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

ener. třída

A

68 l
trouba

 



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

NOVÉ MÌSTO N MET.
bývalé Kosek elektro
Komenského 11
tel.: 491 428 607

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

SVITAVY
u parkovištì Fabrika
Milady Horákové 4
tel.: 461 540 132

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

SLEVY



LEDNOVÝ VÝPRODEJ 
NA PRODEJNÁCH TAUER ELEKTRO

LEDNOVÝ VÝPRODEJ 
NA PRODEJNÁCH TAUER ELEKTRO

CONCEPT RK 3145
Rychlovarná konvice, o objemu 1,7 l, 
LED osvětlení ve vodoznaku, 
nerezové provedení, vyjímatelný filtr 
proti vodnímu kameni. Příkon 2 200W

1,7 l

 



2200 W

CANDY CSET 5172W  
Kombinovaná chladnička, energetická třída: A+, objem 
chladničky: 200 l / mrazničky: 62 l, Smart Touch - propojení 
chladničky s chytrým telefonem, LED osvětlení, ventilátor SKY 
FAN, držák na víno, Rozměry (VxŠxH): 177 x 55 x 58 cm

17
7 

cm

62 l
mraznička

200 l
chladnička

LED
osvetlení

ener. třída

A+

 



Mikrovlnná celonerezová 
trouba, objem 20 litrů, 
výkon 700 W, mechanické 
ovládání, funkce: ohřev, 
rozmrazování - časovač do 
30 minut.

BRAVO B 4503

 

 20 l 700 W

Univerzální pánev - pečení, 
vaření, smažení. Opravdu 
velký objem - 9,5l! Nerez tělo, 
variabilní nastavení teplot, 
povrch pánve - nepřilnavý 
dvouplášťový, příkon 2400 W

 



MORPHY RICHARDS
48897 

9,5 l

2400 W

Zastřihovač vlasů, čepel s titanovým povrchem 
z nerezové oceli, zastřihovač má k dispozici
4 možnosti nastavení délky střihu - 3, 6, 9, 13 mm.

ROWENTA TN1603F0 

 



BEKO DS7433CSPA
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem,  
kapacita na 7 kg prádla, energetická třída A++, 
automatický senzor sušení, BabyProtect - 
zajistí hygienickou čistotu kojeneckého prádla. 
14 programů, odložený start, nastavení úrovně 
sušení, možnost připojení na odpad. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 59 cm

7 kg
náplň prádla

ener. třída

A++

 



Automatický kávovar, připravíte espresso, 
lungo, cappuccino, latte, macchiato, tlak 15 
barů, 1,7 l nádržka na vodu, 260 g zásobník 
na kávu, integrovaný mlýnek, 3 nastavení 
hrubosti, parní tryska, příprava 2 šálků 
najednou, čistící a odvápňovací programy, 
automatické vypnutí

KRUPS EA810B70

 



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

GOGEN TVH32P260T 

 






2x



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+++

 



BEKO RCHE390K30XP  
Kombinovaná chladnička, energetická  třída: A++,  objem 
chladničky 189 l / mrazničky 123l,  4 zásuvky mrazničky, typ 
chlazení No Frost,  Antibakteriální štít, LED osvětlení.  Rozměry 
(VxŠxH): 191 x 60 x 67 cm

123 l
mraznička

189 l
chladnička

ener. třída

A++

 



19
1 

cm

LED
osvětlení

NO
FROST

NEREZ

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):  188,5x59,5x65,5 cm

WHIRLPOOL BSNF 8421 OX 

 


18

9 
cm

97 l
mraznička

222 l
chladnička

LED
osvětlení

ener. třída

A+

NO
FROST

NEREZ

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+

13 l
mraznička

84 l
chladnička

NEREZ
ener. třída

A++

CANDY CCTOS 504XH 
Chladnička v nerezovém provedení, energetická třída: A++, 
automatické odmrazování chladničky, Rozměry (VxŠxH):
85 x 50 x 56 cm  



ener. třída

A+

64 l
mrazák

CANDY CCTUS 482WH
Šuplíková mraznička, energetická třída: A+, objem 64 l, 3 
zásuvky, kovové madlo. Rozměry (VxŠxH): 84 x 49 x 50 cm

 



AEG L6FBG68SC 
Předem plněná pračka, energ. třída: A+++ -20%, kapacita 8 kg 
prádla, otáčky 1600 ot./min., digitální displej, Panel v češtině, 

® ®Technologie ProSense , Množstevní automatika, ProSense   
spolehlivě ošetří vaše oblečení.  Rozměry (VxŠxH): 85 x 59.5 x 60 cm

 



1600
otáček / min.

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+ -20%++

Pračka horem plněná, Energetická třída A+++, Spotřeba energie 
0,69 kWh/cyklus, Náplň prádla 6 kg, Odstřeďování 1000 ot./min., 
Spotřeba vody 39 l, Elektronické ovládání, Kontrola vyváženosti 
prádla, Rychlý 15" program, 6. smysl, 18 programů, Rozměry 
(VxŠxH): 90 x 40 x 60 cm 

WHIRLPOOL AWE 66610

6 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

 



ener. třída

A+++

ECG EWF 1053 MA
Automatická pračka, náplň prádla 5 kg, energetická třída A++, 
odstředění: 1.000 ot./min.,15 pracích programů. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 50 cm

5 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

ener. třída

A++

 



BEKO WTE6511B0
Pračka předem plněná, energetická třída A+++, náplň prádla 
6kg, 1000 ot./min., 15 programů, odložený start, S-shape boční 
stěny pro zvýšení stability.  Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 44 cm

6 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

 



ener. třída

A+++

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

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

ELECTROLUX EKC52550OX

ener. třída

A

56 l
objem trouby

 



GORENJE GS52010W 
Myčka nádobí šíře 45cm, 9 sad nádobí, energetická třída A++, 5 programů 
mytí, 4 stupně teploty, AquaStop, rychlý program, intenzivn mytí, 
samočistící filtr. Rozměry (VxŠxH): 85 x 45 x 60 cm

 



ener. třída

A+++



MORA K 560
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 LI8 S2 W 
Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, objem 
chladničky: 228 l, mrazničky: 111 l, 3 přihrádky pro uchování 
zmrazených potravin. Rozměry (VxŠxH): 189 x 60 x 66 cm

111 l
mraznička

228 l
chladnička

ener. třída

A++
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cm

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+ -40%+

 



AEG T8DBE48SC
Kondenzační s tepelným čerpadlem, En. třída A++/-40% 
1,99 kWh, Středně velký LED displej, Náplň 8 kg, Ovládací panel v 
českém jazyce, Invertorový motor, Vnitřní osvětlení bubnu, 
Technologie AbsoluteCare, SensiDry, ProSense, ÖKOFlow, 
Outdoorové oblečení, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm










BEKO DH 8544 CSRX 
Kondenzační sušička prádla s tepelným čerpadlem EcoGentle™, 
energetická třída A+++, kapacita 8 kg, 16 programů, buben 

®
AquaWave , automatický systém proti zmačkání prádla, možnost 
připojení na odpad, vnitřní LED osvětlení, dotykové vládání, zámek 
ovládání. Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 54 cm

 



8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++










GORENJE D2A83IL/I
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, kapacita 8 kg, 
energetická třída A+++, Invertorový motor PowerDrive, TwinAir 
(dvousměrné proudění vzduchu), 14 programů, IonTech 
(vyhlazení vláken), LED display, CZ panel. Rozměry (VxŠxH): 
85×60x62,5 cm

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

 












HOOVER DXW4 H7A1CTEX-S 
Slim sušička SMART s tepelným čerpadlem, Spotřeba energie: 
2,03 kWh, NFC Technologie Smart Touch, Ovládání pomocí hlasu, 
Digitální displej, 14 programů základních + 30 Smart Touch, , 
Woolmark Apparel Care certifikace, Aquavision - Nádoba ve dvířkách 
s objemem 5L, Možnost napojení na odpad, KG detektor, Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 46,5 cm  



7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+












SLIM sušička prádla – možnost kombinace se SLIM pračkou, 
tepelné čerpadlo, technologie Smart Touch, ovládání pomocí 
hlasu, 14 programů základních + 30 Smart Touch , Rozměry 
výrobku (VxŠxH): 85 x 59.5 x 46.5 cm

CANDY CS4H7A1DE-S  

 



7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+














Full HD LED televizor, úhlopříčka 108cm, 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, energetická třída A+

PHILIPS 43PFS5503




 



2x

JVC LT55VU63J
4K Ultra HD Smart TV - úhlopříčka 139 cm, 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

 






3x 2x



















3x 2x

SAMSUNG UE49NU7172 - 123 cm         UE55NU7172 - 139 cm 

UHD SMART televizor, rozlišení (3840×2160 px), HDR, UHD Dimming, Contrast 
Enhancer, DVB-T2 (H.265/HEVC), C, S2, Wi-Fi, LAN, 3×HDMI, 2×USB, CI+slot, 
zvukový výkon 20 W, Dolby Digital Plus, webový prohlížeč, HbbTV, herní režim, 
energetická třída A, operační systém Tizen  



























 



HYUNDAI FLR 40T211
FULL HD LED SMART televizor - úhlopříčka 102cm,  rozlišení 1920×1080 px, tuner: 
DVB-C, DVB-T, DVB-T2 (HEVC H.265), SMART, WiFi, HbbTV, nahrávání na disk USB, 
2× HDMI,1x USB, energ. Třída A+ 




 



2x



Chytrý telefon s FullView displejem. 5.45" IPS displej s HD+ 
rozlišením 1440 x 720 bodů, 4jádrový procesor Mediatek MTK6739 
1.5GHz, 2GB operační paměti, 16GB interní paměti, 13Mpx a 5Mpx 
fotoaparáty, LTE, Bluetooth, WiFi, GPS/Glonass, slot microSD, baterie 
3020 mAh, platforma Android s uživatelským rozhraním EMUI.

HONOR 7S - černý/modrý/zlatý

GPS



2GB

16GB

8.0

IGET SMART G81   

IGET SMART G101  
Tablet, 10" 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, bílá barva, 
exklusivní design

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

 



 

 










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) 





MYPHONE HAMMER 3+ 
Odolný telefon, krytí IP68, odolný prachu, špíně, vodě. 
2.4" displej, interní paměť 128 MB, FM rádio, Bluetooth, 
2MP fotoaparát, microSD slot, svítilna, Dual SIM, WiFi, 
baterie 2000 mAh pro dlouhou výdrž.







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

IGET BLACKVIEW GA7





 



7.0

8GB

GPS

Kvalitní kamera do auta, FULL HD rozlišení 1920x1080p, české 
menu, G-senzor, noční režim, detekce pohybu, funkce časové 
smyčky, dva druhy držáků na sklo (mobilní a permanentní), LCD 
displej, tlačítko pro okamžité focení, zamykání záznamu (i v průběhu 
natáčení), funkce WDR pro lepší obraz

TRUECAM A4 

 









Automobilová GPS navigace, 5” dotykový displej, detailní mapy, 
vše v češtině. Mapy České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, 
Německa, Ukrajiny, Běloruska a Litvy.

NAVITEL MS 400  



 



10ks alkalických barerií GPLR06 (AA) 

GP B1320S 

GP B1310S
10ks alkalických barerií GPLR03 (AAA)
   

BML BINKS
Skvěle hrající kovová sluchátka, výdrž až 4 hodin přehrávání, 
Bluetooth 4.1, intuitivní ovládání na sluchátkách, funkce handsfree, 
magnetické špunty.

 



Plně automatický kávovar. Funkce „Cappuccino jedním dotykem“, 
nádoba na mléko, tlak 15 barů, nastavitelná teplota a stupeň namletí 
kávy, intuitivní ovládání s velkým LCD displayem, automatické 
čištění 

KRUPS EA829810

 




1 kg kávy

Plně automatický kávovar - pouze 20cm široký, intuitivní ovládací 
panel s vestavěným LED displejem, výškově nastavitelná tryska 
kávy, kapacita nádoby na vodu: 1,2l, kapacita nádoby na zrna: 125g, 
parní tlak 15bar

MELITTA SOLO




1 kg kávy

 



MELITTA PASSIONE F53 
Passione od německého specialisty Melitta je skvěle vybavený 
automatický kávovar. Připravíte espresso, cappuccino, latte, 
macchiato, lungo. Příkon 1 450 W, tlak 15 barů,  1,2 l nádržka na vodu,  
125g zásobník na kávu,  integrovaný mlýnek,  parní tryska,  pro 2 šálky 
najednou,  tlačítko "0 wattů"  




1 kg kávy

KRUPS KP 130xx
Jediněčný automatický kapslový kávovar na kaplsle Nescafé 
Dolce Gusto. Tlak 15barů, snadná údržba, snadné ovládání.

 



Rychlovarná konvice, objem 1,7 l, skleněné provedení v 
kombinaci s kombinací nerezové oceli, ochrana proti přehřátí 
při zapnutí bez vody, příkon 1850-2200 W 

ECG RK 1776 GLASS 

 



HOOVER HF18GH 011

a hubice na nábytek

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

0,7 l

 



ETA 1511 90000 ADAGIO 
Sáčkový vysavač, suché vysávání, 4,5l sáček na prach, energ. třída 
A, HEPA filtr, turbokartáč, hubice na tvrdé podlahy, univerzální, 
polštářová, štěrbinová, kartáčová a parketová, na zvířecí chlupy, 
kabel 10 m, rádius 13 m

4,5 l 800 W






mop Eta
252590000

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

ROWENTA RO3927EA 

 



20 l
MOKRÉMOKRÉ

i SUCHÉ SÁNÍi SUCHÉ SÁNÍ
MOKRÉ

i SUCHÉ SÁNÍ

VIGAN VNP20X 
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

 



Robotický vysavač, vysávání i mopování,  vhodný pro všechny 
podlahy i koberce, Intelligent navigation, 3 režimy, HEPA filtr, 
automat. dobíjení v nabíjecí stanici, provoz 120 minut, 500ml 
zásobník na nečistoty,
150ml nádobka na vodu

ETA FIDO 1512 90000

 



LAMAX MUSICAN1
Bezdrátový bluetooth reproduktor se zvýšenou voděodolností IPX4, 
Bluetooth 4.2, baterka s výdrží až 8 hodin, zabudovaný vstup na SD 
kartu a USB flashku, podpora AUX a FM rádia s digitálním tunerem, 
vestavěný mikrofon

 





Systémová žehlička, výkon: 4 bar, 
množství páry 90 g/min, parní ráz
150 g/min, objem vodní nádržky 1,8 l, 
teflonová žehlící plocha, bezpečné 
doplňování vody i během žehlení, 
regulace teploty, svislé napařování, 
rychlé nahřátí do 2 min., příkon 2400 W

DOMO DO 7103S

2400 W

 



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, chladničky 194,-Kč, TV do 63 cm 54,- Kč TV nad 63 cm 203,-/303,-
dle výrobce, video a audio systémy 34,- Kč, počítače a příslušenství 17,- Kč, malé domácí spotřebiče dle kategorie.  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.

VÝPRODEJOVÉ
LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJOVÉ
LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB

TEFAL PP1146V0 / 
TEFAL PP1145V0
Osobní váha, váživost až 160kg, 
vysoká přesnost, dobře čitelné 
číslice - 28 mm, tenký skleněný 
design, automatické zapnutí 
našlápnutím

 



TAURUS OPTIMA EASY 
GLASS
Stolní mixer se skleněnou nádobou 
objemu 1.5 l, příkon: 450 W, tvrzené 
sklo, 2 volby rychlosti + TURBO pro 
okamžitý max výkon, odnímatelný 
nůž se 4mi čepelemi z nerez oceli 

450 W

 



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

 



TAURUS ARAL

Parní žehlička s keramickou nepřilnavou plochou, 
Příkon: 2200W, Parní ráz: 80g, Objem vodního 
zásobníku: 0,3 l, Systém automat. čištění, Anti-drip 
systém proti odkapávání, Anti-calc systém proti 
usazování vodního kamene, Vertikální napařování, 
Rozměry (VxŠxH): 15,5 x 29,5 x 12,2cm

2200 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
12 W

 



MORPHY RICHARDS 48815 
Digitální tlakový hrnec, objem 6, bezpečnostní 
funkce, zachovává živiny, automatický vypínač, ventil 
pro unik přebytečného tlaku, Příkon: 900 W, 
bezpečnostní ventil, 5 přednastavených programů. 

 



TEFAL BC5119VO / BC5121V0 

Skleněná kuchyňská váha s moderním atraktivním designem, 
váživost do 5 kg s přesností 1 g, funkce dovažování (tara a vážení 
tekutin, automatické vypnutí....  



MINKY TM10090100 DAMP TRAP
Lapač vlhkosti s vestavěnou výlevkou, 
pomáhá předcházet a eliminuje vlhkost, plísně, 
pachy a kondenzace, Otočné víko pro volbu 
intenzity výkonu, 200 g tableta pro přibližně 3 
měsíce provozu (v závislosti na velikosti 
místnosti a vlhkosti), Ideální pro sklepy, 
sušárny prádla, koupelny, garáže, chaty, 
posilovny...

 



MORPHY RICHARDS 48899

Elektrická WOK pánev distribuující 
naprosto stejnou teplotu jak do dna 
tak do stěn. Objem 4,5 l, variabilní 
nastavení teploty, povrch pánve - 
nepřilnavý dvouplášťový XylanPlus, 
nerez tělo, příkon: 1800 W 

 



ORAVA PO 35
Univerzální rozkládací gril - grilování a pečení. Poslouží 
jako pec na čerstvou nebo mraženou pizzu! Kvalitní 
nepřilnavý povrch. Průměr desek 28,5 cm.

 



700 W

 



TEFAL HB 863A38 
Tyčový mixér, příkon 700 W, šlehá, seká, mixuje, 
technologie ActivFlow, nerezová sekací noha, 
800ml  nádoba, šlehací metla, 20 rychlostí,  
funkce Turbo pro extra výkon

TAURUS PRIMA COMPLET - T913520
Ruční šlehač s mísou 2,5 l, Příkon mixeru: 300 W, 2 metly na 
šlehání, 2 háky na hnětení těsta 5 rychlostí a TURBO tlačítko 
pro okamžitý maximální výkon, nožičky s protiskluzovou 
úpravou, Rozměry (VxŠxH): 22 x 31 x 22,5 cm  

300 W

 



NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ


