
Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Případné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží. | Výrobky 
označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je možné je získat na základě závazné objednávky v prodejně s  termínem dodání do 15 dní. |   
Je v pravomoci prodejce nabídku akčního zboží zúžit adekvátně k prodejní ploše: takové zboží je možné na přání zákazníka objednat. | Pro případné 
změny v nabídce je vyhrazen informační plakát na prodejně nebo příslušný odkaz na webových stránkách www.coop.cz | Fota jednotlivých výrobků 

jsou pouze ilustrační. | Ceny jsou bez dekorace. | Za tiskové chyby neručíme. 
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Platnost nabídky od 27. 1. do vyprodání zásob.

Dámské pyžamo 
komplet

kalhoty + tričko 
s krátkým rukávem, 

různé velikosti

Hrnek 
keramický 

Hearts
550 ml, 

různé barvy

Polštářek 
Basic 2 ks

materiál 
100 % Polyester, 
různé vzory dle 

aktuální nabídky 
na prodejnách

349,̄ 5990

149,̄

Deka Mikro UNI
materiál 100 % Polyester, 

150 × 200 cm, 
různé barvy dle 
aktuální nabídky 
na prodejnách

239,̄



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 27. 1. do 19. 2. nebo do vyprodání zásob.

Dámské legíny 
dlouhé LEA
varianta jeans, 
různé velikosti

Gymnastický míč
materiál PVC, 

průměr 85 cm, 
různé barvy, 

ochrana ANTI-BURST 
proti bouchnutí míče 
v případě poškození

Podložka masážní
materiál PVC, 

průměr 33 cm, 
různé barvy

Dámské legíny 
dlouhé LEA
varianta černá, 
různé velikosti

249,̄

249,̄

249,̄

219,̄

Gymnastický míč slouží k mnohostrannému využití 
při cvičení, lze ho využít na alternativní způsob 
sezení, je vhodný také pro rehabilitační cvičení, 

pomáhá udržovat správný způsob sezení. 
Balancování na míči odstraňuje svalovou 

nerovnováhu, pomáhá zpevnit tělo 
a jeho držení, přetěžování páteře, 

nutí nás podsadit pánev, což je 
výchozí bod pro správné 

držení těla.  

Masážní a balanční podložka 33 cm je vhodný masážní doplněk 
při dlouhotrvajícím sezení. Působí tak příznivě proti bolestem 

zad a jeho masážní a rehabilitační účinky jsou prokazatelné. 
Ideální prostředek k procvičování stabilizačních svalů 

 a vzpřimovačů páteře a podporuje tak správné 
držení těla při sezení.  



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 27. 1. do 19. 2. nebo do vyprodání zásob.

Maska 
karnevalová

papírová, šířka 18 cm, 
různé druhy

Balonky 
nafukovací
materiál latex, 
25 ks v balení, 
různé barvy

Konfety v tubě 
vystřelovací

balení 2 × 20 cm

Svítící čelenka
různé druhy

Svítilna 
zvířátko
na baterie, 

s dynamem

Magnet 
na lednici 
s bločkem

Brýle svítící
na baterie, různé barvy, 

baterie jsou 
součástí balení

Světelná fontána
18 cm, pro venkovní 

použití

Balonek 
nafukovací

měkký, průměr 25 cm, 
různé druhy

2490

2490

4590

24,̄

8990

1990

2990

1990

4990

Motýlí křídla 
s čelenkou 
a hůlkou

uchycení na gumu, 
různé barvy

6990



AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 27. 1. DO 19. 2. 2016 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH SPOTŘEBNÍCH A KONZUMNÍCH DRUŽSTEV:
Jednota Benešov družstvo | COOP Hořovice družstvo | Družstvo Jednota Kladno | Jednota SD v Rakovníku | COOP Mnichovo Hradiště 
družstvo | Jednota SD v Nymburce | COOP Praha – západ, družstvo | COOP Příbram družstvo | Západočeské konzumní družstvo v Sušici 
| Jednota SD v Toužimi | Jednota SD Plasy | Západočeské konzumní družstvo Plzeň | Jednota SD v Tachově | Jednota SD v Podbořanech 
| Jednota, SD Hlinsko | COOP Dvůr Králové n. L., družstvo | COOP družstvo HB | Jednota SD v Jilemnici | Jednota SD v Pardubicích  
| Jednota SD ve Volyni. 

© DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň | Vydalo: COOP Centrum družstvo se sídlem: Na Poříčí 30, Praha 1; korespondenční adresa: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 

Škrabka

2490

Frost Rider 
zimní směs 

do ostřikovačů
do -20 °C, 5 l

Set 2 ks utěrek
materiál 100 % bavlna, 

45 × 65 cm, 
různé barvy

Dóza na citron 
skleněná LIMON

9,5 cm

Kuchyňské nůžky 
univerzální rozložitelné
délka 22,5 cm, různé barvy 

Nůžky umožňují kromě stříhání 
také louskat ořechy, škrábat 

ryby, otvírat lahve, řezat kartony, 
škrábat ovoce a zeleninu 

nebo například stříhat drůbež. 

Cockpit spray 
antistatický
vůně vanilky,  

600 ml

Clona na 
přední sklo

Alu, 70 × 150 cm

9990

5490
3990

9990

8990
5990

Kuchyňská 
sada 3 v 1

trychtýř, oddělovač 
žloutku, sítko

3990


