
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

VEGA 404 SDX    
Benzínová sekačka s pojezdem, čtyřtaktní motor VeGA OHV s výkonem 4 
PS (HP), obsah 99ccm, nastavení výšky sečení: 25-75 mm, šířka sečení: 40 
cm, objem koše: 50 l, kuličková ložiska, záruka 3 roky

ZÁBĚR
40 cm

POJEZD

 



MINKY VW10090102

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

 



HD LED televizor - úhlopříčka 99cm, rozlišení 1366 x 768 
px, tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2 (Skylink FastScan 
ladění), DVB-T, DVB-T2 (HEVC H.265), nahrávání na disk 
USB, 3× HDMI, SCART, Mini AV in, USB 2.0

SENCOR SLE 3913TCS






3x

2x

 



Akumulátorový tyčový vysavač 2v1, 
elektrický turbo kartáč, štěrbinová hubice, 
vysoká skladnost, sklopná rukojeť, 
nádoby 0,5 l, akumulátor 14,4V Ni-MH, 
doba provozu až 20 minut, HEPA filtr

BRAVO B4610

 



0,5 l 14,4 V



7.0 8GB

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

 



SENCOR STM 3621GR / SENCOR STM 3624RD 
Kuchyňský robot ideální pro přípravu větších objemů těsta, krémů, 
šlehačky, pěny atd., nerezová mísa o objemu 4 l, kapacita pro přípravu až 1,6 
kg těsta, 3 výměnné nástavce, 6 rychlostí, příkon 600W  

 



4 l 600 W

CANDY CS4 1062 D3/1-S
Pračka SLIM Smart, energetická třída  A+++, náplň prádla 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+++

 



Kombinovaná chladnička, energetická třída A++, chladnička 215 l / 
mraznička 109 l, beznámrazový systém NeoFrost, nerezový držák lahví, 
antibakteriální těsnění, smoothFit panty bez nabíhání, LED osvětlením.  
Rozměry (VxŠxH): 186 x 59,5 x 64 cm

BEKO RCNA 366 K30W 

215 l
chladnička

109 l
mraznička

LED
osvětlení

18
6 

cm

ener. třída

A++







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

 



ener. třída

A

62 l
objem trouby



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

CANDY CFO 145
Chladnička, energetická třída A+, objem chladničky 82 l, mrazáku 
10 l, 2 skleněné police, zásuvka na ovoce a zeleninu, nerezové 
madlo. Rozměry (VxŠxH): 84 x 49 x 51 cm

 



ener. třída

A+ 82 l
chladnička

10 l
výparníkener. 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

 



INDESIT LR9 S2Q FW / FX  
Kombinovaná chladnička, energ. třída A++, chladnička 257 l / 
mraznička 111 l, automatické odmrazování chladničky, 
antibakteriální úprava.  Rozměry (VxŠxH): 201 x 59.5 x 65.5 cm

 



20
1 

cm

111 l
mraznička

257 l
chladnička

ener. třída

A++

NEREZ BÍLÁ

 



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

GORENJE  NRK 6191 MW

85 l
mraznička

222 l
chladnička

 



18
5 

cm

NO
FROST

ener. třída

A+

LED
osvetlení

Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře, energetická 
třída A++, chladnička 207 l / mraznička 41 l, 3 skleněné police, 
LED osvětlení .  Rozměry (VxŠxH): 143 x 55 x 55 cm

GORENJE RF 4142 ANW 

41 l
mraznička

207 l
chladnička

 



14
3 

cm

LED
osvetlení

ener. třída

A++

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

Pračka předem plněná, energetická třída A+++, náplň prádla 
7 kg, 1400 ot./min., množstevní automatika, Push&Wash, 
rychlé praní, odstranění skvrn, 16 programů praní. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 59,5 x 54 cm

INDESIT BWE71453X 

7 kg
náplň prádla

1400
otáček / min.

ener. třída

A+++

 




Ariel White
and Color
70PD

Vrchem plněná Smart pračka, energ. třída  A+++, náplň prádla 8kg, 
odstřeďování 1200 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 40 x 60cm.  

CANDY CST G382D-S

 



8 kg
náplň prádla

1200
otáček / min.

ener. třída

A+++

nutno registrovat na
www.bonushoover.cz

Slim sušička SMART s tepelným čerpadlem, NFC Technologie Smart Touch, 
Ovládání pomocí hlasu, Digitální displej, 14 programů základních + 30 Smart 
Touch, Hloubka pouhých 46,5 cm, 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

HOOVER DXW4 H7A1CTEX-S 

7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+



 



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

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++

 



ener. třída

A

58 l
objem trouby

Kombinovaný sporák, plynová deska se 4 zónami, 
energ. třída A, el. multifunkční trouba, objem 58 l, parní 
funkce PlusSteam, 8 programů, gril, Rozměry (VxŠxH): 
85 x 50 x 60 cm

ELECTROLUX EKK54950OX

 



NEREZ

Elektrická pečicí trouba s grilem, objem 45l

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

VIGAN T45L 








ETA 01339000
Elektrický pečící hrnec, Tradiční a zdravý způsob přípravy potravin, Vysoká 
účinnost ohřevu, Použití pro: vaření, dušení, pečení, zapékání a udržování 
pokrmů v teplém stavu, Pracovní nádoba i víko jsou opatřeny nepřilnavým 
povrchem (teflon), Objem nádoby 3 l, Rozměr nádoby 210 x 210 x 74 mm, 
Příkon 380 W

 




Kuchařka

Multifunkční hrnec - dušení, vaření v páře, vaření, smažení, 
fritování, zapékání, grilování, fondue. Objem nádoby 5l (olej 2,9l), 
nast. teploty 80-240°C, vyjímatelná nádoba, příkon 1500 W

ECG MH 158







Konvice
RK 1776

BRAVO B 4605
Mikrovlnná trouba, mikrovlnný ohřev 
700 W, objem 20 litrů, mechanické 
ovládání, ohřev , rozmrazování , časovač 
do 30 minut  

 



700 W

MESKO MS6508

MESKO MS6509 
Jednoplotýnkový vařič, příkon 100 W / 
200 W, průměr polýnky 155 mm, 
termostat, plynulé nastavení teploty.   

 



 



100 W

200 W

CANDY CDP 2D947W / CANDY CDP 2D947X
Myčka nádobí, energetická třída A++, kapacita na 9 sad nádobí, 7 mycích 
programů, odložený start až 23 hodin, express mytí, ukazatel nedostatku 
soli a leštidla, zvukový signál ukončení programu, tichý chod, 
samočistící tříúrovňový filtr, ochrana proti úniku vody Aquastop.  
Rozměry (VxŠxH): 85 x 45 x 60 cm.  

 





 



ener. třída

A++

9 sad

 



MORA C 512 AW 
Elektrický sporák s multifunkční troubou, sklokeramická varná 
deska, 4 varné zóny, MULTIFUNKČNÍ TROUBA - MF8, speciální 
program čištění trouby Eco Clean,  funkce na ohřev talířů, funkce 
rozmrazování, objem 62 l, chladná dvířka trouby, Rozměry (VxŠxH): 
85 x 50 x 60 cm.

ener. třída

A

62 l
trouba

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++



Ultra HD 4K smart TV, 3stranný Ambilight,  ultratenký desing,  rozlišení  
3840×2160 px, DVB-C/S2/T/T2 (H.265) – certifikováno ČRa, Wi-Fi, Smart TV – 
internetový prohlížeč, 1100 PPI, HbbTV, HDR, PVR, 3x HDMI, 2x USB, záruka 5let 
(nutno registrovat)

PHILIPS 55PUS6703

 






3x 2x



















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




 



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

UHD SMART televizor, úhlopříčka 100 cm, UHD rozlišení (3840×2160 px), HDR, UHD 
Dimming, Contrast Enhancer, tunery DVB-T2 (H.265/HEVC), DVB-C, S2 , Wi-Fi , LAN , 3× 
HDMI, 2× USB, CI+ slot, zvukový výkon 20 W, Dolby Digital Plus, webový prohlížeč, 
HbbTV, herní režim, operační systém Tizen

SAMSUNG 40NU7192



















 






3x 2x GOGEN TVF48P525T
Full HD LED televizor, uhlopříčka 122 cm, rozlišení 1920×1080px, 200Hz Clear 
Motion Picture, digitální tuner DVB-C; DVB-T; DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa, 
2× HDMI, 1× USB, SCART, sluchátkový výstup




 



2x

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

 








HUAWEI P SMART 2019 Midnight Black /  Aurora Blue

Chytrý telefon s velkým FullView displejem, duální fotoaparát s umělou 
inteligencí a režimem GPU Turbo pro vyšší grafický výkon. 8jádrový 
procesor Kirin 710 až 2.2GHz, 3GB operační paměti, 64GB interní paměti, 
zadní fotoaparáty 13+2Mpx (f/1.8), přední 8Mpx, LTE, 3.5mm jack, čtečka 
otisků prstů, baterie 3400 mAh.







GPS

3GB

64GB

8.0



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) 

CPA HALO 11 (černý, zlatý, červený)





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.

MYPHONE HAMMER 3+ 







NAVITEL MS700 
Automobilová navigace s Windows CE, 47 evropských 
zemí, min. 4 aktualizace za rok, displej 7" s rozlišením 
800×480, rychlostní kamery, rychlostní limity, POI, 
oblíbené místa, historické stezky, RAM: 256 MB, flash 
paměť 8 GB a slot pro karty microSD / SDHC

 



NIKON COOLPIX A100 SILVER
Digitální kompaktní fotoaparát, 20.1Mpx CCD snímač, 
objektiv Nikkor 26–130 mm se světelností f/3.2–6.5, 5× 
optický zoom,  HD video (720p), nastavitelné ISO 80 až 1 600 
(3 200 při použití režimu Auto), slot pro paměťové karty SD, 
SDHC, SDXC, 2,7" LCD displej

 



Multifunkční zařízení do auta, Bluetooth FM Transmitter 
funguje jako autonabíječka s 2 porty USB a max. proudem 
2,4 A a zároveň umožňuje přehrávat hudbu z telefonu, 
autorádia i flasky nebo přijmout či odmítnout hovor. 

FOREVER TR 340

 



Bezdrátová bluetooth sluchátka, vydrží přehrávat cca 
8 hodin, odolná proti vlhku i potu, náhradní špunty

BUXTON BHP 7030 BT

 



SENCOR SRD 215 B  / SRD 215 W 
Kapesní radiopřijímač kombinovaný s USB a 
MiniSD, FM tuner, USB, slot na micro SD kartu, 
přehrávání MP3, integrovaná litiová baterie, délka 
hraní až 10hod.

 



LAMAX ST 1 BEAT STREET
Bezdrátový bluetooth reproduktor, FM rádio s digitálním 
tunerem, integrovaný MP3 přehrávač, kompatibilita, 
slout na Micro SD kartu, USB , paměť poslední skladby a 
stanice, power bank funkce, duální reproduktory, výkon 
RMS 10W

 



Fitness náramek který zaujme svým designem. Odolný proti prachu a 
vodě,  krytí IP68. Krokoměr, čas, vibrace, výpočet spálených kalorií, 
měření tepové frekvence, spánek, měření vzdálenost. Součástí balení je 
vedle silikonového pásku také kovový pásek ketrý se hodí i do 
společnosti.

IGET FIT F4 silver/black

 



Chytrá váha s technologií měření ITO, měří 11 parametrů (váha, BMI, 
tělesný tuk, útrobní/viscerální tuk, tělesná voda, kosterní svalstvo, 
kostní hmota, protein, BMR, metabolický věk, svalová hmota), aplikace 
Android a iOS

IGET BODY B11

 



Zastřihovač vlasů a vousů s odsáváním, snadné nastavení délky 
vousu 1.5-16 mm, nerezové odolné nože, aku provoz, výdrž baterie 
až 40min. při plném nabití.

TAURUS SPIRO T903909   

 



BRAVO B4463 černý / bílý
Digitální kávovar, programovatelný časovač,  příkon 900W, 
objem až 10 šálků, skleněná konvice 1,2 litru, permanentní filtr, 
ukazatel hladiny vody 

 



TAURUS T916352 BAPI 800 PLUS  
Výkonný ponorný mixér s bohatou výbavou, příkon 800 W, 
nerez mixovací noha, sekací mísa, metla na šlehání, Turbo 
Rotation Systém, 20 rychlostí mixování + TURBO pro okamžitý 
max výkon

800 W

 



ETA 4011 90010
NUTRI mixér, 23 000 ot/min,  příkon 1 000 W,  2 mixovací nádoby v 
balení, drcení ledu, tritanový materiál (neabsorbuje pachy), funkce 
koktejl a puls, automatické vypnutí  

 



Multifunkční kuchyňský robot, příkon 1200 W, funkce hnětení, krájení, 
strouhání, mletí, mísení, mixování, plnění uzenin, šlehání. Tvořítko na cukroví, 
planetární systém míchání,  5.5l nerezová nádoba, 8 rychlostí, pulzní spínač, 
plynulá regulace rychlosti. 

ETA GRATUS MAX 002890061

 



TEFAL HT610138
Ruční šlehač, příkon 500 W, kovové metly, kovové háky na 
hnětení těsta, turbo tlačítko,  odnímatelná mixovací noha, objem 
nádoby 0,6 l,  5 rychlostí 

 



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

 


 



TEFAL FV1251E0   
Napařovací žehlička, nepřilnavá keramická žehlicí deska 
vysoce odolná proti poškrábání, variabilní pára 0-20 g/min., 
parní ráz 80 g/min., příkon 1 800 W 

1800 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, 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

PŘIPRAVTE SE PEČOVAT O VAŠI ZAHRADU
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

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

VEGA 525 4SXH 6in1   


kanystr
+ olej

 



FIELDMANN FZR 4614-B  
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

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
36 cm

Elektrický kultivátor vhodný na malé pozemnky, či 
do skleníků. Výkon motoru 800 W, průměr nožů
22 cm, pracovní záběr 36 cm. 

VEGA GT 3680  

 



Elektrický kultivátor určený pro menší až střední 
zahrady, výkon 1,5 kW, pracovní záběrem 45 cm, 
průměr nožů 18 cm. Vhodný pro kypření půdy, úpravu 
půdy před setím a zapracování drtě, hnojiva nebo 
rašeliny do půdy. 

VEGA GT 5333 

 



ZÁBĚR
45 cm

Zahradní elektrický  vertikutátor, pracovní záběr 
32cm, příkon 1500 W, dva válce – vertikutační s 16 
noži a provzdušňovací s 20 pružinami, látkový koš 
o objemu 40 l, doporučená pracovní plocha do 

2
800 m .

FIELDMANN FZV 2004  

ZÁBĚR
32 cm

 




Pracovní
rukavice

FIELDMANN FZV 4010 
Robustní elektrický vertikutátor určený pro větší
plochy, pracovní záběr 40 cm, příkon 1800 W, sběrný koš 
50 l, 2 výměnné válce - vertikutační a provzdušňovací, 

2
doporučená pracovní plocha do 1000 m

 



ZÁBĚR
40 cm


Pracovní
rukavice

 

 

      

PROFESSOR MOPIO LONG
Rotační set :  kbelík s rotačním ždímáním, 
teleskopická tyč, 2 hlavice z mikrovlákna, Na všechny 
typy tvrdých podlah i dřevěných, Teleskopická tyč 
121 cm, Průměr hlavice 36 cm, Objem 6,1 l

6,1 l

 



HOOVER SSNH1000 011
Parní čistič, příkon 1000W, tlak 4 bar, 12 min doba provozu, 2 
min doba ohřevu, široká škála příslušenství

 



1000 W

HOOVER CAP1700D 011
Parní mop - Ideální řešení pro úklid vašeho domu 
ekologicky a snadno. Příkon 1700W, 25 min doba 
provozu, 30 vteřin doba ohřevu, vyjímatelná hlavice s 
kartáčem, adaptér na čištění koberců, mop 2 ks

 



 



TAURUS STRIKER 2.0
Robotický vysavač s funkcí mopu a 
kompaktními rozměry, Lithiové 
baterie – 14.4V, výdrž až 60 minut, 
nabíjení 4-5h, výška 7cm! Průměr 
26,5 cm, odnímatelný zásobník 0,3 l. 
Ideální pro každodenní jednoduché a 
levné použití, bez nutnosti složitého 
nastavování a programování.

ETA POSEIDON 7865 90030
Víceúčelový vysavač, příkon 1 500 W, sací výkon 
300 W, suché a mokré vysávání, šamponování, 
hloubkové čištění, čištění oken,  objem odpadní 
nádoby 8 l, elektronická regulace sacího výkonu , 
5l prachový sáček,  akční rádius 11 m , bohaté 
příslušenství

 



MOKRÉMOKRÉ

i SUCHÉ SÁNÍi SUCHÉ SÁNÍ
MOKRÉ

i SUCHÉ SÁNÍ

 



21,6 V0,6 l

ROWENTA RH6751
Tyčový vysavač 2V1, 21,6V Li-Ion baterie, 
objem prachové nádoby 0.6 l,  doba 
nabíjení 5 h, výdrž na jedno nabití až 45 
min ,  motor i zovaný  kar táč  s  LED 
osvětlením, odnímatelný ruční vysavač, 
skládací rukojeť pro snadné skladování, 
univerzální podlahová hubice

 



700 W3,2 l

HOOVER SN70/SN75011 
Podlahový sáčkový vysavač, příkon 700 
W, teleskopická trubice, hubice 2v1: 
nástavec na nábytek + štěrbinová hubice, 
hubice na podlahy/koberce, na čalounění,  
parketová hubice.3,2l sáček na prach, 
indikátor plnosti sáčku, EPA filtr, 6m 
kabel, akční rádius 9,1 m

 



550 W

3,5 l

Podlahový sáčkový vysavač, rukojeť Ergo Comfort Silence, 
teleskopická trubice, kartáč na podlahu, hubice Parquet 
Softcare, mini turbokartáč, multifunkční nástavec, energetická 
třída A+, HEPA filtr, kolečka otočná o 360 °, akční rádius 11m

ROWENTA RO6381EA 

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

 



500 W

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

a dalších škodlivých organismů.

CONCEPT CP3000  
Vysavač a parní mop 3v1, vysává, stírá, vysává 
a stírá zároveň, hlučnost: 80 dB, kapacita 
nádoby na vodu: 730 ml, kapacita nádoby na 
prach: 1000 ml, příkon 1600W

1600 W

 




Čistič oken

Concept CW
1000





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







