
PLATNOST LETÁKU:


do vyprodání zásob

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

CONCEPT SO 1020
Sušička, Příkon: 245 W, Plynulá regulace nastavení 
teploty sušení: od 35 do 70 °C, Počet sít: 9 ks, 
Průměr sít: 32 cm, Ventilátor pro rovnoměrné 
sušení, Tichý provoz: 46 dB(A), Pojistka proti 
přehřátí

 



CONCEPT RK 3230
Nerezová rychlovarná konvice , objem 1.7l, 
LED osvětlení vodoznaku, příkon 2200W.

 



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

BEKO WCC 6511
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+++

ener. třída

A++

64 l
mraznička

188 l
chladnička

LED
osvětlení

 



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

CANDY X 5433 CM

18
0 

cm

NEREZ

MORA K 140 AW
Kombinovaný sporák,  4 plynové hořáky s pojistkou STOP GAS, energ. 
třída A, klasická elektrická trouba, objem 68 l, ECO CLEAN - funkce na 
čištění trouby. Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

ener. třída

A

68 l
trouba

 



 

3x

FULL HD LED televizor, úhlopříčka 102 cm (40"), rozlišení 1920 x 1080 px, tuner DVB-T/T2 (HEVC/H.265)/C/S/S2, Skylink 
FastScan, podpora nahrávání na disk USB, přehrávání z disku USB, časové sledování, EPG, teletext, hodiny, časovač, 
rodičovský zámek, hotelový mód., 3x HDMI, USB.  Energetická třída A.

SENCOR SLE 40F14TCS

REC




KRUPS KP123B31
Jediněčný automatický kapslový 
kávovar na kaplsle Nescafé Dolce 
Gusto. Tlak 15barů, snadná 
údržba, snadné ovládání. 

 



VIGAN SO1
Šnekový odšťavňovač - využívá systém 
pomalého šnekového odšťavňování, 
který umožňuje získat maximum 
nutričních hodnot, vitamínů, chuti z 
ovoce a zeleniny.Výkonný DC motor 
200W, rychlost 54 ot./min, tichý chod, 
minimum pěny, pro měkké i tvrdé plody







8.1

16GB



Mobilní telefon, IPS displej s rozlišením 1132 x 540, 
4jádrový procesor 2 GB RAM, WiFi, Bluetooth 4.2, zadní 
fotoaparát - 8 Mpx,  přední foto 5 Mpx a rozpoznávání 
obličeje Face ID, kapacita baterie 2500 mAh

IGET  BLACKVIEW GA30 BLUE

 



KUGOO S1 
Elektrická koloběžka s variabilní 
rychlostí až 30 km/hod, maximální 
n o s n o s t í  1 2 0  k g ,  v ý š k o v ě  
nastavitelnými řidítkami a hmotností 
jen 11 kg. Dojezd až 30km, motor 
350W, IP54 voděodolnost (déšť, 
nečistoty a prach), 8“ kola, OLED 
displej , přední a zadní světlo, snadno 
se skladá a skladuje.   





Mikrovlnná trouba, objem 20 l, mikrovlnný výkon 700 W, průměr 
otočného talíře 24,5 cm, 5 úrovní výkonu, 6 automatických 
programů, rozmrazování, časovač až 95 minut, odložený start, 
digitální displej, stříbrné provedení s nerezovým panelem

ECG MTD 2071 SE  

 



GORENJE GS54110X 
Myčka nádobí šíře 45 cm, energetická třída: A++, 10 sad nádobí, spotřeba 
vody: 9 l, 5 programů, 4 teploty, Funkce SpeedWash - možnost zkrácení 
programů, ExtraDry - extra sušení, Total AquaStop, tablety 3V1, 3 ostřikovací 
ramena.  Rozměry ( ): 84,5 x 44,8 x 60 cmVxŠxH

 



ener. třída

A++

9 l
spotřeba vody



10 sad

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

Kombinovaná chladnička NoFrost Plus, energ. třída: A++, chladnička: 
222 l / mraznička: 85 l, IonAir s Multiflow 360°, AdaptTech technologie 
pro úsporu energie a prodlužení čerstvosti potravin, XXL SpaceBox 
zásuvka. Rozměry (VxŠxH): 185 x 60 x 64 cm

GORENJE N6X2NMX    

 



NO
FROST

ener. třída

A++

85 l
mraznička

222 l
chladnička

WHIRLPOOL W7 831T OX H    
Kombinovaná chladnička, výška 189 cm, objem chladničky 234 l, objem 
mrazničky 104 l, energetická třída A+++,  technologie 6. smysl NoFrost, 
distribuce vzduchu Multiflow, FreshBox 0° a FreshBox zásuvky, LED 
osvětlení, dveřní alarm 



platnost do 31. 8. 2019

nutná registrace
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cm

NO
FROST

104 l
mraznička

234 l
chladnička

ener. třída

A+++

GODDESS FSC 0143 TW8
Objem 165L, spotřeba energie 0,61 kWh/24 hod, Akumulační doba 
13 hod, 6x šuplíky, Mrazící výkon 8 kg/24 hod, Rozměry (VxŠxH): 
143 x 55 x 58 cm

ener. třída

A+

165 l
mraznička
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cm

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

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

WHIRLPOOL FWSG71283W EU

7 kg
náplň prádla

1200
otáček / min.ener. třída

A+++

 



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

 



WHIRLPOOL AWE 66610
Pračka horem plněná, Energetická třída A+++, Náplň prádla 6 
kg, Odstřeďování 1000 ot./min., Elektronické ovládání, Kontrola 
vyváženosti prádla, Rychlý 15" program, 6. smysl, 18 programů, 
Rozměry (VxŠxH): 90 x 40 x 60 cm 

6 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

 



ener. třída

A+++

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+++

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   

 



Elekt r ický  p i ln ík  na  
chodidla, hladká chodidla 
během okamžiku díky 
vysoce výkonnému motoru 
s kabelovým napájením, 
odnímatelná a omyvatelná 
hlava pro snadné čištění,
2 rychlosti otáčení

ROWENTA 
EP2702F0 

 



ETA 0449 90000 MONETO
Velmi tichý tyčový a ruční vysavač 2v1. Kvalitní 
HEPA filtr, kontrolní LED diody, akumulátor 14,4 
V NiMH a provoz až 20 minut. 







ROWENTA RO2611EA 
Sáčkový vysavač, příkon 
750W, energetická třída A, 
dvojitá filtrace, rukojeť Classic, 
akční rádius 7.65 m, nástavec 
na štěrbiny 2v1 

 



ener. třída

A 750 W

VIGAN ZH27DGB / VIGAN ZH27DGX   
Plně automatický zavařovací hrnec s digitálním ovládáním, objem 27l, 
kapacita 22 sklenic s objemem 0.7l nebo 14ks zavařovacích sklenic
s objemem 1l, termostat 30-100°C, časovač 0-120 minut, výpustný kohout 

 


 



 

Lis citrusových plodů s extra velkým objemem
a skleněnou nádobou, objem: 1l, příkon: 30W 

TAURUS CITRUS GLASS  T924254  

 



SODASTREAM JET WHITE  
Přístroj na domácí výrobu sodovky, 
objem lahve 0,9 l, volba míry 
nasycení CO2, kapacita bombičky až 
na 80 l nápoje, možnost ochucení 
sirupem





ETA FRESHIE II 2762 90000  
Svářečka folií s funkcí vakuování, automatický provoz, 
ochrana proti vlhkosti i bakteriím, světelná signalizace 
odsávání, síla odsávání 0.8 barů, maximální šířka sváru je 28 
cm, bezpečnostní pojistka, příkon 110 W. ZDARMA: 5× sáčky 
- 20×30 cm + 2m folie s šířkou 20 cm 

 



JATA GR3000
Stolní gril s GRANIT povrchem, bez PFOA. 
Granitový povrch je nepřilnavý a odolný 
proti poškrábání, spirála E zajíšťuje rozvod 
tepla a rovnoměrnou teplotu po celé ploše 
grilu, regulace teploty, systém "Super Diet": 
naklopte desku a grilujte bez tuku. Rozměry 
48 x 32 cm. Příkon 2650 W.





2650 W 
Sada

grilovacího
náčiní GS 125




 



PHILIPS 50PUS6703 
Smart TV 4K UHD, rozlišením 3840 x 2160 px, Ambilight (třístranný), DVB-
T/T2/S2/C, HbbTV, technologie plynulého obrazu s neuvěřitelnou hloubkou, 
HDR Plus, Micro Dimming,  Wi-Fi,  

3x 2x
PHILIPS 32PHT4503 
Ultratenký LED televizor, úhlopříčka 80 cm 
(32"), rozlišení 1366 x 768p, tuner DVB-
T/T2 (HEVC/H.265)/C, index dokonalého 
obrazu 200, Pixel Plus HD, tyčový stojan, 
Pixel Plus HD, 2x HDMI, USB, nahrávání na 
zařízení USB. Energetická třída A.

 



2x




 

ALKALICKÁ BATERIE GP 
SUPER LR6 (AA) /
LR03 (AAA)
Výhodné balení 10 kusů

 



Výkonný "párty" reproduktor , 
výkon 160 W, Bluetooth,  USB, 
AUX-IN, podpora nabíjení 
smartphonu, funkce Karaoke, 
LCD displej, FM tuner, 30 
předvoleb, podpora MP3, 
ekvalizéry, zvýraznění basů, 
světelné LED efekty, 2× vstup 
pro mikrofon, 2× CINCH

GOGEN BPS 738

 



83
 c

m

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

BEKO RCSA240K20W     

87 l
mraznička

142 l
chladnička

 



LED
osvětlení

ener. třída

A+

15
3 

cm




