
SLEVY %   SLEVY %   SLEVY % SLEVY %   SLEVY %   SLEVY % SLEVY %   SLEVY %

149,-

-50 %       299,--50 %       299,-

LEDNOVÝ
VÝPRODEJ

PLATNOST LETÁKU
od 3. 1. do 16. 1. 2022

do vyprodání zásob

V PŘÍPADĚ OMEZENÍ PRODEJE, 

OBJEDNEJTE ZBOŽÍ TELEFONICKY NA 

PRODEJNÁCH NEBO NA WWW.TESHOP.CZ

SVITAVY LANŠKROUN LETOHRAD LITOMYŠL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ KADAŇ
u parkoviště Fabrika u Kaufl andu naproti Qantu bývalý Kelvin K+B expert OC Morava vedle náměstí
Milady Horákové 4 Dvořákova 1163 Šedivská ulice 915 Braunerovo nám. 212 Svitavská 2 Kpt. Jaroše 1486
tel.: +420 461 540 132 tel.: +420 608 608 818 tel.: +420 721 181 195 tel.: +420 606 613 819 tel.: +420 608 608 821 tel.: +420 606 970 472
Po–So: 8:30–18:00 Po–Ne: 8:00–19:00    

1500 W
p íkon 100 cm

Vivax TV 40LE112T2S2 
FULL LED televizor, úhlop í ka 100 cm, rozlišení 1920x1080 px, tuner DVB-T/T2 (HEVC)/C/DVB-S2, 300 Hz Clear 
Motion Engine, p ehrávání a nahrávání p es USB, 3x HDMI, 1x USB, sluchátkový výstup.

5.499,-

-21 %    6.990,--21 %    6.990,-

Taurus PERFECT
Odstra ova  žmolk  na bateriový provoz (tužkové baterie), 
výklopná hlava s nastavením výšky ezu ve 3 úrovních, nerez 
nože, odnímatelný sb rný kontejner žmolk . 

999,-

-44 %    1.790,--44 %    1.790,-

Tefal HB643538
Ty ový mixér 3V1, max. p íkon 800 W, pulzní spína , 20 úrov-
ní výkonu,plynulá regulace, ochrana proti vyst íknutí, ergono-
mická rukoje  s m kkým povrchem, odm rná nádoba o obje-
mu 800 ml, nádoba na sekání o objemu 500 ml, šlehací metla.

800 W
p íkon

Beko WUE6511BS 
Automatická pra ka, t ída E, kapacita 6 kg nápl  prádla, 15 program , LED ukaza-
tele pr b hu programu, odlo-
žený start, nádobka na tekuté 
prací prost edky, S-shape bo -
ní st ny pro zvýšení stability. 
Rozm ry (VxŠxH): 
84x60x44 cm.

Whirlpool WFC 3C26 P
My ka nádobí ší e 60 cm, energ. t ída E, kapacita 14 sad nádobí, 8 program , 
úsporný Eco program, technologie 6. smysl PowerClean, Multizone, odložený start 
– 1 až 24 hod., ochrana pro-
ti p ete ení, systém šetrného 
mytí skla, zvukový signál ukon-
ení programu. 

Rozm ry (VxŠxH): 
85x60x60 cm.

ŠÍŘKA 60ŠÍŘKA 60 cm cm

8.999,-

-35 %    13.790,--35 %    13.790,-

6 kg
nápl  prádla

14
sad nádobí

Zanussi ZFG06400WA
Šuplíková mrazni ka, energ. t ída F, objem mrazni ky 63 litr , klimatická t ída 
N – ST, mrazicí výkon 6 kg po-
travin za 24 hodin, akumula ní 
doba 14 hodin, zam nitelné 
otevírání dve . 
Rozm ry (VxŠxH): 
84,7x49,4x49,4 cm. 3.333,-

-40 %     5.518,--40 %     5.518,-

63 l
objem

5.399,-

-40 %    8.990,--40 %    8.990,-

Krups KP 173B31 
Kávovar na kapsle, nabíd-
ka více než 20-ti nápoj  
v etn  ristretto, latte ma-
cchiato, flat white nebo 
Nesquik. P íkon 1 500 W, 
tlak 15 bar , nádržka na 
vodu 1.2 l, automatické 
vypnutí, p íprava horkých 
i ledových nápoj .

Taurus RAPIDISSIMO CLEAN
Parní isti , vhodný pro išt ní nejr zn jších povrch  jakými jsou: 
podlahy, 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 – bakterií a vir ).

649,-

-50 %    1.290,--50 %    1.290,-

999,-

-45 %     1.799,--45 %     1.799,-



AEG RDB424E1AX
Chladni ka s mrazákem naho e, NEREZ provedení, objem 
chladni ky 165 l / mrazni ky 41, energ. t ída E, technologie 
LowFrost – minimalizuje tvorbu námrazy, 3 sklen né police, 
1 zásuvka na erstvou zeleninu a ovoce, 3 p ihrádky ve dví kách, 
2 prostory v mrazni -
ce dd lené poli kou. 
Rozm ry (VxŠxH): 
143x55x54.7cm. 6.999,-

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

Gorenje RK4181PW4
Kombinovaná chladni ka, objem chladni ky 198 l / mrazni ky 71 l, 
energ. t ída F, 3 sklen né police, 1 police na láhve, LED osv tlení, 
podnos na vejce. Rozm r (VxŠxH): 180x55x55.7 cm.

Gorenje NRK61DAXL4 
Kombinovaná chladni ka, objem chladni ky 220 l / mrazni ky 106 l, 
energ. t ída D, beznámrazová technologie NoFrost Plus, AdaptTech 
technologie – spo í energii a prodlužuje životnost potravin, cirkula-
ce vzduchu Multiflow 360° a Multi 3D, XtremeFreeze, FastFreeze, 
invertorový kompresor, 
LED osv tlení, LED dis-
plej. Rozm r (VxŠxH): 
185x60x66.3 cm.

Whirlpool FWDG 971682 WBV
Automatická pra ka se suši kou, kapacita praní prádla 9 kg, ka-
pacita sušení 7 kg prádla, energ. t ída praní D / sušení E, 14 pra-
cích program  + Colours 15° pro šetrné a úsporné praní barev-
ného prádla, senzorová technologie praní 6. smysl FreshCare+, 
maximální rychlost odst e ování 1600 ot./min., možnost sušení 
do sk ín /na ramínko/k 
žehlení. 
Rozm ry (VxŠxH): 
89x59.5x67.5 cm. 11.999,-

-25 %  -25 %    16.090,-  16.090,-

9 kg
prádla

1600
otá ./min.

7 kg
sušení prádla

Haier HD90-A3979-S
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, nápl  9 kg prádla, 
energ. t ída A+++, Invertor motor – tichý a úsporný, senzorové 
sušení, možnost p ipojení na odpad, iRefresh – osv žení prádla, 
14 program , odložený start, senzor vlhkosti, rotace bubnu ob -
ma sm ry, trojitý 
filtr, velký LED 
panel + as. 
Rorm ry (VxŠxH): 
85x59.5x60 cm 16.999,-

-21 %    -21 %    21.590,-21.590,-

41 l
mrazni ka

165 l
chladni ka

LED
osv tlení

71 l
mrazni ka

198 l
chladni ka

106 l
mrazni ka

220 l
chladni ka

A+++
ener. t ída

9 kg
prádla

LED
osv tlení

Beko RCSA240K30WN
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída F, 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,-

o RCSA240K30WN

LED
osv tlení

87 l
mrazni ka

142 l
chladni ka

6.499,-

SUPER CENASUPER CENA

Haier A3FE835CGJE
Kombinovaná chladni ka – netradi ní design se t emi dve -
mi, kdy se ob  zásuvky mrazáku otevírají samostatn . Objem 
chladni ky 234 l /mraz ky 114 l, energ. t ída D, beznámrazo-
vá technologie Total No Frost, Multi Air Flow, zásuvky MyZone 
a MoistZone – potraviny vydrží déle chutné a erstvé. Inverto-
rový kompresor, LED 
displej. 
Rozm ry (VxŠxH): 
186x59.5x59cm. 17.990,-

-25 %    -25 %    23.990,-23.990,-

Získejte 
nebo vinotéky 

114 l
mrazni ka

234 l
chladni ka

Mora K 140 BW
Kombinovaný sporák, 4 plynové ho áky s pojistkou, elektrická 
trouba s horním a spodním t lesem, regulace teploty v troub  
50–275 °C, objem trouby 68 l, energetická t ída A, úložný pro-
stor, osv tlení trouby, samo isticí režim EcoClean. 
Rozm ry (VxŠxH) 
85x50x60 cm.

4.499,-

SUPER CENASUPER CENA

68 l
objem

Mora K 563 BS
Kombinovaný sporák, energ. t ída A, 4 plynové ho áky s pojis-
tkami STOP GAS a integrovaným zapalováním, elektrická mul-
tifunk ní trouba, objem trouby 62 l, 8 program , ECO CLEAN 
– funkce na išt ní 
trouby. St íbrná bar-
va, sklen ný p íklop. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x50x60 cm. 6.999,-

-12 %      -12 %      7.990,-7.990,-

62 l
objem

Gorenje EC5151WG
Elektrický sporák se sklokeramickou deskou, energ. t ída A, 
objem trouby 70 l, horkovzdušná trouba s kruhovým topným 
t lesem, išt ní AquaClean, HomeMade tvar trouby – inspirovaný 
klasickou pecí na d evo, víceúrov ové pe ení – až 4 plechy sou-
asn , PerfectGrill, ukazatel zbytkového tepla, dví ka s dvojitým 

zasklením. P íslušen-
ství: plech, rošt. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x50x59,4 cm.

70 l
objem

Candy CDPH 2D947X
My ka nádobí, energ. t ída E, kapacita 9 sad nádobí, 5 program , 
odložený start, express mytí, LED ukazatel fáze mytí, displej, sa-
mo istící t íúrov ový filtr, ochrana proti p ete ení Antioverflow. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x45x58 cm.

8.499,-

-25 %    -25 %    11.390,-11.390,-

Tablety do myčky 

Tablety do myčky 

na rok zdarma

na rok zdarma

9
sad nádobí

Beko DFN 28423 X 
Voln  stojící my ka na nádobí, kapacita 14 sad nádobí, energ. 
t ída E, 8 program  mytí + 1 program na išt ní my ky, speciál-
ní rameno AquaIntense s rota ní tryskou, p íborová p ihrádka 
s vlastním mycím ramenem, mechanický systém Glass Care, 
turbo sušení, držák na 
mytí plech , ProSmart 
invertorový motor. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x60x60 cm. 9.999,-

-17 %    -17 %    11.990,-11.990,-

14
sad nádobí

Whirlpool FWSL 61051 W
Úzká p edem pln ná pra ka, kapacita na 6 kg prádla, energ. 
t ída F, odst ed ní 1 000 ot./min., parní funkce FreshCare+ pro 
sv ží prádlo, senzorová technologie 6. smysl – ur í všechny 
parametry praní a zaru í úsporu vody, energie i asu. Program 
Clean+ – odstran ní skvrn prodlouženým praním, funkce odlo-
žený start. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x59.5x42.5 cm.

6 kg
prádla

1000
ot./min.

Beko WUE 8746 XWST
Automatická pra ka – kapacita 8 kg, energ. t ída C, 1 400 ot./
min., parní praní, komunikace s mobilem, program SteamCure 
– odstraní špínu a zabrání poma kání prádla, program StainEx-
pert – odstraní až 24 r zných druh  skvrn, buben AquaWave® 
– speciální vzorek bubnu šetrný k textilu, DrumClean+ – samo is-
ticí program pra ky, program Denní Express – vyprané prádlo za 
28 minut, program Hy-
giene+ – vhodný pro 
alergiky. 
Rozm ry (VxŠxH): 
84x60x55 cm. 8.499,-

-15 %    -15 %    10.190,-10.190,-

8 kg
prádla

1400
ot./min.

AEG L6SE26CC
Automatická pra ka, energ. t ída D, nápl  na 6 kg prádla, od-
st ed ní 1200 ot/min, 10 program  Fuzzy Logic, technologie 
ProSense – šet í vodu a energii se zachováním šetrné pé e, 
Funkce SoftPlus - zajiš uje rovnom rnou distribuci aviváže, 
protip nový systém, kontrola vyvažování nápln  v bubnu. In-
vertorový motor.
Rozm ry (VxŠxH):
84.5x59.5x42 cm.

9.999,-

-29 %    -29 %    14.106,-14.106,-

6 kg
prádla

1200
ot./min.

Haier HWD80-B14979-S
Pra ka se suši kou, kapacita praní 8 kg prádla / kapacita sušení 
5 kg prádla, energ. t ída praní A / sušení D, odst ed ní 1400 ot./
min., 14 automat. program  praní, motor Direct Motion, buben 
PillowDrum, osv tlení bubnu, automatický isticí systém, tech-
nologie i-Refresh, antibakteriální ochrana ABT, odložený start až 
o 24 hodin, d tská pojistka, bezpe nostní zámek dve í, ochrana proti 
p ete ení a p ep n ní. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x59.5x46 cm 16.999,-

-21 %    -21 %    21.590,-21.590,-

8 kg
prádla

1400
ot./min.

5 kg
sušení prádla

BEKO DPY 8506 GXB1
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, energetická t í-
da A+++, FlexySense – automatický sensor sušení, LED vnit ní 
osv tlení, šetrné sušení, recyklace vytvo eného tepla, automa-
ticky upraví proces podle vlhkosti prádla, odložený start, LCD 
displej. Rozm ry (VxŠxH): 85x60x61 cm.

11.499,-

-22 %    -22 %    14.690,-14.690,-

A+++
ener. t ída

LED
osv tlení

Beko XDS7512CSDGX
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, energ. t ída A+++, 
nápl  na 7 kg prádla, eský popis panelu, držákem na sušení bot, 
15 program , vnit ní osv tlení bubnu, odložený konec sušení, signa-
lizace plného tanku a zne išt ného filtru, senzor sušení. Možnost 
napojení na odpad. Rozm ry (VxŠxH) 85x60x57 cm.

DRŽÁK DRŽÁK 

NA SUŠENÍ BOT
NA SUŠENÍ BOT

9.999,-

-29 %    -29 %    13.990,-13.990,-

A+++
ener. t ída

7 kg
prádla

LED
osv tlení

Hoover ND4 H7A2TSBEX-S
Kondenza ní SLIM suši ka s tepelným erpadlem, nápl  7 kg, 
energt. t ída A++, WiFi + BT, 5D displej, nastavení jazyka CZ i SK, 
AC motor, EasyCase – nádoba na vodu umíst ná ve dví kách, sen-
zor vlhkosti, Woolmark, odložený start, 15 program . 
Rozm ry (VxŠxH): 85x59.6x46.5 cm.

13.999,-

-27 %    -27 %    19.190,-19.190,-

HLOUBKA HLOUBKA 

JEN 46,5 CMJEN 46,5 CM

A++
ener. t ída

7 kg
prádla

11.999,-

-20 %   -20 %   14.990,-14.990,-

7.499,-

-12 %     -12 %     8.490,-8.490,-

5.999,-

-30 %     -30 %     8.590,-8.590,-

NoFrost

Candy CSTG 072DET/1-S
Vrchem pln ná pra ka, energ. t ída E, nápl  na 7 kg prádla, od-
t ed ní 1000 ot./min., Smart Touch – bezdotykové p ipojení NFC 
a ovládání pra ky p es aplikaci Simply Fi, 16 program  základ-
ních + 40 program  Smart Touch, odložený start, Antioverflow 
– ochrana proti úniku 
vody, ochrana proti 
p ep n ní. 
Rozm ry (VxŠxH): 
85x41x60 cm. 7.999,-

-17 %     -17 %     9.590,-9.590,-

7 kg
prádla

1000
ot./min.



Hoover MBC500UV
isti  matrací – výkonný ru ní vysava , který si poradí s prachem, 

alergeny, rozto i v l žkách, sedacích soupravách i polštá ích. 
Ideální pro alergiky.

Tefal QB317538
Kuchy ský robot, technologie Flex Whisk, planetární systém 
mixování, hn tací hák, šlehací metla a míchací metla v balení, ne-
rezová mísa 4 l, p íkon 1000 W, 7 rychlostí, pulzní funkce, mixér 
1 l, mlýnek na maso, t i nerezové strouhací válce.

Tefal PP1330
Osobní váha, digitální displej, automatická aktivace / vypnutí, 
váží do 160 kg, p esnost na 100 g, slim desing – výška pouze 
22 mm.

249,-

-55 %        -55 %        549,-549,-

1.199,-

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

999,-

-41 %     -41 %     1.699,-1.699,-

108 cm

4.499,-

Hisense 32A5100F
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, 
energetická t ída F.

80 cm

HD LED TV
HD LED TV

Hisense 43AE7010F
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 108 cm, rozlišení 3840x2160 px, HDR10+/
HLG, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Game mode, Blueto-oth, Wi-Fi, LAN, 
3x HDMI, 2x USB, HbbTV, 
energetická t ída G.

3.999,-

-20 %     -20 %     4.999,-4.999,-

Taurus MY BREAD 
Pekárna chleba, p íkon 600 W, 12 p eddefinovaných program  
pro chleby, t sta a džemy. P íprava bochník  600 nebo 900 g, 
3 úrovn  ope ení k rky, odložený start až 13 hodin, udržování 
teploty 60 minut, 
digitální displej 
a programátor.

1.999,-

-46 %     -46 %     3.699,-3.699,-

ETA 0051 90000
Ru ní šleha  – mixuje, hn te, šlehá, p íkon 500 W, 4 rychlosti,  
pulzní spína , odleh ená konstrukce, 2 dlouhé metly a 2 háky,  
bezpe nostní pojistka proti p eh átí motoru, délka kabelu 1.2 m 

7.999,-

499,-

-62 %      -62 %      1.299,-1.299,-

3.499,-

-36 %     -36 %     5.499,-5.499,-

3x 2x

SMART TV
SMART TV

4.299,-

-14 %      -14 %      4.499,-4.499,-

2.599,-

-48 %     -48 %     4.990,-4.990,-

Speciální dezinfek ní UV lampa
zni í 99,9 % všech bakterií, 
rozto  a dalších škodlivých 
organism .

Concept VP 4351
Ru ní vysava  pro mokré i suché vysávání, baterie 11.1V Li-Ion, 
až 20 minut provozu na jedno nabití, sb rná nádoba na ne istoty 
o objemu 0.5 l, PET 
kartá  na ošet ení 
k že a srsti domácích 
mazlí k . 899,-

-36 %     -36 %     1.399,-1.399,-

0,5 l
objem

Rowenta 
RO3953EA
Sá kový vysava , p í-
kon 750 W, 2 stupn  
filtrace, manuální regu-
lace výkonu, 6 m kabel, 
ak ní rádius 8.8 m, uka-
zatel plného sá ku, 3 l 
prachový sá ek.

1.699,-

-50 %     -50 %     3.399,-3.399,-

750 W
p íkon

ETA Fortelo 3400 90000
Výkonný a tichý ty ový vysava , 40 V Li-Ion baterie, výkon 
150 W, objem prachové nádoby 1 l, doba nabíjení 5 h, výdrž 
na jedno nabití až 80 min, 2 úrovn  sacího výkonu, cyklonovým 
systémem vysávání, 
osv tlení na hubici, 
rota ní turbokartá . 1.099,-

-39 %       -39 %       1.799,-1.799,-

150 W
výkon

Taurus ATACAMA 2000
Keramické v žové topidlo s oscilací, výška: 54.5 cm, p íkon 
2000 W, 3 úrovn  výkonu (ventilátor / 1000 / 2000 W), možnost 
oscilace, keramický PTC element. 
Rozm ry (VxŠxH): 
54.5x25x18 cm.

2000 W
p íkon

449,-

-50 %        -50 %        899,-899,-

Rowenta TN1400
Multifunk ní akumulátorový zast iháva  – použití na vlasy 
i vousy, výška st ihu 3 až 30 mm – 2 vým nné h ebenové ná-
stavce, 18 pozic (po 1,5 mm), AKU provoz, výdrž na jedno nabití 
až 40 min.

Rowenta CV 5930
Vysouše  vlas , p íkon 2100 W, 3 teploty, 2 rychlosti, ionizátor, 
funkce Thermo Control, nástavec s koncentrátorem, nástavec 
s difuzérem, odnímatelná m ížka, 18 m p ívodní kabel.

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 prostoru, zvukové upozorn ní na ztrátu signálu, napá-
jení pomocí sí ových 
akumulátor , 2 kaná-
lový p enos, indikace 
slabých baterií.

dosah až 

800 m

Váží do 160 kg
Váží do 160 kg 2100 W

p íkon

849,-

-15 %        -15 %        999,-999,-

500 W
p íkon

600 W
p íkon

2.499,-

-17 %     2.-17 %     2.999,-999,-

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.

4,3 l
objem

475 W
p íkon

Tefal GC712D34 OPTIGRILL
Inteligentní kontaktní gril, kovová žebrovaná deska s ne-
p ilnavým PTFE povrchem, rozm r desky 32x22 cm, p íkon 
2000 W, vyjímatelné desky lze mýt v my ce, variabilní nasta-
vení teploty, vyjímatelná odkapávací miska na tuk, 6 program  
grilování, barevný indikátor, automatický sensor grilování.

2000 W
p íkon

1000 W
p íkon

TAURUS TOAST&CO
Kontaktní gril a sendvi ova  s plovoucím pantem pro variabilní 
nastavení tlouš ky, grilovací pláty 23x14,5 cm s nep ilnavým po-
vrchem, p íkon 700 W.

700 W
p íkon

399,-

-56 %        -56 %        899,-899,-
Pyramis STONE  
Pánev s kamennovým povrchem, vhodné pro všechny typy var-
ných desek. Pr m r 24/26/28 cm.

Pyramis RED DIAMOND
Nep ilnavé nádobí s dokonalým stylem a desingem, rendlík 2 l 
Ø 18 cm, hrnec 5,2 l Ø 24 cm, restovací hrnec Ø 30 cm.

799,-

-33 %     -33 %     1.199,-1.199,-

699,-

-36 %     -36 %     1.099,-1.099,-

649,-

-35 %       -35 %       999,-999,-
24 cm24 cm

26 cm26 cm

28 cm28 cm

1.099,-

-35 %     -35 %     1.689,-1.689,-

969,-

-35 %     -35 %     1.489,-1.489,-

649,-

-35 %       -35 %       999,-999,-

rendlík 2 l
rendlík 2 l

18 cm18 cm

hrnec 5,2 l 
hrnec 5,2 l 

24 cm24 cm

restovací 
restovací 

hrnec hrnec 

30 cm30 cm
Pyramis GOURMET SADA 5+3 
SADA nádobí vyrobené z nerezové oceli nejvyšší kvality. Je 
vhodné na všechny druhy oh evu. V balení najdete pánev, rendlík 
a hrnce s poklicemi. T ívrstvé sendvi ové dno rovnom rn  rozvá-
dí teplo.

2.599,-

-35 %     -35 %     3.990,-3.990,-

Pyramis OPTIMUM PLUS 1+1 
Sada tlakových hrnc  o objemu 8 a 4.5 l, extra silná nerezová 
ocel, trojité kapslové dno, 3 úrovn  va ení, snadný zp sob uzam-
knutí víka, vhodné pro 
všechny typy varných 
desek.

2.999,-

-32 %      -32 %      4.399,-4.399,-

Vhodné pro všechny 

Vhodné pro všechny 

typy varných desek

typy varných desek
4,5 l

objem

8 l
objem

Taurus 985 003
Bezkontaktní teplom r s vysokou p esností. Velmi rychlé m -
ení – jedním klikem, p esné m ení – 2 módy: t lo a povrch, 

opera ní vzdálenost 3–5 cm, podsv tlený displej, pam  (32 
registr ), zvukový 
alarm zvýšené 
teploty.

(((((

Hisense 55E76GQ
QLED televize, úhlop í ka 138 cm, UHD rozlišení 3840x2160 px, HDR10+/HLG, 
obnovovací frekvence 2300 PCI, Quantum Dot, Wide Color Gamut, Dolby Vison 
IQ, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Game mode, PVR, Time Shift, Blue-
tooth (BT 5.0), Wi-Fi, LAN, 3x HDMI 
2.1, 2x USB 3.0/2.0, CI+/CI, zvukový 
20 W , Dolby Atmos, webový prohlíže , 
HbbTV 2.0.2., smartphone aplikace, 
energ. t ída G, opera ní systém VIDAA.

13.999,-

13
8 

cm

3x 2x

139
 cm

Hisense 55A66G
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 139 cm, rozlišením 3840x2160 px, Typ 
tuneru DVB-T2/T/C/S/S2, SMART TV, Technologie Dolby Vision, HDR10+, 
DTS Virtual:X. frekvence panelu 50 Hz, 
Wi-Fi,  Bluetooth, energetická t ída G.

11.499,-

SMART TV
SMART TV

3x



SLEVY %   SLEVY %   SLEVY %   SLEVY %   SLEVY %  SLEVY %   SLEVY %    SLEVY % 

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.

*Od 1. března 2021 začínají u vybraných kategorií výrobků platit nové energetické štítky. U novějších modelů myček nádobí, praček, praček se sušičkou, chladniček, mrazniček nebo třeba televizorů a monitorů se od března setkáte výhradně s energetickými třídami 
A–G. Více informací najdete na www.label2020.cz.

PRO DŮM  Elektro: +420 608 608 811 Otevírací doba:
Milady Horákové 357/4, Svitavy Svítidla: +420 608 608 809 Po: 8:30 - 18:00 Pá: 8:30 - 18:00
 Kuchyně: +420 606 970 383 Út: 8:30 - 18:00 So: 8:30 - 18:00
E-mail: produm@tauergroup.cz Podlahy & Dveře: +420 608 608 804 St: 8:30 - 18:00 Ne: zavřeno
Web: www.tauergroup.cz Nábytek & Ložnice: +420 608 608 822 Čt: 8:30 - 18:00

www.teshop.cz Koupelny: +420 731 155 350 (31. 12. 2021 – 2. 1. 2022 zavřeno)

Elektro KuchyněNábytek Svítidla Podlahy Dveře

MILADY HORÁKOVÉ 4
MILADY HORÁKOVÉ 4

SVITAVYSVITAVY

-70 %-70 % NA VYBRANÉ PODLAHY A DVEŘE! NA VYBRANÉ PODLAHY A DVEŘE!
VÝPRODEJ EXPOZIČNÍHO ZBOŽÍ!VÝPRODEJ EXPOZIČNÍHO ZBOŽÍ!**

NABÍZÍME ODBORNÉ PORADENSTVÍ, NABÍZÍME ODBORNÉ PORADENSTVÍ, 
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP,  ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE.PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP,  ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE.

VINYLOVÉ PODLAHY – DŘEVĚNÉ PODLAHY VINYLOVÉ PODLAHY – DŘEVĚNÉ PODLAHY 
LAMINÁTOVÉ PODLAHY – KOBERCE – PVCLAMINÁTOVÉ PODLAHY – KOBERCE – PVC

SLEVY
AŽ -50 %

My vás po tmě sedět nenecháme! 
Právě teď sleva až -50 % na vybraná svítidla*

Neseďte doma na zemi! 
Mimořádná sleva -20 % na vybraný nábytek* 

SLEVY
AŽ -20 %

Vyspěte se s námi do růžova, 
sleva na vybrané matrace a lůžkoviny až -40 %*

SLEVY
AŽ -40 %

*S
le

va
 s

e 
vz

ta
hu

je
 p

ou
ze

 n
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vy
b

ra
né

 m
od

el
y 

a 
p

la
tí 

do
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dá
ní

 z
ás

ob
.

AKCE
AKCE

*S podmínkami akce vás seznámí odborný prodejce.

K nové kuchyni K nové kuchyni 
trouba + varná deskatrouba + varná deska  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
Návrh osvětlení zdarma

Vystaveno více než 1200 svítidel!



<<
  /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


