
www.coopclub.cz | coopclubcz

289,–

399,–
Twist 2v1
společenská hra, vhodné 
pro děti od 6 let

Maxipes Fík
plyšový, 20 cm, sedící a česky 
mluvící, včetně baterií 3 × LR44

Panenka 
kloubová
29 cm, různé druhy

Stuha
síťka s glitrem, 15 cm × 2,7 m,  
různé barvy

Světlo LED keramické
17 cm, Zimní děti, různé druhy, 
včetně baterií 3 × LR1130

Dekorace závěsné
sada 2 ks, 9 cm, dřevěné s glitrem, 
různé druhy

Prostírání vánoční
plstěné, kulaté 38 cm, různé barvy

Košík 
vánoční
plstěný, kulatý 15 × 15 × 14 cm,  
různé barvy

159,90

39,90

44,90

44,90

99,90

199,90

PLATNOST NABÍDKY OD 25. 11. 2022
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

H
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Y 
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20
22



29,90

19,90

69,90

229,–

Anděl
skleněný, 4,5 cm, různé barvy

Vánoční purpura 20 g, 
Vánoční františky 5 ks

Stromek umělý
malý, 60 cm

Zápich vánoční
dřevěný, různé druhy

Ptáček dekorační
závěsný bílý, 20–23 cm, různé druhy

49,90

19,90

139,90

79,90

36,90

Dekorace dřevěná
perníčky 24 ks, se samolepkou

Špička 
skleněná
se třpytem, 30 × 8 cm, různé barvy

Koule 
skleněná
bílá, ø 8 cm, různé vzory

Zápich 
zasněžený
bílostříbrný, 21 × 13 × 7 cm,  
různé druhy

Nabídka platí od 25. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.



49,90 59,90

49,90

44,90

99,90

Okenní 
fólie AKCE 3 + 1
samolepicí, 41 × 30 cm

LED světlo dřevěné
10 × 11 cm, různé druhy, 
včetně baterií 3 × LR41

LED světlo lampa
5 × 8 × 13 cm, plast, různé barvy, 
včetně baterií 3 × LR44

Svítící LED koule
8 cm

Sada na dárkové balení
2 stuhy 3 m + 2 rozety, různé barvy

Samolepky na dárky
sada 96 ks, vánoční vzory

Vánoční 
taška LUX
s glitry, různé vzory

láhev 12 × 35 × 10 cm 19,90

M 18 × 24 × 8 cm 19,90

L 26 × 32 × 10 cm 29,90

XL 31 × 42 × 12 cm 34,90

od 19,90

17,90

24,90

129,90

Balicí papír
vánoční, 2 m × 70 cm

Balicí 
papír
Disney, 2 m × 70 cm

Nabídka platí od 25. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.



44,90

69,90

84,90

39,90159,90

Chňapka 
vánoční
19 × 27 cm, vzor Sněhulák

Podnos vánoční
servírovací, 35 × 16,5 × 2,3 cm,  
vzor Sněhulák

Hrnek vánoční
keramika, 310 ml,  
vzor Sněhulák

Nákupní taška vánoční
43 × 37 × 21 cm, vzor Sněhulák

Miska 
vánoční
keramika, 530 ml,  
vzor Sněhulák

Termohrnek
450 ml, protiskluzové dno, 
vzor Sněhulák

39,90

159,90

79,90

79,90

Svíčka vonná
ve skle, 85 g, různé druhy

Svíčka 
vonná Provence
ve skle s víčkem, 510 g, 
vzor Sněhulák

Formičky Včelí úl
sada 3 ks, rozevírací

Nabídka platí od 25. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.



Hrnek BANQUET
keramický, 400 ml, barva krémová, 
různé vzory

Miska dělená 
BANQUET Brilliant Bamboo
bambusové dřevo, ø 25 × 4 cm, 
ideální pro servírování různých 
pochutin díky 3 přepážkám

Miska dělená 
BANQUET Brilliant Bamboo
dělené porcelánové misky 
s bambusovým držákem,  
24 × 24 × 18 cm

Pekáč smaltovaný 
BANQUET
34 × 26 × 5 cm, tloušťka 
materiálu 0,6 mm

Hliníková 
presovaná pánev WOK 
PRIME CHEF Cuisino Black
ø 28 × 8 cm, opatřena vnitřním 
2vrstvým nepřilnavým povrchem, 
který zabraňuje připalování jídel 
při vaření, vhodná na všechny typy 
varných desek

Láhev 
zahřívací 
termofor CALME Plush
objem 2 l, 20 × 36 cm, guma/textil, 
včetně textilního návleku, barva 
černá

Hliníková presovaná pánev  
PRIME CHEF Cuisino Black
ø 24 × 5 cm, opatřena vnitřním 
2vrstvým nepřilnavým povrchem, 
který zabraňuje připalování jídel 
při vaření, vhodná na všechny typy 
varných desek

Prkénko krájecí 
BANQUET Granite
30 × 20 × 0,8 cm, plastové, 
vhodné pro krájení s ocelovými 
i keramickými noži

Utěrka ETEX
sada 3 ks, 50 × 70 cm, z česané 
egyptské bavlny, různé vzory

299,–

399,–

399,–

299,–

84,90

199,90

149,90

149,90

149,90

MIKROVLNKA

MIKROVLNKA

MYČKA

MYČKA

MYČKA

MYČKA

MYČKA

MIKROVLNKA

Nabídka platí od 25. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.



149,90

119,90

199,90

149,90

149,90

379,–

399,–

859,–

349,–

Sněhový bob 
CYCLONE
80 × 39 × 15 cm, 
plastový, vestavěné 
sedátko chránící před 
chladem, vynikající stabilita, 
brzdy pro větší bezpečí

Sněhový 
bob SKIPPER
93 × 43 × 21 cm, plastový, 
řiditelný s jednou  
plastovou lyží ovládanou 
volantem, vynikající brzdy pro větší 
bezpečí, čelní deformační zóna

Sáňkovací disk 
TORNADO SUPER
54 × 54 × 8 cm plastový, 
s protiskluzovou úpravou držadel

DINO Pexeso Memo Game
značky aut, pro děti od 4 let

DINO Panoramic Puzzle 
Dinosauři u jezera
150 dílků, pro děti od 6 let

DINO Puzzle Pes Gump
300 XL dílků, pro děti od 6 let

Kostky stavební
200 ks

DINO Opičko, nezlob se! 
2 zábavné hry pro celou rodinu

Magnetická 
stavenice MASTER
63 kusů, pro děti od 6 let

Nabídka platí od 25. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.



199,90

169,90

109,90

119,90

99,90

199,90

199,90189,90

239,–

Pistole DESERT EAGLE
se zvukem a světlem, teleskopická 
hlaveň, 22,5 × 14,5 × 4 cm, na baterie 
3 × AA (nejsou součástí balení), 
pro děti od 3 let

Auto KIDS GLOBE TRAFFIC
11 cm, kovové, zpětný chod, s českým 
zvukem a světlem, na baterie, různé 
druhy

Perníková chaloupka
dřevěná 3D skládačka, 28 dílků, 
k sestavení nejsou potřeba nůžky 
ani lepidlo, pro děti od 3 let

Náramek
6,5 cm, s doplňky, různé druhy

Sada Krásy LOVELY GIRL
7 ks, pro děti od 3 let

Koupelová bomba 
RAINBOW HIGH
se třpytkami, 13 × 7 cm, různé druhy

Stavebnice City brick 
BUILD ME UP
124 ks, pro děti od 6 let

Stavebnice Police Station 
BUILD ME UP
122 ks, pro děti od 6 let

Sada nádobí 
SWEET DESSERTS
s válečkem, pro děti od 3 let

Nabídka platí od 25. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.



259,–

249,–

299,–
Polštář Smajlík
35 cm, polyesterový mikroplyš, 
různé vzory

Ručník 2 ks/Osuška Greek
ručník 50 × 90 cm,  
osuška 70 × 130 cm, různé barvy

Organizer
60 × 40 cm, 
polyester, 
k připevnění 
na zadní  
stranu  
předního 
sedadla,  
poskytuje 
ochranu zadní strany sedadla před 
znečištěním, zamezí nepořádku 
a zajistí uspořádání příslušenství

Clona 
na čelní 
sklo
175 × 90 cm, s ALU vrstvou, 
v létě účinně zamezí zvyšování 
teploty ve vozidle stojícím na 
slunci, v zimě zabrání vzniku 
námrazy na čelním skle

Nemrznoucí 
směs do 
ostřikovačů 
GLACIDET Ice Free VELVANA
3 l, s vůní, –20 °C

Deka Ornament
jemný a hřejivý mikroflanel, 
150 × 200 cm, různé barvy a vzory

159,90

109,90

84,90

29,90

119,90

Rozmrazovač skel VELVANA
750 ml s rozprašovačem, zajišťuje 
odstranění námrazy a sněhu ze skel 
automobilů

PE-PO Pevný podpalovač
40 podpalů, k podpalování uhlí, 
dřeva, dřevěného uhlí nebo briket, 
vhodný pro zatápění v krbech, 
kamnech, zahradních grilech, 
ale i otevřených ohništích

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

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. 

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 25. 11. DO 24. 12. 2022 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH COOP: 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 | COOP Plzeň, družstvo | 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. 


