
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 získat na základě závazné objednávky v prodejně s termínem dodání do 15 dní.  
Prodejce má pravomoc 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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Nafukovací 
míč 51 cm

Spider Man, Minnie, 
různé barvy

259 ,-59 90

36 90

36 90

36 90

Lehká letní  
prošívaná deka COLOURS

100% polyester, 135 × 200 cm,  
různé barvy

Nafukovací 
rukávky

Spider Man, Mickey Mouse, 
23 × 15 cm, 

pro děti 3–6 let

Nafukovací  
kruh 56 cm

Spider Man, Mickey Mouse, 
pro děti 3–6 let

Džbán skleněný 
CORAL Banquet

s plastovým víkem, objem 1,6 l,  
vhodný pro všechny typy nápojů, 

různé barvy

Vaše prodejny
s českou tradicí

Červen
Platnost nabídky 

od 24. 5. 2019 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Nabídka platí od 24. 5. do 23. 6. nebo do vyprodání zásob.

Kelímky 
plastové 0,5 l

sada 10 ks

599 ,-

999 ,-
269 ,-

49 90

59 90
79 90

79 90

34 90

21 90

Kuchyňský  
sekáček zeleniny 
ORAVA SE–300 A

nerezový sekací nůž, 
bezpečnostní spínač, 

objem nádoby 800 ml, 
187 × 230 × 155 mm

Elektrický gril 
ORAVA EG–200

plynulá regulace teploty termostatem, 
grilovací desky s nepřilnavou vrstvou, 
světelné kontrolky provozu, tepelně 

izolovaná rukojeť, odkapávací misky na 
šťávu, 340 × 120 × 330 mm

Termohrnec s poklicí 
AVANZA Banquet

objem 2,5 l, pro uchování teplých 
pokrmů, nerezová vložka

Sada plastových dóz 
ACCASA Banquet

 600 ml, 880 ml a 1180 ml, 
z odolného transparentního plastu, 

vhodné pro skladování potravin

Organizér do lednice 
CULINARIA Banquet

 plastový, 
32,5 × 14,5 × 8 cm

Organizér do lednice 
CULINARIA Banquet

 plastový, 
32,5 × 22 × 8 cm

Sada sklenic 
APPLE Banquet

sada 6 ks, sklo, 
objem 230 ml

Tvořítko 
na led

na 21 kostek, 
29,8 × 12 × 2,5 cm, 

různé barvy

Svačinové 
sáčky KRTEK

25 × 35 cm, 
balení 40 ks

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

MIKROVLNKAMYČKA



Nabídka platí od 24. 5. do 23. 6. nebo do vyprodání zásob.

Čisticí kartáč  
na gril Happy Green

 plastový, délka 38 cm, 
funkce 3v1

Grilovací náčiní BBQ 
Happy Green

3dílná sada z nerezové oceli, 
délka 38 cm

Papírové 
tácky

sada 15 ks

Alu grilovací 
misky

sada 5 ks

Slámka
sada 50 ks

Chňapka 
rukavice grilovací
38 × 18 cm, polyester

Kelímky 
plastové 0,2 l

sada 25 ks

Kelímky 
plastové 0,5 l

sada 10 ks

199 ,-

89 90

14 90

14 90

29 90

9 90

49 90

Gril KANSAS 
Happy Green

117 × 67 × 108 cm, váha 22 kg, materiál: ocel, 
žáruvzdorná barva, kufříkový tvar pro snadnou 

přípravu grilovacích pokrmů, speciální větrací otvory 
poskytují vyváženou cirkulaci vzduchu a zabraňují 
vyhasnutí ohně, klikou nastavitelná výška roštu, 

dvě odkládací plochy: jedna výklopná v horní části 
se 4 nerezovými háčky na grilovací náčiní a druhá 

ve spodní části grilu, otvírák na lahve připevněný na 
hraně grilu,kolečka pro snadnou manipulaci

3 499 ,-

NA OBJEDNÁVKU



Nabídka platí od 24. 5. do 23. 6. nebo do vyprodání zásob.

Podsedák zahradní
37 × 37 × 1,7 cm,  

potah: 100% mikrovlákno,  
výplň: polyuretan a polyester,  

různé vzory

Omyvatelný 
PVC ubrus

140 × 160 cm s textilním podkladem, 
různé vzory

Vzorovaná 
fleecová deka

130 × 170 cm, různé vzory

Rychleschnoucí  
sportovní osuška

70 × 140 cm, 80 % polyester,  
20 % polyamid, různé barvy

Sedáky na židle
sada 4 ks, 40 × 40 × 5 cm,  

potah 100% PES, 
výplň 100% polyurethan, 

různé barvy a vzory

Osuška 
SPIRÁLA

100% bavlna, 
70 × 140 cm,  
různé barvy

129 ,-

99 90

149 ,-

199 ,-

149 ,-

44 90

39 90

Síť proti ptákům
polyethylen, 4 × 5 m,  

velikost oček 
2 × 2 cm



Nabídka platí od 24. 5. do 23. 6. nebo do vyprodání zásob.

Plážové lehátko 
Happy Green

kovová konstrukce s plastovými  
doplňky a textilní výplní, 142 × 60 × 96 cm,  
nosnost 100 kg, lze nastavit do dvou poloh,  

různé barvy

Košík 
kempingový

skládací s uzavíráním na zip, 
hliníkové trubky, omyvatelný textil,  

48 × 28 × 24 cm,  
nosnost 9 kg,  
různé barvy

Osuška 
SPIRÁLA

100% bavlna, 
70 × 140 cm,  
různé barvy

Plácačka 
na mouchy

plastová,  
různé barvy

Vodotěsné 
pouzdro 
na krk

20 × 13 cm,  
různé barvy

Popruh 
na zavazadlo

se sponou, 5 × 188 cm,  
různé vzory

 Zámek TSA 
 na zavazadlo
 bezpečnostní, 

je uzpůsoben k tomu, aby 
jej oprávněné osoby mohli otevřít 
univerzálním klíčem, různé barvy

Váha 
digitální 

na zavazadlo
závěsná, různé barvy

Trekingové hole 
NAWALLA SportWell

nastavitelná výška 72–145 cm, 
ergonomicky tvarovaná rukojeť 

s poutkem pro lepší a příjemnější 
úchop, ANTISHOCK systém umožňuje 
komfortní pohyb v terénu, Hole jsou 

vhodné pro vysokohorskou 
turistiku, ocelová špička 

zajišťuje optimální přenesení sil 
a stabilitu, gumová patka 

je vhodná pro rovné povrchy 
a výměnné kloboučky pro použití 

na sníh

9 90499 ,-

119 ,-
109 ,-

199 ,-

399 ,-

49 90

79 90

NA OBJEDNÁVKU

Síť proti ptákům
polyethylen, 4 × 5 m,  

velikost oček 
2 × 2 cm



49 90

199 ,-

139 ,-

169 ,-

39 90

19 90

14 90

59 90

14 90

Houpačka 
plastová

plastová s provazy, 
nosnost 30 kg, různé 

barvy

Míč 
na kopanou

různé druhy

Pohlednice 
3D

11 ×  16 cm, 
různé druhy

Sada 6 ks 
bezpečnostních 

reflexních odrazek

Pěnová pistole
na vodu s rozstřikem, 

délka 36 cm, 
různé barvy

Bublifuk
s oblíbenými postavičkami, 

různé druhy, nevhodné pro děti 
do 3 let

Vodní 
pistole

se zásobníkem, 
plastová, různé druhy

Křídy JUMBO
barevné, chodníkové, 

sada 6 ks

Sada na písek  
s konvičkou

plastová sada 9 ks, 
vhodné pro děti od 10 měsíců

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 24. 5. DO 23. 6. 2019 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 
| COOP – Jednota Toužim, SD | COOP družstvo 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. 
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