Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

% % % % % %

20%

ušetříte

37 %

sleva

949,-

Lívance s úsměvem
Pánev na lívance KITCHEN FUN

s nepřilnavým povrchem o průměru 26 cm (7 lívanců) je vyrobena z litého hliníku, který zajišťuje
vynikající tepelnou vodivost. PFOA-free 3-vrstvý keramický vyztužený nepřilnavý povlak
Vám zajistí delší životnost nepřilnavého povrchu.

ve čtvrtek 17.6.
% % % % % %

599,-

Kbelík a umyvadlo s potiskem
nevztahuje
zboží v akci a již zlevněné zboží.
kbelík 10 Sleva
l mixse
motivů
79,-na 85,se nevztahuje
prodej109,potravin a nápojů.
umyvadla: 8Sleva
l 89,99,- / 12 na
l 89,-

Akce platí od 31.5. 2021

mix motivů

Sleva Vám bude odečtena na pokladně.

529,Dóza na potraviny

set 7 ks / 1 × 5,5 l / 2 × 800 ml / 4 × 350 ml
bezpečné a funkční nádoby vyrobené
z kvalitního plastu / 100 % vzduchotěsné

469,-

od
Letní MIX

set - utěrka, chňapka, podložka 129,- 169,- / servírovací podnos 69,- 85,hrnek 350 ml 59,- 85,- / prostírání 28,5 × 44 cm 21,90 /chladící taška na zip 49,- 65,-

21,-

Kempování

novinka

199,-

Ešus

3dílná sada / nezbytné vybavení
pro každého kdo rád stanuje nebo kempuje

149,-

od

1399,-

Gimi sprinter nákupní vozík fialový 1399,- 2159,kvalitní nepromokavá polyesterová taška o objemu 50 litrů

Gimi tris floral nákupní vozík šedý / zelený 1799,- 2939,-

6-kolečkový nákupní vozík s rámem z oceli a pryskyřice a polyesterovou taškou o objemu 52 litrů

novinka

99,od

Kočka a pes

sklenice 250 ml 39,90
láhev 500 ml 69,-

39,90

Little Joe

vůně do auta v 3D provedení ve tvaru
smějící se postavičky se pomocí klipu
snadno uchytí do mřížky ventilace
vydrží 45 dní / mix vůní

Akce platí od 31.5. do 30.6.2021 nebo do vyprodání zásob.

69,-

3319,-

novinka

Zahradní sušák VIVA AIR ULTRA

1699,-

4 ramena / plocha na sušení 50 m
nastavitelná výška až 184 cm

pokaždé něco navíc...

Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

... do kuchyně ...

Levandule

novinka

od

Levandule provence

39,90

sklenice 300 ml 39, / sklenice 370 ml 49, / láhev 1 l 55,skleněná dóza s víčkem 800 ml 69,- / džbán 1,2 l 119,90

90

ušetříte až

22 %

od

Pečení

forma 2 v 1 na dort a na bábovku
ø 26 cm 219,- 279,silikonový vál 269,- 299,odměrka 1 l 39,90 49,-

výprodej

ušetříte

74 %

od

Široká nabídka linie nádobí TORO Marble

vhodné pro všechny běžné druhy sporáků / nepřilnavý povrch / šetří energii i čas
pánev ø 24 cm 249,- 299,- / pánev ø 28 cm 299,- 369,-/ pánev WOK ø 28 cm 349,- 449,kastrol se skleněnou poklicí ø 20 cm 399,- 499,-/ kastrol se skleněnou poklicí ø 24 cm 499,- 629,-

249,-

Rendlík na mléko
ø 14 cm / nepřilnavý povrch

39,90

569,-

149,-

Termoska na jídlo
a pití WAVE
500 ml 299,- 359,-

Ideální na výlet
a na piknik

od

Krteček

smaltovaný hrneček / mix motivů / ø 7 cm 189,- 249,-/ ø 8 cm 219,- 279,porcelánová miska / mix motivů / ø 14,5 cm 129,- 169,-

5l
5l

129,ušetříte až

43 %

3l
400
ml

Letní osvěžení

sklenice lebka s víčkem a papírovým brčkem / 400 ml / mix brav 59,- 79,sklenice na nápoj s kohoutkem 3 l 179,- 219,- / sklenice na nápoj s kohoutkem 5 l 199,- 279,sklenice na nápoj s kohoutkem 5 l / mix barev 199,- 349,-

pokaždé něco navíc...

od

59,-

Termoska METRO

snadné čištění / praktický popruh
kvalitní nerezová ocel
470 ml 399,- 449,710 ml 449,- 499,-

od

299,-

Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

... na léto ...

Cestování

39,

5ks za 69,1ks za 13,80

90

69,-

99,59,69,29,

90

79,-

79,169,-

9,

90

Cestovatelské vybavení

set 3 ks lahviček na kosmetiku / lahvička na kosmetiku / cestovní lahvička s pumpičkou / taška na kosmetiku se zipem, 4 kapsy
taška na kosmetiku k zavěšení / set 3 ks hygienických potřeb / antibakteriální sprej 150 ml, 70 % alkoholu / antibakteriální gel 50 ml / respirátor ffp2, 5 ks

90

35,-

139,ušetříte

65 %

Zahradní party

29,

99,výprodej

99,-

55,-

29,

90

Léto u vody

199,-

69,-

kempingová svítilna 2 v 1, 31 LED / sada hraček na písek / nafukovací kruh ø 119 cm s úchyty / nafukovací
rukávky na plavání / set křídových sprejů

Vakuovací úložný vak
nylon / k kuschování věcí a pro cestování

70 × 90 cm 199,- 249,95 × 100 cm 249,- 299,120 × 92 cm 299,- 349,-

od

199,-

249,-

od

Úložný plastový box

25 l / plast / 56 × 37 × 18 149,- 169,46 l / plast, 56 × 37 × 34 cm 189,- 219,-

32 l

149,-

Senzor

ušetříte

24 %

vystřelovací konfety 10 g duha 49,- 59,vystřelovací konfety 20 g zlatá 79,- 99,balónek srdce 19,90 24,90
balónek lízátko 19,90 24,90
balónek ananas 29,90 39,balónek narozeninový dort 59,- 69,balónek love 29,90 39,-

Třídíme odpad

1969,Žehlící prkno TORO LYON

120 × 38 / skladné / přenosné
stabilní / odkládací plocha na žehličku
elektrická zásuvka samostatný rukávník

799,- 1099,-

potah na žehlící prkno 130 × 48 cm

149,- 169,-

od

149,-

Odpadkový koš

32 l / plast / pohybový senzor
možnost manuálního otevření

pokaždé něco navíc...

od

19,90

2+1
35,-

1499,Pytel do odpadkového koše

10 ks / 60 l / 10 × 80 cm / mix barev

23,33
cena za 1ks
při koupi 3 ks

Online nabídka položek letáku je dostupná v eshopu zde

... Zavařování ...

249,Sklenice s víčkem

179,-

Vypeckovávač třešní

plast / bílá / 16 × 9,8 × 28,8 cm / kovové hroty

cena za ks

Sklenice zavařovací s víčkem

19,90

145 ml - 278 ml

100 ml zelenina
200 ml zelenina
300 ml zelenina
500 ml zelenina
1l zelenina
1l láhev zelenina

24,90
29,90
34,90
39,90
49,49,-

od

Zavařovací sklenice
370 ml / 10 ks 79,- 109,710 ml / 8 ks 99,- 139,-

377 ml / 10 ks / šroubovací 79,- 109,720 ml / 8 ks / šroubovací 99,- 129,-

79,-

od

29,90

od

19,90

Víčka na zavařovací sklenice

široká nabídka víček na zavařovací sklenice / různé velikosti a motivy

69,od
Potřeby k zavařování
teploměr 44 cm 99,- 119,-

kleště na vytahování sklenic
samolepky na sklenice 96 ks

89,- 99,45,- 59,-

45,-

Sada 3 ks plastových dóz

čtverec 1,2 l / obdélník 1,2 l
vhodné na zamražení a skladování
ovoce a zeleniny

55,-

od
Dóza z borosilikátového skla
800 ml
89,- 99,99,- 109,950 ml
1500 ml
119,- 139,-

89,-

ušetříte

38 %
od
Dóza s patentním uzávěrem
125 ml
49,- 59,59,- 79,290 ml
300 ml
59,- 79,750 ml
69,- 79,-

49,-

Dóza s patentním uzávěrem
300 ml
69,- 79,79,- 89,500 ml
800 ml
89,- 99,1000 ml
99,- 119,-

od

69,-

Zavařovací hrnec

27 l / až 14 sklenic / plynule nastavitelný
termostat / vhodný i na přípravu omáček,
polévek nebo horkého nápoje

pouze online na kitos.cz

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

3249,-

1999,-

