
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas trvania akcie alebo do vypredania zásob na všetkých predajných miestach uvedených na prvej strane.

 Za tlačové chyby predajcovia ani spoločnosť A-Z veľkoobchod s.r.o. nezodpovedá. Tovar, ktorý predajňa nemá v sortimentnej náplni, Vám predajňa zabezpečí na záväznú

objednávku. Jednotkové ceny za 1ks/1kg/1l/1m sú uvedené informatívne, u týchto tovarov je predaj možný len po príslušných spotrebiteľských baleniach.objednávku. Jednotkové ceny za 1ks/1kg/1l/1m sú uvedené informatívne, u týchto tovarov je predaj možný len po príslušných spotrebiteľských baleniach.

Tovar do akcie a propagačný leták zabezpečila spoločnosť A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec, (+421337424253, +421337300970), www.a-z.skTovar do akcie a propagačný leták zabezpečila spoločnosť A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec, (+421337424253, +421337300970), www.a-z.sk
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Vaše trendové a praktické domáce potreby.
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VÝROBOK

Veľkonočné servítky   

Dekorácia veľkonočné káčatko

Veľkonočné prestieranie sada 4ks Kuchynský časovač   

Forma na tortu / bábovku 3-dielna

+formička zajac 

ZDARMA! 

+ predlžovací kábel
2m-3zásuvky ZDARMA!

Silikónová plocha na pečenie/vaľkanie
rozmery: 50x40cm, dokonalé uchytenie k povrchu, cesto sa nelepí, rolovateľná, jednodu-

cho čistiteľná, vhodná do rúry na pečenie a umývačky riadu, teplotná odolnosť -40ºC až 

+230ºC,  materiál: silikón, farba: červená / sivá      

Silikónová forma na SRNČÍ CHRBÁT
rozmery: 27x14x7cm,  vhodná do rúry na pečenie, umývačky 

riadu, mikrovlnky a chladničky, jednoducho umývateľná, cesto 

sa nelepí, teplotná odolnosť -40ºC až +230ºC, materiál: silikón, 

farba: červená / sivá 

Silikónová forma na 12 MUFFINOV  
rozmery: 33x25x3cm,  vhodná do rúry na pečenie, umývačky riadu, mikrovlnky a chladnič-

ky, jednoducho umývateľná, cesto sa nelepí,  teplotná odolnosť -40ºC až +230ºC, materiál: 

silikón, farba: červená / sivá 

Silikónová forma na BÁBOVKU
rozmery: ø24x10,5cm,  vhodná do rúry na pečenie, umývačky riadu, mikrovlnky a chlad-

ničky, jednoducho umývateľná, cesto sa nelepí, teplotná odolnosť -40ºC až +230ºC, 

materiál: silikón, farba: červená / sivá 

Veľkonočná okenná fólia

Slamená dekorácia zajac / zajačica

Maslovačka  

Kytica tulipánov
rozmer: 39cm, 7 kvetov, mix 6 farieb

Veľkonočný hrnček

aromatická sviečka

Textilná dekorácia zajac / zajačica 
s teleskopickými nohami

Vykrajovačky veľkonočné 3ks
vykrajovačky na perníčky vyrobené z pocínovaného plechu

Silikónová forma na veľkonočné 
vajíčka  
vhodná do rúry na pečenie, umývačky riadu, mikrovlnky a chladničky,                                                                                                          

jednoducho umývateľná, cesto/čokoláda sa nelepí,  teplotná odolnosť 

-40ºC až +230ºC, materiál: silikón, farby: zelená/žltá 

materiál: drevo / silikón

praktický pomocník v kuchyni 

vhodné na prípravu sladkých pečených pokrmov, jednoducho odnímateľné 

dno, vyrobené z pocínovaného plechu,

rozmery: ø24x7cm

2,19 €2,19 €

2417

4,49 €4,49 €
2429

7,99 €7,99 €
2433

1,69 €1,69 €
48350

9,99 €9,99 €

3,69 €3,69 €

ma na tortu / báb

ička zajac

a prípraravu svu sladkladkýchých pečepečenýchných pokpokrmov, jednoducho odnímateľnéí l dký h č ý h k d

bené z pocínovaného plechu,

ø24ø x7cm

2417

+for

ZD

f

6,99 €6,99 €
14374

3,49 €
12983

1,99 €1,99 €
27752

24,99 €12,99 €

1,79 €1,79 €

1409

11572

13917 13923 13924 13926

11578
1404

51970

51973

488894391

51972

2574

220

Ø12cm

Ø16cm

Ø20cm

Ø26cm

24,9999 €24,9999 €

1392413924 13926
85 až118cm  

12,99 €12,9999 €112,9999112,9999 €

33919177131333919 7113 1331 929233
42 až 56cm   

13137

3843 14274

13130 1310413137
zlatý dážď

20x20cm 24x24cm

3843
detské

14274
hobby

13130
jabloňový konárik 

13104
bahniatka

y

lolototloplo ná

7,99 €7,99 €
2430

3,99 €3,99 €
2242

VÝROBOVÝROBOVÝROBVÝROBOKKVÝROBOVÝROBOVÝROBOVÝROBOKKKK

41168

41151

41152

41150

5601

41153

1147

3411

7871

4271

3409

1038

7872

4272

55965571
41161

4116241159

7080

7057
7060

7049

706225209

25221

25196

48634

25236
25227

25154

16556

16559

25163

25166

25129

25163

25174

48633

Kvetinový obal FINEZIA 20cm 
farby: bordová, fi alová, bielo-krémová, oranžová, zelená

moderný dizajn, rozmery: 12.5x12.5x20cm 

Kvetináč FIALKA ø14.5cm 
farby: biela perleť, bordová, oranžová, zelená, žltá, 

rozmer: ø14.5x13.5cm   

Kvetináč BESOP   
 Popis: farby biela, hnedá terakota 

Elektrická strunová kosačka ET350  

Postrekovač tlakový mechanický Záhradné solárne svetlo stĺpik 1xLED Záhradný predlžovací kábel 20m Záhradný predlžovací kábel 50m

Kvetinový obal FINEZIA 26.5cm 
farby: bordová, fi alová, bielo-krémová, oranžová, sivá, zelená                                                         

moderný dizajn, rozmery: 14x14x26.5cm

Elektrické nožnice na živý plot VHT480
480W, 1600 ot./min., dĺžka čepele: 51.5cm, 17mm, 

váha: 2.8kg

350W, 230V/50Hz, šírka rezu: 26cm, 11000 otáčok/min., ø struny: 1.2mm, 

váha: 2kg

praktický celoročný pomocník v záhrade aj v domácnosti materiál: nehrdzavejúca oceľ dĺžka 20m - 1 zásuvka,

farba kábla: oranžová 

dĺžka 50m - 4 zásuvky na bubne,

farba kábla: oranžová 

Kvetinový obal FINEZIA 36.5cm Kvetinový obal FINEZIA 47cm 
farby: bordová, fi alová, bielo-krémová, oranžová, sivá, zelená                                                         

moderný dizajn, rozmery: 19x19x36.5cm 

farby: bordová, fi alová, bielo-krémová, oranžová, sivá, zelená                                                         

moderný dizajn, rozmery: 25x25x47cm 

Kvetinový obal MAGNÓLIA ø18cm  
farby: biela perleť, cappucino, oranžová, sivá, zelená, 

rozmery: ø18x16cm 
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Záhradné rukavice s terčíkmi Záhrádné náradie 3-dielne Substrát pre izbové rastliny Substrát pre pelargónie
detské- materiál: kov, drevo hobby- materiál: tvrdený plast na báze rašeliny a kompostovanej kôry, obohatený základnými živinami na báze rašeliny a kompostovanej kôry, obohatený základnými živinami 
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Kvetináč  ORCHIDEA Ø12.5cm 
farby: číra, zelená, žltá, fi alová, oranžová, ružová     

rozmery: Ø12.5x14cm

Kvetináč štvorcový s podmiskou
farby: biela, fi alová, hnedá, oranžová, terakota, žltá,

rozmery: 20x20x10.5cm / 24x24x12.5cm

Držiaky na truhlík nastaviteľné kovové 2ksTruhlík samozavlažovací GARDENFLOR Krhlička na izbové 
rastliny  

Krhla so sitkom
GARDEN 10Lrozmer: 50x16,5x14,5cm / 60x16,5x14,5cm 

farby: biela, čierna

rozmer: 50x16,5x14,5cm / 60x16,5x14,5cm 

farby: hnedá, terakota objem: 0.85L, rôzne farby s ryskou po litroch na vonkajšej strane,

rozmer: 54x19x36cm, objem: 10.0L,

farba: tmavo zelená, materiál: plast 
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Truhlík GARDEN 40cm   Truhlík GARDEN 50cm  Truhlík GARDEN 60cm  Miska pod truhlík GARDEN
rozmer: 40x16,5x14,5cm, farby: hnedý, mramor, terakota                                                                                         rozmer: 50x16,5x14,5cm, farby: hnedý, mramor, terakota                                                                                         rozmer: 60x16,5x14,5cm, farby: hnedý, mramor, terakota  rozmer: 40x16,5x4,2cm / 50x14,5x4,2cm / 60x14,5x4,2cm, 

farby: hnedá, mramor, terakota                                                                                         

, , ,, y ý, , zmooz

by: hnedá, mramor, terakoarb
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Elektrická kosačka VILLY1000E Akumulátorová vŕtačka/skrtukovač VLNCDL10.8
1000W, 230V/50Hz, šírka noža 33cm, výška rezu 2.5 -5.5cm, váha:10kg batéria: Li-ion 10,8V/1,3Ah, max.moment 20Nm, 0-400/0-1300 ot./min., váha 1.8kg

Umelá jarná dekorácia Umelá jarná dekorácia   
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cena za ks: 0,0695 €
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cena za ks: 1,4975 €
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rozmery: zlatý dážď -72cm, jabloňový konárik - 72cm, bahniatka - 84cm  

rozmery: 33x33cm, 3 vrstvové, 20ks,  mix dekorov

rozmery: 6x6x9cm, materiál: polyrezin-živica s pofl okovaným povrchom, 

rôzne tvary

rozmery: 19x16x48cm 

rozmery: 40x30cm, materiál: PES, 4 farby vajíčka na dekore prestierania:

červená, fi alová, hnedá, zelená 

vajíčko / muffi  n, rozmedzie časovača: 0-60minút, 

rôzne farby

rozmery: 18x8x42 až 56cm / 30x18x85 až 118cm 

teleskopicky nastavitelna výška dekorácie

rozmery: 15x64cm, 4 dekory, statické uchytenie na okne (žiadne lepidlá), 

opakovateľne použiteľná 

rozmery: 4.5x4.5cm, rôzne veľkonočné dekory, rôzne arómy

rozmery: zlatý dážď 9 výhonkov -54cm, kytica narcisov 6 kvetov - 45cm  

plochá 4x22cmplochá 2.8x18cmguľatá 2.8x18cm

silikón

0,49 €

11508

0,4499 €€00,440,4499 €00,4499 €€

11508
zlatý dážď 

1,29 €

13131

1,2299 €€1,2299 €€

13131
kytica narcisov

1,19 €1,19 € 3,79 €3,79 €1,29 €1,29 €

16760 16770 13104

1,29 €1,29 € 1,69 €1,69 €1,59 €1,59 €

51974

72417

8,99 €8,99 €

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

Český

výrobok

Český

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

rrrozmrrrrrrr ery:yyy øøø24øø x7cm

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

TOVAR  NAKÚPITE
V  NASLEDUJÚCICH  PREDAJNIACH:

Bánovce nad Bebravou H.V.F. spol. s r.o. Sládkovičova  č.721 
Banská Bystrica Železiarstvo plus (bývaly tuzex v Radvani) Nám.Ľudovíta Štúra č.13
Banská Štiavnica IMO domáce potreby Kammerhofska č. 14

Záhradné a remeselné potreby - DUŽINA Kolpašská č.1/D
Záhradkárstvo vo dvore Dolná č.2

Borský Mikuláš Včelková Marta Školská č. 947
Bošany 1000 drobností Harceg ČSA č.571
BratislavaBratislava A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby NC HRON Podunajské Biskupice budova Tesca  1.posNC HRON Podunajské Biskupice budova Tesca  1.pos
Brestovany Olga Kravcová Záhradná č.293
Čachtice Stavjam s.r.o. Malinovského č.878
Detva Halgašová Zdenka VARIO Námestie mieru č.1
Dubnica nad VáhomDubnica nad Váhom A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby OD ABC Centrum OD ABC Centrum 
Dudince Ildiko Jakabová RITEX Okružná
Dunajská StredaDunajská Streda A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Bacsáková č.4Bacsáková č.4

Makro - Domáce potreby Námestie  A. Vambéryho č.51
Gabčíkovo Domáce potreby Mini Dom služieb Mlynársky rad č.205
GalantaGalanta A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Sídlisko Jas č.5Sídlisko Jas č.5
Gelnica Ivana Kredatušová Nemocničná č.2

Ivana Kredatušová Hlavná č.8
Hanušovce nad Topľou NORMA - potreby pre domácnosť Slovenská č.631
Hlohovec     Hlohovec     A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Pribinova č.10Pribinova č.10

A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby SNP č.6SNP č.6
A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby NC Váh /vedľa Tesca/NC Váh /vedľa Tesca/

Holice Priemyselný tovar - Horváth Kostolná Gala č.7 
Horný Bar Priemyselný tovar - Beneš Hlavná č.120
Horná Potôň PRIMAX - Szabo Vidor Hlavná č.290
Humenné NORMA - potreby pre domácnosť OD Laborec
HurbanovoHurbanovo A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Novozámocká č 30Novozámocká č 30
Chtelnica Všeličo Nám. 1. Mája č.483
Jahodná PRIMAX - Szabo Vidor Hlavná č.291
KomárnoKomárno A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby JokaihoJokaiho

A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Palatinova č.21Palatinova č.21
Komjatice Drogéria- Milan Uhrík OD Jednota Dolná č.114

Elektroservis- Milan Uhrík Pri zrkadle
Košice Makro - Domáce potreby Alžbetina č.1

Makro - Domáce potreby OD Dargov,Štúrová č.1
OD Maša Drogéria - Domáce potreby Važecká č.8/6
Domáce potreby OC Lunik 1 Zuzkin park č.6  
Domáce potreby OC Branisko Spišské nám. č.2 (HOŤAP)

Kráľov Brod Alex-mont s.r.o. Kráľov Brod č.47
Krompachy ALTÁN s.r.o. OD Pokrok Hlavná č.10

Sklo - porcelán Lorencova č.4           
Krupina Domáce potreby Dendiš Jozef Námestie SNP č.127
Kúty VAPA - Valachovič Ján Štefánikova č.1274
LeviceLevice A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Kalvinské nám. č.3Kalvinské nám. č.3
Levoča Železiarstvo Olekšák Košická č.18
Lehnice PRIMAX - Szabo Vidor Hlavná č.57
Lesenice AGROCELL s.r.o. Lesenice č.58
Madunice Rozličný tovar Školská č.2 NS Jednota 
Malinovo Lengyel Stefan L.Svobodu č.20   
Martin Kinekus - Čaromarket Jilemnického /bývala BILLA/
Michalovce NORMA - potreby pre domácnosť Námestie Osloboditeľov č.1014, OD DODO
Moldava nad Bodvou NORMA - potreby pre domácnosť Hlavná č.15
NitraNitra A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Mlynská (oproti TESCU)Mlynská (oproti TESCU)

A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby NS Lipa, VýstavnáNS Lipa, Výstavná
Nové Mesto nad Váhom Železiarstvo - BONMAX Čsl. Armády č.65/2
Okoč Mar-San p. Laszlo Železničná
PartizánskePartizánske A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby NC ŠípokNC Šípok

A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby OD Prior nám.SNP č. 151 2.poschodieOD Prior nám.SNP č. 151 2.poschodie
A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby R. Jašíka č.158 (cesta ku kúpalisku)R. Jašíka č.158 (cesta ku kúpalisku)

PezinokPezinok A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby OC Plus , Holubyho ul. č.28OC Plus , Holubyho ul. č.28
Pohronská Polhora Domáce potreby Zuzana Nepšinská Hlavná č. 62
Prievidza Kinekus - Čaromarket Nábrežná č.11

Zuzana Podlužanská PONAKO Kovo-kuchynka-farby,laky Mojmírova č. 14 pri ATVE
Makro - Domáce potreby G.Šveniho č.8/C

Prešov NORMA - potreby pre domácnosť Konštantínova č.7
NORMA - potreby pre domácnosť Svätoplukova č.2
NORMA - potreby pre domácnosť Hlavná železničná stanica - podchod
NORMA - potreby pre domácnosť ZOC MAX Vihorlatská č.2A 

Radošina Lisová - Univerzál Nádražná č.175
Raslavice NORMA - potreby pre domácnosť Hlavná č.325
Rimavská Sobota Železiarstvo Michalík Ján Hlavné námestie č.30
Rišňovce Novosedlík Pri zdravotnom stredisku č.153
Rohovce Priemyselný tovar - Horváth Rohovce č.153
Ružomberok Kinekus- Čaromarket Bystrická Cesta č.2159
Sabinov NORMA - potreby pre domácnosť Nám. Slobody č.27 
Senica DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. Hviezdoslavova č.1444/59 
SereďSereď A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Námestie Slobody č.1188Námestie Slobody č.1188

(bývalá reštaurácia Slovan)
Smolenice Peter Zvonár - JANPET light Štúrova č.15
Strečno Mária Solárová predaj rozličného tovaru Za záhradami č.504
Svätý Peter Stavcentrum s.r.o. Dulovská č.9
Šahy Fydy s.r.o. Hlavné námestie č.2
ŠamorínŠamorín A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby Hlavná č.29 (oproti kostola)Hlavná č.29 (oproti kostola)
Snina URIEL TRADE s.r.o. Študentská č.38
Šurany INTEGRÁL - A. Švec Nám. Hrdinov č.9

INTEGRÁL - J. Švec SNP č.1
TECHNOKOV J.Švec SNP č.103

TopoľčanyTopoľčany A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby OD Kocka,Nám.M.R.ŠtefánikaOD Kocka,Nám.M.R.Štefánika
A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby OC Juh, ulica D. JurkovičaOC Juh, ulica D. Jurkoviča
Makro - Domáce potreby Nám. M.R.Štefánika č.17, OD COOP Jednota SD

Trebišov NORMA - potreby pre domácnosť M.R.Štefánika č.22 
TrenčínTrenčín A – Z  Domáce potrebyA – Z  Domáce potreby OD Prior 1.poschodieOD Prior 1.poschodie

Kinekus - Čaromarket Soblahovská č.3161, COOP Jednota
SEKO s.r.o. OC Južanka, Gen.Slobodu
SEKO s.r.o. Domáce potreby Zlatovská č.9

Trnava CKD Market Zelenečská č.111/1
Makro - Domáce potreby Hlavná č.54

Uhrovec Rozličný tovar Eva Urbánková SNP č.91/2
Veľký Krtíš Moderná domácnosť SNP č.11
Veľký Meder Huszárová Mária MIX Komárňanská č.3576
Vranov nad Topľou NORMA - potreby pre domácnosť OD ELA, Pri Troch Medveďoch
Zlaté Moravce Domáce potreby Ing. Filo Župná č.39
Zvolen Makro - Domáce Potreby Námestie SNP č.25/39
Žarnovica KLM - Súkromná predajňa Májová č.2 
Žilina Kinekus- Čaromarket Kamenná č.4

NOVÁ

PREDAJŇA!
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24,99 €24,99 €
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6354 79407874 7938635410L
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794020L
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74 5L

50 cm 

38 10L

1 0L 0 1790 €

1,79 €1,79 €

3,39 €3,39 € 4,99 €4,99 €
43991

1,89 €1,89 €

6,49 €6,49 €

1 0L 00 1345 €

2,69 €2,69 €
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výrobok výrobok 

PoľskýPoľský
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m
               PoľskýPoľský
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3,29 €3,29 €2,99 €2,99 € 3,49 €3,49 €
2.0L1.5L1.0L

1,99 € 3,19 €
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16,99 €16,99 €
60226

59,99 €59,99 €

6760

1,9999 €€1,9999 €
36cm

3,199 €€€33,1  €€1993333,1199 €
70cm

488889

fa

Široký otvor pre 
jednoduché nalievanie

zo záhradných kohútikov

4888899

4,99 €4,99 €
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16

1717
17

1
1

0
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17478
17004

cena za 1ks: 2,4950 €

mi

16559
0,89 €0,89 €



Príborník KVETA
rozmery: 37.5x21.5x5.5cm, materiál: plast, 5 odkladacích priečinkov, rôzne farby

Plnička klobás do 1.5 kg  Šunkovar do 1.5 kg   

Konvica SVATAVA 1.5L   Zapekacia misa 4.8L  

Obedár-jedlonosič plastový 

materiál: nehrdzavejúca oceľ, rozmery: Ø12x19cm materiál: nehrdzavejúca oceľ 

rozmery: 36x10x13cm

objem: 1.5L, vhodná na elektrický, plynový a sklokeramický sporák, do mikrovlnky

a umývačky riadu, materiál: varné sklo

objem: 4.8L, rozmery: 42x28x5.5cm, vhodná do rúry na pečenie, umývačky riadu,

chladničky a mikrovlnky

materiál: varné sklo 

materiál: plast, rôzne farby 

25853

a ejjúcaúca ooce

mmery: 36x10x13cmm

723015 23841

Korenička s vekom  

Náradie / vykrajovačky na marcipán
náradie - súprava obsahuje 8ks obojstranných pomôcok na tvarovanie marcipánu 

vykrajovačky - súprava obsahuje 8ks vykrajovačiek rôznych tvarov a pracovný úchyt

materiál: plast

Sódové / šľahačkové bombičky 10ks
jednorázové bombičky pre šľahačkové a sódové fľaše, jedna sódová bombička = 8g plynu 

CO
2
, pripravý až 1.0L sódy, jedna šľahačková bombička = 8g plynu N

2
O, pripravý až 0.5L 

šľahačky

Zásobnica na potraviny   
rozmery: 22.5x10x12cm, objem: 1.5L, materiál: plast, 2 farebné prevedenia: číra / dymová 

Krájač na varené

vajíčka kombinovaný

Krájač na zeleninu

rozmery: 20.5x9x4.5cm, farby: biela, čierna

jednoduché a rýchle krájanie zeleniny, 

rozmer: ø8x21cm

Kuchynská misa BOWLS
rozmery: Ø15x8cm / Ø19x9.5cm / Ø 27x12.5cm, vhodné do mikrovlnky, chladničky

a umývačky riadu, materiál: tvrdené sklo       

Rychlovarná konvica DORINKA 1.2L
objem: 1.2L, príkon: 2000W, automatické vypínanie pri 

dosiahnutí bodu varu, ľahko vyberateľný a umývateľný 

fi lter, skryté výhrevné teleso pod nerezovým dnom, 

jednoduché ovládanie, obojstranný vodoznak, 

svetelná signalizácia prevádzky, priestor pre navinutie 

napájacieho kábla

Váľok

na marcipán

Kuchynské stierky 3ks

Ručný šľahač s odmernou nádobou
hliníkové šľahacie metly, rozmer: ø11,5x22cm, objem: 1.0L 

Kuchynská misa na šľahanie
odmerná nádoba do 2.0L, delené veko pre jednoduchý prístup šľahača do misy,

protišmyková guma zo spodu nádoby, rôzne farby

Lavór plastový 13.5L   
rozmery: 40x29x23cm, materiál: plast, protišmykové úchyty, odmerná ryska do 10.0L 

odstupňovaná po 2.5L, rôzne farby

Ponorný mixér HYUNDAI HB960  
výkonný a tichý DC motor, pracovná nádoba 0.5L, príkon: 400 W, 2 rýchlostí na rukoväti, 

odnímtateľný nástavec pre jednoduché čistenie, pútko na zavesenie, nerezový nôž, 

napätie 230V/50Hz

Cukrárska súprava na zdobenie  

Sódová fľaša SODASIPHON 1.0L
rýchla a lacná výroba perlivej sódy kdekoľvek a kedykoľvek sa Vám to hodí, jedno balenie 

10ks bombičiek na sódu o hmotnosti 0.3kg zodpovedá 10,0L sódy, ktorú bez námahy 

unesiete až domov, atraktívny a moderný vzhľad priťahuje pohľady na každom stole 

Kuchynská misa na kysnutie cesta 3.0L
„miska rýchlokyska˝ určená na rýchlu prípravu kysnutého cesta,                                                                               

rozmery: ø22x10,5cm, rôzne farby 

Dóza BELLA na zákusky  
rozmery: 44x26x9cm, objem: 9.0L, rôzne farby

materiál: plast

Digitálna kuchynská váha ETA3778
kuchynská váha do 5.0kg, rozlíšenie po 1g, dotykové ovládanie, dovažovanie, červeno 

svietiaci LED displej, vážiaca plocha z tvrdeného skla, automatické vypínanie, automa-

tické vynulovanie, indikátor preťaženia  , funguje na batérie 2xAAA, batérie sú súčasťou 

balenia

Súprava cedníkov COLORS 3ks
rozmery: ø10cm / ø14cm / ø17.5cm

Strojček na cestoviny IMPERIA  
strojček na cestoviny s možnosťou 6 volieb hrúbky cesta,                                                                                                       

šírka cesta 14cm, materiál: chróm/ nerez-oceľ                                                                                                                         

obsahuje nástavec na ploché špagety tagliatelle 2mm

a nástavec na fettuccine 6,5mm              

Kuchynská misa na kysnutie cesta 5.0L
„miska rýchlokyska˝ určená na rýchlu prípravu kysnutého cesta,                                                                               

rozmery: ø29x15cm, so šľahacím otvorom na veku a protišmykovou gumou na spodu 

nádoby, farby: biela, modrá, zelená

Ručný šľahač 3v1 HYUNDAI HM638
ručný mixér 3v1: ponorný mixér, 2 šľahacie a 2 hnetacie metly 5 rýchlostných stupňov + 

turbo stupeň, tlačidlo pre uvoľňovanie nástavcov

príkon: 250W, hlučnosť: <82 dB

1,99 €1,99 €

3,39 €

1,99 €

1,79 €1,79 €

49,99 €

2,19 € 0,99 €0,99 €

4631 4638

51968 51969

50353

4876

42984 

3,69 €

2585325852258552
2x1,0L + 1,5L 3x1,0L + 1,5L

 

y j y p j y j

materiál: plastt

8938 139778927

rozmery:Ø5x30cm

materiál: plast

rozmery: 12x8x0.2cm                                                                                                  

materiál: plast

€€

stas

8933

nie  

3,3399 €3,3399 €

50353
sódové

1,9999 1,9999 €€€
dymová 

49,9999 €49,9999 €
0.25L

obsahuje: 1x pogumované pasírovacie vrecko 27cm, 4x plastová špička vyvárateľné, 

nepremokavé, pružné a poddajné vrecko 100% bavlna 

nádobouuu
0L 

5,99 €5,99 € 3,59 €3,59 € 3,99 €3,99 € 22,99 €22,99 €

3,99 €

1,89 €

3,19 €3,19 € 3,69 €3,69 € 4,99 €4,99 € 3,99 €3,99 € 5,19 €5,19 €

6,99 6,99 €€ 2,19 2,19 €€

59,99 € 49,99 €49,99 € 59,99 €59,99 €

48763

50354

750

28082 3342 17192

722 12832

50351

50352 101072

3,9999 €3,9999 €

50354
šľahačkové

1,8899 1,8899 €€€
číra

59,9999 €59,9999 €

5035150351
0.5L

4,99 €4,99 €
20578

nepostrádateľná súčasť pre prípravu pokrmov v modernej 

kuchyni, profesionálna kvalita aj pre Vašu kuchyňu s ktorou 

vykúzlite nie len šľahačku ale aj omáčky, ochutené jemné 

krémy a lahodné dezerty s jogurtom 

Šľahačková fľaša SYMPHONIE   

50350

+ 10ks bombičiek

ZDARMA!
+ 10ks bombičiek

ZDARMA!
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ástavavec nna feetttutuucu cine 66,5mm           a ná

7504876
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Vaše trendové a praktické domáce potreby.Vaše trendové a praktické domáce potreby.

Smaltovaný hrnček s uškom  
dekor: tráva,

smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrické, plynové, sklokeramické

a indukčné, vhodné aj do umývačky riadu,  rozmer: ø12cm, objem: 1.50L

Pekáč s pokrievkou BSE   
matný čierny povrch BSE liatina, smaltovaný vnútorný povrch, rozmery: 33x25x11.5cm, 

objem: 6.50L 

Kalichy BISTRO 60ml 6ks
vhodné na likér, materiál: fúkané krištálové sklo s tvrdeným okrajom,                      

vysoká kvalita, životnosť, jednoduchý a čistý dizajn 

Poháre ALTINA 250ml 6ks
materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu

Kalichy BISTRO 350ml 6ks
vhodné na červené víno, materiál: fúkané krištálové sklo s tvrdeným okrajom, 

vysoká kvalita, životnosť, jednoduchý a čistý dizajn 

Záves proti muchám na dvere s magnetom
rozmer: 220x100cm, praktické magnetické zatváranie, jednoduchá a rýchla motáž

Zmrzlinové lyžičky BRUSEL 6ks
ušľachtilá oceľ 18/10, moderný vzhľad, dlhá životnosť a príjemné stolovanie  

Mokka lyžičky BRUSEL 6ks
ušľachtilá oceľ 18/10, moderný vzhľad, dlhá životnosť a príjemné stolovanie  

Smaltovaný hrniec s pokrievkou  
dekor: tráva,                                                                                                                                                                                 

smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrické, plynové, sklokeramické a 

indukčné, vhodné aj do umývačky riadu

Hrncová súprava 5-dielna
dekor: margarétka. smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrické, plynové, 

sklokeramické a indukčné, súprava obsahuje: 3x hrniec s pokrievkou ø18cm / ø20cm / 

ø24cm a 2x randlík s pokrievkou ø16cm / ø20cm

Kalichy BISTRO 240ml 6ks
vhodné na biele víno, materiál: fúkané krištálové sklo s tvrdeným okrajom, 

vysoká kvalita, životnosť, jednoduchý a čistý dizajn 

Džbán 1.0L
objem: 1.0L, materiál: tvrdené sklo objem: 165ml, materiál: tvrdené sklo 

Refl exná páska

na rameno

Odpudzovač myší

a potkanov elektrický

Odpudzovač 

krtkov
napájanie 220V 50-60Hz, pokrytie 

až 30m3, vydáva ultrazvukovú vlnu 

každých 30 sekúnd

odpudzuje cez deň i noc, solárne napájanie, 

pokrytie až 700m2, vydáva zvukový signál 

každých 30 sekúnd a vibruje 

Pribor BRUSEL 24-dielny
ušľachtilá oceľ 18/10, moderný vzhľad, dlhá životnosť a príjemné stolovanie                                                                                                        

súprava pre 6 osôb obsahuje: 6x lyžica, 6x vidlička, 6x nôž, 6x lyžička                

Smaltovaný randlík s pokrievkou
dekor: tráva,                                                                                                                                                                                 

smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrické, plynové, sklokeramické a 

indukčné, vhodné aj do umývačky riadu

Ramienka na šaty 10ks
drôtené pogumované ramienka, rôzne farby 

Podložka univerzálna   

Keramická so sklenenou pokrievkou 

24cm indukčná  

rozmery: 38x76cm, materiál: plast, 

mnohé možnosti využitia
rozmery: 38x3,7cm

so sťahovacou sponou

rozmery: ø24cm / ø26cm / ø28cm, materiál: hliník s keramickým povrchom CERA+,                                                                                                                 

vhodná na všetky typy sporákov: elektrické, plynové, sklokeramické a indukčné, 

vhodné aj do umývačky riadu                                                           

Zámok na bicykel
rozmer: 65cm

2x kľúčik, rôzne farby 

Krhlička s rozprašovačom 1.0L
objem: 1.0L, rôzne farby 

Smaltovaný pískací čajník
dekor: tráva,                                                                                                                                                                

smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrické, plynové, sklokeramické a 

indukčné, rozmer: ø20cm, objem: 2.50L

Poháre VERONICA 310ml 6ks
materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu

Kalichy BISTRO 380ml 6ks
vhodné na pivo, materiál: fúkané krištálové sklo s tvrdeným okrajom

vysoká kvalita, životnosť, jednoduchý a čistý dizajn 

Stierka na na okná Gula na pavučiny

s teleskopickou

násadou

obojstranná: guma/pena, bez násady 

Teplomer plastový
vhodné do exteriéru aj interiéru

Záhradná hadica 1/2“ 15m

s príslušenstvom
balenie obsahuje: 15m hadice, 1xdýza, 1x STOP koncovka na hadicu, 1x prechodová 

koncovka na hadicu, 1xkoncovka nazáhradný ventil    
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9,59 €9,59 €
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Vaše trendové a praktické domáce potreby.Vaše trendové a praktické domáce potreby.

Refl exný pás

na hruď detský

cena za ks: 0,3990 €cena za ks: 0,3390 €

doby, farbbyy: biela, modrádrá, zelenánád
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e farbarbyy

2,19 €
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ženia , ffffuuununguunguu je nje na baa b térie 2xAAA, batériee sú súčasťou

jem: 4.8L, rozmery: 42x28x5.5cm, vhodná do rúry nay na pečenie, ummmmmýývačky riadu,bj

adničky a mikrovlnkyll

atateteata riál: varné sklo aaa

23841

8 99€8 99€

Pekáč na hus s vikom 8,0L  
objem: 8.0L, rozmery: 41.5x26x16cm,                                                                                                                                    

vhodný do rúry na pečenie, umývačky riadu, chladničky a mikrovlnky,                                                                       

materiál: varné sklo 
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9047

2060

4205

20632062 63

Regál plastový  
vhodné do kúpeľní a komôr, na uloženie drobných predmetov

rozmery: 3 police= 38,5x27x52cm / 4 police= 34x25,5x73cm

materiál: plast, farby: biela / hnedá 

8,7799 €€8,7799 €
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3 dielna

10,1199 €10,1199 €

2060632062 63

4 dielna

ý

y

48346

1734
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1,89€1,89€
12957

17,99 €17,99 €

mmmeeerr: 220xx100cm, praktické magnetické zatvááá
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PoľskýPoľský

výrobok výrobok 

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok
ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

ČeskýČeský

výrobokvýrobok

TalianskýTalianský

výrobokvýrobok

2,19 €2,19 €
7700

0.5L

2,89 €2,89 €

1749317493

1.3L

4,99 €4,99 €4,99 €
3.5L

17,99 €17,99 €

11529

24623

11825

42237
1,99 €1,99 €

8,69 €8,69 €

26319631926

4,99 €4,99 €

cena za ks: 0,5983€ cena za ks: 0,6650€

cena za ks: 0,6650€ cena za ks: 0,8316€

cena za ks: 1,6650€cena za ks: 1,6650€

cena za ks: 0,1990€

cena za ks: 1,6650€cena za ks: 1,4983€


