
Deka beránek
rozměr 150 × 200 cm, hebká, 
měkká, hřejivá a příjemná na 

dotek, různé vzory

Mravenečkův tablet
rozměr 30 × 20 × 2 cm, se zvukem, 
na baterie 3 × AAA (součástí balení), 

pro děti od 12 měsíců

Bagr na ovládání
na baterie: do auta 3 × AA 

a do ovladače 2 × AA (nejsou 
součástí balení), 
pro děti od 3 let            Dron QST 1805

barevné LED osvětlení, ideální pro začátečníky  
a nenáročné uživatele, dálkové ovládání, 3 baterie 

AA (není součást balení), napájení dronu na 
dobíjecí baterie 380 mAh (součást balení), doba 

letu: 4–5 min, snadné ovládání, flip o 360°, 
ovládání rychlosti, funkce Headless, různé barvy,  

pro děti od 8 let

599 ,-

329 ,-

499 ,-429 ,-

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU
NA OBJEDNÁVKU

     Mluvím
česky a naučím    

  tě 9 říkanek  
 o zvířátkách 

      z louky

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 8/2020

Vánoce
Platnost nabídky 

od 20. 11. 2020 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.



Autorobot 
POLICIE

20 cm, různé druhy

Vojenský set
vojenské terénní auto, motorka 

a dvě figurky vojáků, různé druhy

Motorová pila
plast, 40 cm, se zvukem,  
na baterie 3 × AA (nejsou 

součástí balení),  
pro děti od 3 let

Stavebnice
kovová, 168 kusů

Auto HASIČI
kovové, 12 cm, zpětný chod, česky mluvící 

se světlem, na baterie (součástí balení) Auto ÚKLIDOVÉ
27 cm, na setrvačník, se světlem 

a zvukem, na baterie (součástí balení), 
různé druhy

Magnetická 
tabulka
s razítky

Klávesy
s mikrofonem, na baterie 
(nejsou součástí balení)

149 ,-

199 ,-

179 ,-

159 ,-
299 ,-

179 ,-

349 ,-

349 ,-

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 20. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Zvířecí obchod/batoh 2v1
s mazlíčkem 11 cm a doplňky 16 ks 

v kufříku

Zvířecí farma
3–6 cm, 12 ks zvířatek  

s doplňky

Jednorožec
12 cm s mládětem 6 cm 

a hřebínkem, různé  
barvy

Miminko 
v županu

20 cm, různé barvy

Vysavač
na baterie 3 × AA 

(nejsou součástí balení)

           Postýlka
27 cm, s miminkem 16 cm,  

s kolotočem a příslušenstvím

Přenosný  
kuchyňský set IRISKA

 vařič, nádobí a kuchyňské potřeby, 
plast, různé barvy

129 ,-

139 ,-

219 ,-
179 ,-

279 ,-

279 ,-

99 90

Nabídka platí od 20. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Zdobička Banquet CULINARIA
obsahuje 1 zdobící sáček a 8 různých druhů 
trysek, které vytvářejí různé druhy dekorů, 

vynikající pomocník ke zdobení a plnění 
cukrářských i jiných pokrmů Silikonová forma 

Banquet CULINARIA
• na 30 ks rohlíčků 35 × 25 × 1,3 cm 
• na 40 ks ořechů 34 × 26 × 1,4 cm 

odolná vysokým teplotám do 240 °C, neváže chutě 
ani pachy pokrmů, těsto se k formě nelepí a lze jej 

lehce vyklopit

Vykrajovátko 
Banquet CULINARIA

nerez, 12 různých tvarů,  
ideální pomocník při pečení cukroví

Nádoba mixovací  
Banquet CULINARIA

z odolného plastu, objem 3 l,  
dno s protiskluzovou úpravou,  

ø 20,5 × 14,4 cm

Pánev Banquet 
RIVER STONE Brown

hliníková pánev ø 24 × 4,8 cm 
s indukčním dnem, nepřilnavým 

povrchem ve struktuře řičního kamene, 
soft touch rukojeť v imitaci dřeva

Party box Banquet 
CULINARIA

2 × 7 l, plastový s držadly, součástí boxu 
je 1 vnitřní mřížka s uchy pro snadné 

vyjímání obsahu, vhodný pro přenášení 
potravin, různé barvy

Sada 3 ks sítek Banquet AKCENT
ø 8 cm, ø 14 cm a ø 19,5 cm, nerez, rukojeti jsou 

vybaveny ouškem pro zavěšení

69 90

15 90

169 ,-

299 ,-

249 ,-

199 ,-

59 90
MYČKA

MYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

Nabídka platí od 20. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Aroma lampa 
HOME DECOR

porcelánová, 8,5 × 11,5 cm, 
s dekorem hvězdy, v dolní části 
prostor pro čajovou svíčku (není 
součástí) a nahoře mističku pro 

vonný olej nebo vosk

Hrnek Maxi Banquet
560 ml, keramika, výška 11 cm, 

různé dekory

Sada skleněných brček 
Banquet MY PARTY

 6 ks + čisticí kartáček, délka 20 cm, 
vhodná na teplé i studené nápoje

Sendvičovač 
SOVIO SV-18

v bílé barvě, příkon 700 W, desky 
s kvalitním nepřilnavým povrchem, 
tepelně izolovaný dvouvrstvý plášť, 

bezpečnostní tepelná pojistka, 
kontrolní dioda, po použití stačí 

jednoduše utřít opékací destičky 
hadříkem

Ruční šlehač 
SOVIO GHM003

šlehač/mixér 
s jednoduchým ovládáním, 

výkon max. 200 W, 
2 šlehací metly, 2 hnětací 

háky, 5 rychlostních 
stupňů, délka kabelu 1,2 m, 

bezpečnostní pojistka

99 90

69 90

59 90

329 ,-

349 ,-

999 ,-

Kávovar TASSIMO VIVY 2
jednoduchá příprava nápojů díky obsluze stiskem jednoho tlačítka, 

okamžitě připraven k použití díky prakticky nulovému nahřívání,  
251 × 169 × 310 mm, příkon 1300 W

+ startovací balíček 13 nápojů
(na vyžádání u pokladny)

KUPTE  
PŘÍSTROJ  
TASSIMO  

A ZÍSKEJTE
NAVÍC KAPSLE

MIKROVLNKAMYČKA

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 20. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Mikroflanelové 
prostěradlo EXCELLENT

navlékací s gumou, 180 × 200 cm, 
100% polyester 190 g/m2, různé barvy

Mikroflanelové 
prostěradlo EXCELLENT

navlékací s gumou, 90 × 200 cm, 
100% polyester 

190 g/m2, 
různé barvy

Mikroflanelové 
povlečení EXCELLENT
140 × 200 cm + 70 × 90 cm, 

100% polyester 220 g/m2,  
zapínání na zip, různé vzory

Sada 2 ks vaflových 
utěrek s fototiskem
45 × 70 cm, 100% bavlna, 

různé barvy

Forma 
na vánočku Toro
38,5 × 17 × 6,5 cm, 
antiadhézní povrch

Dámské 
kapesníky Mileta

30 × 30 cm, 100% bavlna 
různé vzory

Pánské 
kapesníky 

Mileta
40,5 × 40,5 cm, 

100% bavlna 
různé vzory

Vánoční běhoun na jídelní stůl
40 × 150 cm, 100% PES, různé druhy

Hrnek 
HODNĚ ŠŤESTÍ

300 ml

619 ,-

139 ,-

109 ,-
119 ,-

229 ,-

429 ,-

279 ,-

99 90

79 90

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Nabídka platí od 20. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Dámské 
kvalitní 

dlouhé legíny
bavlna/elastan, 
různé velikosti  

a barvy

Pánské ponožky OUTDOORhřejivé, 5 párů, různé velikosti a barvy

Dámské dlouhé pyžamo DAKOTA
100% bavlna, 
různé velikosti  

a vzory

UNISEX termotriko OLAFfunkční prádlo z termomateriálu,  polyester/elastan,  různé velikosti

UNISEX termospodky OLAFfunkční prádlo z termomateriálu,  polyester/elastan, různé velikosti

Pánské trenky MICHAL
volné, 100% bavlna,  různé velikosti a vzory

Dámská 
košilka 

ALASKA
100% bavlna, 
různé velikosti  

a vzory

329 ,-

159 ,-

219 ,-

259 ,-

259 ,-

219 ,-

129 ,-

Nabídka platí od 9. 10. do 8. 11. nebo do vyprodání zásob.

V našich 
prodejnách stále 
najdete nabídku

Platí dle nabídky 
prodejny do vyčerpání 

zásob.

79,90 Kč
Ceny již od

Sada 
skleněných 

koulí
28 ks, ø 3 cm, 

perleťové

Zápich větvička
zasněžený bílostříbrný, 

různé druhy

LED světlo 
lampa ANTIQUE

7,5 × 12 cm včetně baterie

Koule květ
6 ks, ø 6 cm, 
různé barvy

Vánoční  
závěsné 

dekorace
6 ks s obtisky, 

12 × 20 cm, různé druhy

Vánoční LED svícen
kovový, 9 svíček, 26 × 31 × 5,5 cm,  

na baterie 2 × AA (nejsou součástí balení)

Vonná svíčka
ve skle s víčkem, 

510 g, různé druhy

Sklo dekor
vonná svíčka, 80 × 72 mm, 

různé druhy

Sklo dekor
vonná svíčka, 80 mm, 224 g, 
jablko a skořice, doba hoření  

až 20 hodin

Anděl
skleněný, 4,5 cm

29 90

99 ,-

149 ,-

139 ,-
84 90

34 90

36 90

79 90

24 90

259 90

Nabídka platí od 20. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.



Stuha 
se třpytem

2,5 cm × 2,7 m, 
různé barvy

Škrabací obrázky 
závěsné

6 ks se stuhou + 2 škrabátka, 
vánoční motivy

Papírová 
taška – krabice

rozměr 27 × 13 × 20 cm, různé 
motivy

14 90

24 90

39 90

29 90

29 90

19 90

8 90

25 90

Stužka PP
metalová, 5 mm × 20 m, 

různé barvy

Lepicí pásky
glitrové, 1,5 cm × 3 m,  

10 ks

Dárkovky
15 ks, samolepky, glitrové, 

různé druhy

Vánoční balicí papír
různé druhy

Taška 
na láhev

s glitry,  
různé druhy

Taška 
vánoční potisk 

S 11 × 14 × 6,5 cm 1190

M 18 × 21 × 8,5 cm 1590

L 28 × 34 × 9 cm 2190

XL 33 × 43 × 10 cm 2490

11 90
od

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 20. 11. DO 24. 12. 2020 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. 


