
Terénní 
auto

na setrvačník, 
12,5 × 10 × 10 cm  
displej, různé barvy

Stereo 
sluchátka

s mikrofonem k PC 
a tlačítkem ON/OFF,  
frekvenční rozsah: 

20–22 000 Hz

Panenka 
zvířátko

různé druhy, 
velikost 33 cm

369 ,-

299 ,-

89 90

Klávesy
37 kláves, napájení 

na USB, součástí balení 
přehrávač MP3 a mikrofon, 

40 cm, plast

399 ,-

179 ,-

Vaše prodejny
s českou tradicí

Vánoce
Platnost nabídky 

od 22. 11. 2019 
do vyprodání zásob.

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. 

www.coopclub.cz | facebook.com/coopclubczHITY 8/2019

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

NA OBJEDNÁVKU

Boby FLASH
české boby s pevnou 
konstrukcí, vestavěné 

sedátko chránící 
před chladem, nová 

konstrukce brzd, 
různé barvy



499 ,-

149 ,-

299 ,-

Forma na rohlíčky 
CULINARIA

na 30 ks rohlíčků, silikonová,  
35 × 25 × 1,3 cm,  

různé barvy

Nádoba mixovací 
CULINARIA
objem 3 l, plast

Pánev s nepřilnavým 
povrchem METALLIC 

PLATINUM
Hliníková litá kovaná pánev odolná 

proti poškrábání a deformaci 
tvaru, dlouho drží teplotu, plně 

indukční dno, 28 × 5,3 cm

Party box 
CULINARIA

s držadly pro pohodlné 
přenášení potravin, 
2 × 7 l, různé barvy

Sada dvou 
hrnků DUO

keramika,  
objem 340 ml,  
výška 10,5 cm,  

průměr 8 cm

Plech 
s nepřilnavým 

povrchem 
GRANITE

42 × 29 × 4,5 cm, 
s víkem

Tlakový hrnec 
PREMIUM Dark Brown
s pákovým uzávěrem, dvěma 
ventily a sendvičovým dnem,  

pro všechny typy sporáků,  
objem 5 l, nerez

Forma 
na ořechy 

CULINARIA
na 40 ks ořechů, silikonová,  

34 × 26 × 1,4 cm,  
různé barvy

Louskáček 
na ořechy 

CULINARIA Red
z odolné slitiny hliníku,  

vhodný také pro snadné 
otevírání PET lahví

79 90

99 90

69 90

19 90

Vykrajovátko, 
razítko CULINARIA

z odolného plastu, 
mix dekorů

349 ,-

249 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA



2 599 ,-

399 ,-

219 ,-

Vysoušeč vlasů
2 rychlosti, 

3 úrovně teploty, 
koncentrátor,  

difuzer, funkce 
studeného vzduchu, 

2 200 W

Vakuový 
pytel

90 × 70 cm

Autoškrabka
plast, 17,5 × 10 cm, 

různé barvy

Vakuový 
pytel

130 × 90 cm

Multifunkční tlakový hrnec
16 přednastavených programů,  

intuitivní dotykové ovládání, objem nádoby 6 l, 
LCD displej, 3D ohřev, časovač, nastavení teploty, 

vyjímatelná nádoba s nepřilnavým povrchem, 
pomalé vaření, příkon 1000 W

Kávovar 
TASSIMO SUNY

jednoduchá příprava nápojů díky obsluze 
stiskem jednoho tlačítka, okamžitě 
připraven k použití díky prakticky 

nulovému nahřívání, provozní 
tlak max 3,3 bar, příkon 1300 W

+ startovací balíček 13 nápojů
(na vyžádání u pokladny)

39 90

59 9019 90

29 90

Stěrka
25 × 5,5 cm, silikon, mix barev

Mašlovačka
24,5 × 4 cm, 

mix barev

Struhadlo, 
vyluhovátko 

na zázvor 
HANDY X-sharp

nerezavějící ocel, 
odolný plast

999 ,-
KUPTE  

PŘÍSTROJ  
TASSIMO  

A ZÍSKEJTE
NAVÍC KAPSLE

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



199 ,-

269 ,-

229 ,-

229 ,-

549 ,-

Nepropustný 
froté chránič 

matrace
90 × 200 cm, 

prodyšný, 
snadné uchycení  

pomocí gum v rozích

Jersey prostěradlo 
AKCE 1 + 1

90 × 200 cm, 100% bavlna, 
různé barvy

Sváteční ubrus 
čtvercový s výšivkou

85 × 85 cm, 100% polyester, 
různé barvy

Sváteční ubrus  
štola s výšivkou

40 × 150 cm,  
100% polyester,  

různé barvy

Bavlněné utěrky 
s výšivkou v dárkové 

krabičce
set 2 ks, různé vzory

Luxusní povlečení 
bavlněný satén

140 × 200, 70 × 90 cm, 
100% bavlna, zapínání 
na zip, stálobarevné, 

různé druhy

149 ,-

Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



399 ,-

259 ,-

119 ,-

Hřejivá 
mikroflanelová 

deka
150 × 200 cm,  

různé vzory

Dámské 
zateplené 
ponožky

protiskluzová úprava, 
univerzální velikost 

35–42

Dětské 
punčocháče

pružný příjemný materiál 
s vysokým podílem bavlny, 

různé velikosti a motivy

Froté set 
ručník a osuška

50 × 100 cm, 70 × 140 cm, 
100% bavlna,  
různé barvy

Dámské 
kapesníky
30 × 30 cm,  
100% bavlna

Pánské 
kapesníky

40,5 × 40,5 cm,  
100% bavlna

Polštář 
dekorační 

svítící
50 × 30 cm, se zimním 

motivem, po vložení  
baterií motiv svítí,  

různé druhy, baterie  
nejsou součástí balení

79 90

99 90

89 90

169 ,-

Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



119 ,-

219 ,-

229 ,-

249 ,-
229 ,-

Roomie Boo 
Surprise

panenka s doplňky 
v domečku, různé druhy

EDUKIE 
stavebnice

2 figurky v krabičce, 
různé druhy

Zubařka
balení 36 × 28 × 5 cm 
baterie jsou součástí

Model 3D puzzle
dřevěná stavba,  

různé druhy

Ryby rostoucí
3 ks, různé druhy

Panenka 
nevěsta Anlily 

v šatech
kloubová, 28 cm,  

různé barvy

Kůň
28 cm, s postroji,  

sedlem a hřebínkem

Plyšový jednorožec 
s kabelkou

jednorožec 20 cm,  
kabelka 18 × 12 cm,  

různé barvy

89 90

99 90

139 ,-

Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



109 ,- 169 ,-

179 ,-

Figurka +klip 
k vymalování
dřevo, různé druhy 

Kouzelné malování s fixy
velikost plátna 

80 × 80 cm

Souprava nářadí
různé druhy

Dinosaurus
vydává zvuky, svítí, na baterie 

(nejsou součástí balení) 
26 × 15 × 10 cm 

Auto terénní
14 cm, na dálkové 

ovládání, jezdí všemi 
směry, světelné efekty, 
baterie nejsou součástí 

balení

Kluzák Klaun
plast, 

různé barvy

Vznášející se 
fotbalový míč 

měkké okraje, míč se 
vznáší pomocí vzduchových 
ventilátorů na spodní části, 

napájení: 4x baterie typu AA,  
doba hraní až 50 min, 

baterie nejsou součástí balení

Svítící autodráha 
s autem

221 ks, délka 3,2 m,  
na baterie (nejsou 
součástí výrobku)

179 ,-159 ,-

299 ,-

79 90

39 90

UHU Glitter 
Glue

6 × 10 ml, 
lepidlo s glitry

69 90

Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Svíčky stupně
4 ks, průměr 50 mm, 

různé barvy

Vonná svíčka 
ve skle 

s dekorem
80 mm, 

různé druhy

Koule bílý květ
závěsná dekorace,  

Ø 8 cm, 3 ks

Set 6 koulí
průměr 6 cm,  
různé druhy

Krabice 
dárková 

se stuhou
15 × 15 × 15 cm

Krabice 
dárková 

se stuhou
20 × 20 × 20 cm

Stužka 
metalická
5 mm × 20 m, 

různé barvy

Vánoční  
balicí papír 

luxusní
2 m × 70 cm

Stuha Diamond
5 mm × 10 m, 

různé barvy

Balicí papír 
dětský

2 ks, 70 × 100 cm

Vánoční 
obálky

3 ks

Rozeta Diamond
Ø 8 cm, různé barvy

Mašle s glitrem
5 cm, 12 ks,  
různé barvy

Velikost M 12,90
Velikost L 18,90
Velikost XL 22,90
Taška na láhev 12,90

Set skleněných 
koulí v tubě

8 nebo 9 ks, 
různé druhy

79 90

29 90

39 90

29 90

6 90

9 90

29 90

49 90

99 90

74 90

7 90

14 90

69 90

12 90
cena od

Papírová 
vánoční 
taška

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 22. 11. DO 24. 12. 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. 

© DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň | Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 


