Vánoce

Platnost nabídky

od 26. 11. 2021
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

429

,-

NA OB JE D NÁV K

U

RC auto QST-828

349

převracecí auto s dálkovým ovládáním
s dosahem 150 m, barevné LED světlo, pohon na 4 kola,
rychlost až 12 km/hod., rotace o 360°, vhodné do
vnitřních i venkovních prostor, rozměr 17 × 16 × 7 cm,
baterie 2 × AA nejsou součástí balení, doba nabíjení
80 min, doba letu 20 min

549
NA OB JE D NÁV K

,-

,-

Dárková
froté sada Kruhy
osuška 70 × 140 cm
a ručník 50 × 100 cm,
různé barvy

U

Deka beránek
jedna strana beránek a druhá z příjemné látky
se vzorem, 150 × 200 cm, různé vzory

59

90

199
Svíčky Emocio
sada 4 ks, 40 × 75 mm,
různé barvy

,-

LED dekorace
Stromek
dřevěný, 19 × 4 × 22 cm,
baterie 2 × AAA nejsou
součástí balení

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Nabídka může být omezena v důsledku vládních nařízení. Takové zboží bude opět
v prodeji v nejbližším možném termínu. | 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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169

179

,-

249,-

Plyšový
nafukovací míč
30 cm, různé druhy

69

,-

Hadrová
panenka Viktorka
32 cm, česky mluvící, baterie
3 × LR44 součástí balení,
různé druhy

90

349

,-

Čertík Rudla
20 cm, plyšový, česky mluvící, svítící
rohy, baterie 3 × AG13 součástí
balení

Kasička sádrová
k vymalování, 12 cm + barvy
a štětec

349,279

Tabulka
magnetický kufřík
magnety + vzorové kartičky,
různé druhy

,Auto stavební sklápěč RC
19 cm, na dálkové ovládání, na
baterie (auto 3 × AA, baterie ovladač
2 × AA) nejsou součástí balení
Nabídka platí od 26. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

Tahač s auty
42 cm

29
39

90

90

Pevný
podpalovač
PE-PO
40 podpalů

Lopata Mrazík

249

dětská, protiskluzová úprava,
různé barvy

,-

24

90

Zapalovač
PE-PO
teleskopický, regulace
výšky plamene,
různé barvy

Boby
Twister

149

dětské, brzdy pro
větší bezpečí,
protiskluzová
úprava, různé
barvy

369

229,-

,-

Devia
powerbanka
Kintone
kapacita 10000mAh,
vstupní/výstupní proud:
5,4V 2A, 2 USB porty
– možnost nabíjení
2 zařízení současně

,Taška přes rameno
k vymalování + barvy
různé vzory

199

90

LED venkovní solární světlo BD002
Dětská sada na pečení
20 ks

voděodolné venkovní solární světlo s detektorem
pohybu, osvětlení až 1000 lumenů, vestavěná
dobíjecí lithiová baterie 1200 mAh, doba nabíjení
6 hod. na slunci, úhel snímání PIR 120°, indukční
vzdálenost 8-10 metrů

Nabídka platí od 26. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

299

129

,-

,-

MIKROVLNKA

MIKROVLNKA

119

,-

Dóza skleněná
BANQUET Freia
objem 650 ml, s kovovým
víčkem, které prodlouží čerstvost
skladovaných potravin

Party box s držadly
BANQUET Culinaria
41 × 29 cm, plast, praktický pomocník
v přenášení a úschově jídla, 2 úložná patra,
držadla a transparentní víko

Dóza skleněná
BANQUET Freia
objem 1100 ml, s kovovým
víčkem, které prodlouží
čerstvost skladovaných
potravin

399

349,-

,-

Forma na bábovku BANQUET Majestic

MYČKA

MIKROVLNKA

26 × 10 cm, litá hliníková s nepřilnavým povrchem
pro pečení třených, kynutých a piškotových těst,
atraktivní tvar rozvinutého květu

Termohrnec s poklicí
BANQUET Cosmos

objem 2,5 l, pro uchovávání teplých pokrmů,
vnitřek hrnce tvoří nerezová vložka, výplň mezi
stěnami je z PUR pěny pro zachování vynikající
izolace při skladování či přenášení potravin,
barva ivory-šedá

349

299,-

,MYČKA

MYČKA

Pánev BANQUET Granite

28 × 5,8 cm s nepřilnavým 2vrstvým povrchem v granitovém
dekoru a šedou bakelitovou rukojetí se soft-touch povrchovou
úpravou, na všechny typy varných desek

Vál silikonový
BANQUET Culinaria

58 × 47 cm, praktický a skladný pomocník na
přípravu těsta, dokonale přilne ke stolu a těsto
se na něj při rozvalování nelepí, výhodou je
snadná údržba, barva Latte

Nabídka platí od 26. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

199

,-

129,7490

Sada příborů APETIT

Konvice na čaj
0,9 l, s nerezovým
sítkem, oranžová

79

nerezová ocel, 24dílná sada:
6 × nůž, 6 × vidlička, 6 × lžíce,
6 × čajová lžička

90

Hrnek Beruška

34

150 ml, keramika,
barva bílá a červená

90

7990

Stěrka
silikonová
BANQUET
Culinaria
Latte-Ivory

MYČKA

69
MYČKA

délka 18 cm,
pomocník pro roztírání
a míchání krémů,
rukojeť je vyrobena
z plastu,
barva Latte-Ivory

Miska Sob
vánoční, 530 ml,
keramika

Servírovací
podnos Sob
vánoční,
35 × 16,5 × 2,3 cm

90

46

Tužka
zdobící
BANQUET
Culinaria
délka 14 cm,
ke zdobení i plnění
sladkých i slaných
pokrmů a dekorování
moučníků bílkovým,
máslovým či tvarohovým
krémem, barva hnědá
Nabídka platí od 26. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

90

Nákupní
taška Sob
vánoční,
43 × 37 × 21,5 cm

299

,-

Prostěradlo
Jersey 1 + 1
90 × 200 cm,
100% bavlna,
různé barvy

489

,-

79

90

Bavlněné povlečení
70 × 90 cm/140 × 200 cm,
různé vzory

Dámské
termo ponožky
s beránkem ve vnitřní straně,
protiskluzová nášlapná vrstva,
různé velikosti a barvy

199

,-

99
119

Dárková sada
kuchyňských utěrek
sada 3 ks vaflových utěrek
s výšivkou, různé motivy

,-

Pánské
kapesníky
sada 6 ks, 40 × 40 cm,
100% bavlna,
různé vzory

Nabídka platí od 26. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

,-

Dámské
kapesníky
sada 6 ks, 30 × 30 cm,
100% bavlna, různé vzory

39

89

90

90

Vonná svíčka
sklo dekor, 80 × 72 mm,
různé druhy

89

Vánoční LED
hvězda

90

papírová, 4 LED,
60 × 20 cm,
baterie 2 × AA nejsou
součástí balení

Sada andílků
pískovaní, 3 ks, bílí,
3,5 × 7 × 14 cm

89

6490

129

,-

Svíčky
k andělskému
zvonění, 16 ks

90
Sada ozdobiček
skleněné, 12 ks,
2,5 cm, různé barvy

1790
Sada koulí
skleněné perleťové,
28 ks, 3 cm

84

90

Vánoční zápich

Andělské zvonění

dřevěný, různé druhy

se 4 svíčkami, 12 × 17 × 2 cm

Nabídka platí od 26. 11. do 24. 12. nebo do vyprodání zásob.

19

90

Jutový vánoční sáček
s potiskem, 20 × 30 cm,
různé barvy a vzory

Dárková krabička
glitrová, 8,5 × 8,5 × 5 cm,
různé barvy

24

24

90

Rozeta LUX
ø 80 mm,
různé barvy

Stuha
se třpytem
2,5 cm × 2,7 m,
různé barvy

34

90

490

90

790

Stuha vázací LUX
20 m × 5 mm,
různé barvy

Taška na láhev
ST Glitter s hot stampem,
různé vzory

Taška vánoční potisk
S

11 × 14 × 6,5 cm

M 18 × 21 × 8,5 cm
L

28 × 34 × 9 cm

XL 33 × 43 × 10 cm

1190
1590
2190
2490

od

11

90
Vánoční balicí papír
luxusní, 2 m × 70 cm,
různé vzory

14

90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 26. 11. DO 24. 12. 2021 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 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.

