Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde
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20%
Víkend
maminek

JARNÍ
ÚKLID
ČISTÁ OKNA

ve dnech
7.5. - 9.5.

sleva

EXTRA

BEZ ŠMOUH
A KAPEK

SACÍ VÝKON

1639,-

999,-

Windomatic s extra sacím výkonem

lehký elektrický vysavač na okna - po umytí oken
je vysaje do sucha / špinavá voda se nasává do integrované
100 ml nádobky, 2x delší životnost baterie: na jedno nabití vydrží v provozu
až 40 minut. Pro větší sací výkon stiskněte tlačítko MAX.

219,-

% % % % % %
Sleva se nevztahuje
narozdání
zboží v vybraných
akci a již zlevněné
Akce platí do
hrnků. zboží.
se nevztahuje
napokladně
prodej potravin
a nápojů.
DárekSleva
hrneček
obdržíte na
při nákupu
nad 399 Kč.
Sleva
Vám bude
odečtena
na pokladně.
Na jednu
účtenku
přísluší
maximálně
jeden hrneček.

Akce platí od 3.5. 2021

DO HORKÝCH
LETNÍCH DNŮ

na vše
ve čtvrtek 18.2.
ZDARMA

při nákupu nad 399 Kč
dostanete dárek hrneček

novinka

229,-

129,-

Chladící tašky a batohy
taška na zip 20 l 219,- 259,- / batoh na zip, v nabídce dvě barvy 229,- 279,taška na zip s popruhem 8 l 129,- 149,-

6ks

od

25,-

6ks

Letní mix

prostírání 29,90 / tácek 6 ks 20 cm 25,- / kelímek 6 ks 220 ml 29,90
podnos plechový ø34 cm 69,- / chladící vložka ø16 cm 29,90 / skleněná láhev 500 ml

novinka

49,-

novinka

novinka

899,od

Kuchyňské prkénko
přírodní akát
40 × 16 × 1,9 cm 279,- 349,44,5 × 18 × 1,9 cm 299,- 419,-

279,-

20% SLEVA
ent

na celý sortim
Interlock

Dvouplášťový hrnek s víčkem
450 ml / růžový 199,- 259,320 ml / modrý 199,- 249,-

nerezové, vhodné na teplé a studené
nápoje, do auta i na piknik

199,/ ks

21×8,5×27 cm / nepřilnavý povrch,
vafle ve tvaru srdce, příkon 1 000 W,
nastavitelná teplota, protiskluzové nožky

DEN
MATEK

69,- 79,79,- 89,89,- 99,99,- 119,-

od
Dóza s patentním uzávěrem
skleněná / silikonové těsnění

Akce platí od 3.5. do 27.5.2021 nebo do vyprodání zásob.

499,-

* neplatí pro prodejny Kitos NC Billa Prosek a Boskovice

novinka
300 ml
500 ml
800 ml
1000 ml

Dózy na potraviny Interlock

bezpečné a funkční nádoby vyrobené z nezávadného plastu
(BPA free), šroubovací víčka jsou maximálně vzduchotěsná,
uskladněné potraviny vydrží déle čerstvé, svěží a udrží si své
aroma. Široká škála velikostí ušetří místo ve skříni, lednici
i mrazáku.

Vaflovač SENCOR*

69,-

Den matek

od

kuchyňská chňapka 49,- 59,hrnek Supermáma 350 ml 59,- 85,hrnek Maminka 560 ml 79,- 99,hrnek Skvělá mamka 300 ml 79,- 89,-

49,-

pokaždé něco navíc...

Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

... do kuchyně ...

Smaltované nádobí
v retro puntíku

439,-

169,-

Smaltované nádobí

ušetříte až

ušetříte až

18 %

399,-

65 %

380 ml 69,- 99,570 ml 79,- 99,670 ml 89,- 129,960 ml 99,- 139,1400 ml 99,- 139,1500 ml 99,- 219,3500 ml 99,- 279,-

139,-

od

od

hrnce s poklicí: 2 l 269,- 299 ,- / 3 l 299,- 359 ,- / 5,5 l 399,- 449 ,- / rendlík 1,5 l 139,- 169 ,džbán 2,5 l 249,- 299 ,- / konvice 2 l 399,- 439 ,- / vhodné na všechny druhy spotřebičů včetně indukce

139,-

Dózy LocknLock Wave
silikonové těsnění
bez obsahu zdraví škodlivé látky BPA
lock uzavírání na 4 klipy

69,-

89,ušetříte

25 %

sleva 3
8
výprod%
ej

799,Hrnec na těstoviny i zeleninu

5,3 l /ø 22 cm / nerezový
vhodný na indukci

499,-

Pro zdravé vaření

poklička sítěná na pánev ø 28 cm 89,WOK pánev ø 28 cm keramická 299,- 399 ,-

2+1

jídelní ø 24 cm / polévkový ø 22 cm
dezertní ø 19 cm / vhodné do myčky
na nádobí i mikrovlnné trouby

26,60
cena za 1ks
při koupi 3 ks

149,Kráječ na zeleninu spirálový
6,8 × 13 cm
plast / nerez

sleva 4

9
výprod%
ej

39,90
Talíře TITAN opálové sklo

299,-

399,-

12ks

129,ušetříte

26 %

24ks

Sada příborů Zephyr

979,-

24 ks / prvotřídní nerezová ocel
vhodné na každodenní použití

499,-

539,Sada steakových příborů Ibiza
12 ks / pro 6 osob, nerez

ušetříte

ušetříte až

21 %

23 %

hit!
Nerezové náčiní

lis na česnek 26 cm 169,- 189,- / naběračka na polévku 119,- 149,- / kuchařská vidlice 89,- 99,pěnovačka 119,- 149,- / lžíce 40 cm, lžíce na salát 33 cm 99,- 129,- / škrabka na brambory 69,- 89,mlýnek na sůl a pepř 7,2 × 17,5 cm 249,- 299,-

pokaždé něco navíc...

399,-

379,-

od

69,-

Sada nožů 5 ks

silikonová rukojeť s imitací dřeva
ostrá čepel s nepřilnavým povrchem

299,-

Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

... léto ...

PRO MILOVNÍKY
ZMRZLIN...

ušetříte až

26 %

199,-

49,-

269,-

od

49,-

Pro milovníky zmrzlin

skleněný pohár Artic 49,- / porcovačka zmrzliny ø 5,5 × 22,5 cm 199,- 269,- / tvořítka na zmrzlinu: silikonová raketa 20 × 4 cm 49,- 59,- / tvar nanuk 4 ks 69,- 85,nanuky se stojánkem 49,- 59,- / tvar raketa 6 ks 59,- 69,- / s úchopem hlava s kloboukem 4 ks 59,- 69,- / deštník 4 ks 49,- 59,- / plameňák 4 ks 49,- 55,tvar nanuků s miskou 8 ks 49,- 59,-

LETNÍ
OSVĚŽĚNÍ

sleva a

ž5
výprod6%
ej

novinka

49,Silikonová tvořítka na led

tvořítko na led 8 kostek kaktus, 10 kostek palma, 8 kostek ananas 49,- / ks
forma na ledové koule 99,- 129,- / džbán Bistro 1 l 69,- 79,-

69,-

99,-

639,-

490
ml

399,-

Sklenice na nápoj s kohoutkem

2 × 3,5 l / kovový stojan

330
350
ml

ml

69,-

69,-

320

99,-

ml

150

Keramické hrnky

ml

59,-

420

89,-

ml

výpro

novinka

dej

320
ml

99,-

380
ml

Coffee 350 ml 69,- / srdce s květinou 330 ml 59,- / pruhy, kaňky štětcem 420 ml a 490 ml 89,Beruška 150 ml 69,- / červený s bílým puntíkem 520 ml 99,- / kočka 320 ml 99,- / Coffee puntík 380 ml 79,-

79,-

Sklenice s brčkem
400 ml

45,-

Grilování

19,90

2+1
39,90
od

Grilovací náčiní

grilovací rošt velký 69 × 31 × 24 × 5 cm 149,- 169,- / grilovací rošt malý 57,5 × 18 × 8 cm 69,- 79,opékací vidlice teleskopická 49,90 69,- / grilovací jehlice 60 cm 99,- 119,- / grilovací tvarované jehlice 45 cm 119,- 139,grilovací rošt 28 × 27- 57 cm vč. rukojeti 119,- 139,- / grilovací rošt 28 × 27 - 57 cm, černý 149,- 169,grilovací rošt 52 × 27 × 24 cm 99,- 109,-

pokaždé něco navíc...

49,90

Podnos VIGO 2 ks
35 × 24 cm
aluminium

26,60
cena za 1ks
při koupi 3 ks

Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

... Vileda ...
Mop Vileda 1.2 Spray Max

Plochý mop s oboustrannou mycí hlavicí, rozprašovačem a velkou
750 ml nádržkou / díky oboustrannému otočnému mycímu návleku dokáže umýt dvojnásobnou plochu oproti běžným mopům
vhodný na všechny druhy
tvrdých podlah
návlek lze prát až na 60 °C
odstraní více než 99 % bakterií
jen za pomoci vody

4479,-

ušetříte

49 %

2290,-

Sušák venkovní
Linomatic 400 Easy

40 m sušící plochy
4 ramenný hliníkový venkovní sušák

Plochý rotační mop Spin & Clean

Náhrada Spin & Clean

Náhrada 1.2 Spray Max

s kulatou mycí hlavicí, kbelíkem s unikátním systémem mytí, ø 27 cm / pratelná až na 60°C ø 27 cm / pratelná až na 60°C
zbavení mopu nečistot a následného ždímání / část mycí složení: 96% polyester,
odstraní více než 99 % bakterií
hlavice je možné ohnout do pravého úhlu k podlaze pro 4% polypropylen
jen za pomoci vody
možnost mytí soklů, schodů apod. návlek: 96% polyester, 4%
polypropylen / ø 27 cm pratelný až na 60°C / 140 cm

novinka

799,-

novinka

1052,-

199,- 249,-

novinka

699,-

Ultramat XL Turbo

1289,-

plochý mop + kbelík se šlapacím pedálem
díky pedálu není při ždímání
potřeba žádné námahy
dokonale vyždímané
pro všechny typy tvrdých podlah
pratelný návlek na 60°C

Ultramax XL

mop a kbelík se ždímacím košem
abrazivní vlákna: odstraní i zaschlé nečistoty
Power Press - systém lamel snižuje
námahu během ždímání až o 30 %
pratelný návlek na 60°C

Easy Wring&Clean Trubo

třásňový mop + kbelík se šlapacím pedálem pro všechny typy
tvrdých podlah / pratelný návlek až na 60°C

859,-

799,1349,-

1199,-

1349,-

2039,-

2+1
74,90
Koupelnové doplňky Sova
koš 19,5 × 24 cm 49,- 79,-

kelímek / stojánek na kartáčky 29,90 49,WC štětka ve stojánku 49,- 69,zásobník na mýdlo 49,- 65,-

od

29,90

Žabky

84,

unisex
velikosti: 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44

90

59,-

Balkónový truhlík
29 × 38 × 20 cm
plast / mix barev

BLANSKO Rožmitálova 39/8 BOSKOVICE Masarykovo náměstí 30 BRNO Cimburkova 4, NC Královo Pole BRNO Dominikánská 5, OC Velký Špalíček BRNO Dornych 4
(bývalé domácí potřeby OC Tesco 2.patro) ČESKÁ LÍPA Náměstí T.G.Masaryka129 HAVLÍČKŮV BROD Dolní 101 CHOCEŇ Dolní 228 CHRUDIM Široká 114 IVANČICE
Palackého náměstí 88/43 KLADNO Arménská, NC Oaza PRAHA 9 Vysočanská 20/382, NC Billa Prosek PRAHA 6 Evropská 695 PRAHA 10 Švehlova 1391/32, OC Park
Hostivař PRAHA 10 Vyžlovská 3130/1, Strašnice (naproti prodejně JYSK) PROSTĚJOV Obchodní dům Atrium – Dukelská brána TIŠNOV Brněnská 10 - naproti kinu
Svratka UHERSKÉ HRADIŠTĚ Nádražní 29 VRCHLABÍ Krkonošská 27 - Pasáž u zvonu VSETÍN Smetanova obchodní galerie ul. Smetanova 2360 VYŠKOV Masarykovo
náměstí 62/28 ZNOJMO Horní náměstí 269/23 (vchod do prodejny z ulice Obroková)
Sledujte nás na
Facebooku a Instagramu.
Neručíme za případné tiskové chyby.



Vaše prodejny

49,93
cena za 1ks
při koupi 3 ks

