 2340x1080 bodů, 8jádrový procesor Kirin, 4GB operační 
paměti, 64GB interní paměti, zadní fotoaparáty 16+2Mpx, přední selfie kamera 
16Mpx, LTE, Bluetooth, WiFi, GPS/Glonass, 3.5mm jack, čtečka otisků prstů, 
Face ID, baterie 4000 mAh, Android.

HUAWEI P SMART Z Black / Blue / Green





GPS

4GB

64GB

8.0

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

Vrácení peněžní
částky ve výši

800 Kč





LENOVO IDEAPAD S340 81N80097CK
Tenký notebook, Procesor Intel Pentium 5405U 2.3GHz HyperThreading, 
Cache 2MB, Matný LED displej, Úhlopříčka 15,6", Rozlišení displeje: 
1920x1080 (Full HD), Operační paměť 4GB RAM, SSD 128GB, Bez 
mechaniky, Grafická karta:Intel UHD Graphics 610, Wi-Fi ac, Čtečka 
paměťových karet, Bluetooth 4,2, WEB kamera, 2x USB, 1x USB C, HDMI, 
Numerická klávesnice


15,6” FULL HD DISPLEJ

OPERAČNÍ PAMĚŤ RAM 4 GB

Procesor Intel Pentium 5405U 2.3GHz

Intel UHD Graphics 610

ASUS X509UA-EJ073T
® Universální notebook, Procesorem Intel Core™ i3-7020U, 2.3 GHz, Cache 

3MB, Matný LED displej, Úhlopříčka 15,6", Rozlišení displeje: 1920x1080 
(Full HD), Operační paměť 4GB RAM, SSD 256GB,  Bez mechaniky, Grafická 
karta:Intel UHD Graphics 620, Wi-Fi ac, Čtečka paměťových karet, Bluetooth, 
WEB kamera, 3x USB, 1x USB C, HDMI, Numerická klávesnice, Microsoft 
Windows 10


15,6” FULL HD DISPLEJ

OPERAČNÍ PAMĚŤ RAM 4 GB

®Procesor Intel  Core™ i3-7020U, 2.3 GHz

Intel UHD Graphics 620

TP-LINK TL-WR841N 
Bezdrátový router, WiFi 802.11b/g/n, rychlost 
až 300 Mbit/s, 4x LAN, 1x WAN, výstupní výkon 
až 20 dBm, dvě neodnímatelné 5dBi všesměrové 
antény



Barevná inkoustová multifunkční tiskárna, funkce skeneru a 
kopírky, formát A4,  tiskové rozlišení 5760×1440 dpi,  rychlost až
8 str./min. při černobílém tisku, rozlišení skeneru 1200×2400 dpi, 
bezokrajový tisk, zásobník na 50 listů , Wi-Fi , USB, podpora Epson 
Connect 

EPSON XP245 



               červený / černý  
Fotoaparát - Digitální ultrazoom, 16Mpx CMOS BSI snímač, objektiv NIKKOR 
23–900 mm, 40× optický zoom , optická stabilizace, automatické zaostřování, 
režim makro, paměťové karty SD/SDHC/SDXC,  samospoušť, micro HDMI 
,Wi-Fi , Bluetooth , 3" výklopný displej



 









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.



Herní sluchátka s flexibilním mikrofonem, měkké 
polstrování náušníků i hlavového mostu, 
nastavitelná velikost hlavového mostu, délka kabelu 
240 cm, ovladačem hlasitosti a vypínačem 
mikrofonu

BML GAMEGOD BRUISER

 



YENKEE  YPB 1010
Mini power bank s kapacitou 10 000mAh 
a duálním USB výstupem s maximálním 
nabíjecím proudem 2.1A vhodná pro 
nabíjení  chytrých zařízení.

 



YENKEE YKM 2006CS 
Sada bezdrátové klávesnice a myši, klávesnice má 
ergonomický design, tiché klávesy, multimediální klávesy a 
numerickou část,  je odolná proti polití. Myš vhodná jak pro 
praváky, tak pro leváky.

 





TOSHIBA USB FLASH DISK







CASIO FX 85 ES PLUS
Školní kalkulačka s přirozeným zobrazením 
výpočtu a 252 integrovaných matematických funkcí, 
velký displej, duální napájení - solár/bateriové

 



SENCOR SEC 160 GN
Školní kalkulačka, 240 vědeckých funkcí, dvouřádkový 
LCD displej, automatické vypnutí, ochranný nasouvací 
kryt, zobrazení 12 alfanumerických znaků a 10 + 2 
číslice, 

 



EMOS ZQ3221.3
Výhodné balení 3kusů LED žárovek, barva světla: 
neutrální bílá, energetická třída: A+, náhrada za žárovku: 
40 W, příkon: 6 W, patice E14, 3 roky záruka, životnost: 
30 000 hodin

 



Výhodné balení 3kusů LED žárovek, barva světla: neutrální bílá, 
energetická třída: A+, náhrada za žárovku: 60 W / 75 W, příkon: 9 W / 
10,5 W, patice E27, 3 roky záruka, životnost: 30 000 hodin

EMOS ZQ5141.3                    EMOS ZQ5151.3

 



 



Designová kovová sluchátka a perfektně vyladěný 
zvuk a vysokou kvalitou zpracování. Velmi odolný 
kabel opletený kevlarovými vlákny s délkou 1,2m, 
mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s konektorem 
jack 3,5 mm 

BUXTON REI M100 BLACK

 



EMOS STELLA, ČERNÁ / BÍLÁ
Stolní LED lampa, příkon 5W, barva světla neutrální 
bílá, světelný tok 500lm, teplota chromatičnosti 
4000K, energetická třída A+

 




















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

Vystaveno více než 1200 svítidel!

SVITAVY
Milady Horákové 4

www.produmsvitavy.cz

Po - So

8:30 - 18:00

ETA 0028 90030 GRATUS 
Kuchyňský robot, Příkon 1200 W, Plynulá 
regulace se zpětnou vazbou s funkcí pulse, 
Odklopné rameno, Celokovový plášť a 
vnitřní převodová kola, Nerezová mísa o 
objemu 5,5 l, transparentní kryt, Délka 
přívodního kabelu 1,3 m, Příslušenství: 
hnětací hák, pevný a drátový šlehací 
nástavec, Skleněný mixér 1,2 l,  
Pomaloběžný výstup pro připojení 
doplňkového příslušenství.

 



5,5 l1200 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

 




Kuchařka

TAURUS PRIMA
Ruční mixer s příkonem 300 W, 2 šlehací metly a 2 
hnětací háky, 5 rychlostí  a TURBO tlačítko

 



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

ECG MH 158






Rýžovar ECG

RZ 060

Sendvičovač, nerezové provedení, nepřilnavý 
povrch ploten, automatický termostat, světelná 
signalizace provozu, příkon 800 W

BRAVO B 4214 

 



TAURUS DYNAMIC ECO TURBO - T948977
Bezsáčkový Cyklonový vysavač, Příkon 700 W, energetická třída A, 
hlučnost A , Turbocyclone System – trvanlivá filtrace, HEPA filtr, 
teleskopická kovová trubice

700 W

 



20 l

VíceúčelovýVíceúčelový

pomocníkpomocník
Víceúčelový

pomocník

VIGAN VNP20X POPELLUX    
Víceúčelový vysavač, výkonný a kompaktní  vhodný pro vysávání 
chladného popela z krbů, kamen, grilů, vhodný také pro vysávání i 
hrubších nečistot jako např. hlíny, písku, apod., nádoba s objemem 
20l, funkce sání i foukání

1200 W

 



CONCEPT VP 4115
Tyčový akumulátorový vysavač 2v1, kvalitní 
Li-Ion baterie 2000 mAh, napětí 18 V, boba 
provozu až 30 min,  motorizovaný 
turbokartáč, hubice na čalounění s kartáčkem 
(vestavná), sklopné držadlo pro pohodlnější 
uskladnění






Parní čistič

CP1010 za 1 Kč



ETA 1230 90000 AQUA MASTER
Tyčový vysavač 3v1: vysává, vytírá, suší! Kvalitní 
22,2 V Li-ion baterie - výdrž až 30 min,  dvě úrovně 
výkonu, rotační a spirálový kartáč, vodní filtrační 
systém, světelná signalizace, ergonomická rukojeť, 
prostor pro příslušenství, 500ml nádoba na prach, 
550ml nádoba na vytírání

VYSÁVÁ, VYTÍRÁ
VYSÁVÁ, VYTÍRÁ

SUŠÍSUŠÍ
VYSÁVÁ, VYTÍRÁ

SUŠÍ

 








ELECTROLUX CLASSIC SILENCE ECS52B
Sáčkový vysavač, energ. třída A, standardizovaný sáček S-Bag, 
štěrbinová hubice, upozorňující na naplnění sáčku, plynulá regulace 
výkonu, akční rádius 12 m, hubice kombinovaná, na čalounění, kartáč 
na prach, teleskopická trubice 

750 W

 



HOOVER MBC 500UV

Speciální dezinfekční UV lampa zničí 99,9% všech bakterií, 
roztočů a dalších
škodlivých organismů.

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

 



500 W

Akumulátorový vysavač na okna, skleněné 
povrchy, koupelnové kouty, obklady... Gumová 
stěrka šíře 28cm!, lehká konstrukce, výkonný 12 W 
motor poháněný Li-Ion baterií pro 30 min. provoz

MINKY VW10090102

 



V mop je novou revoluční možností jak vyčistit všechny 
typy podlah včetně obkladů a laminátů. Lze jej použít 
jako mokrý, suchý nebo vlhký mop.

MINKY V MOP 

 



MINKY ESENTIAL 3 TIER 

3 patrový sušící systém s odolnou 
konstrukcí a bezpečnostním 
systémem proti samovolnému 
složení. Velkou výhodou tohoto 
sušícího sytému je také maximální 
skladnost a 14 metrů sušící 
kapacity.

 



Žehlička se žehlící plochou Eloxium premium, parní šok max. 
170 g/min.,  příkon 2600 W, funkce AUTO - SHUT OFF - při delší 
době nečinnosti či v případě převrhnutí na bok dojde k 
automatickému vypnutí , DRIP STOP, ANTI CALC, SELF CLEAN.

ETA VICTORY 2272 90000 

 




