
Vaše trendové a praktické domáce potreby.

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.
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.sk.
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10.99 € 8.99 €

1.59 € 1.99 € 6.99 €
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4339672

779949714 45342

Desiatový box s klipovým
uzáverom

Desiatový box dekorovaný 

Kôš na papier

Magnetka na chladničku 

Zámok visiaci

Nástenné hodiny s obrazmi 3-dielne

Detský taburet ÚSMEV

Detský taburet ÚSMEV

Podložka DISNEY

Desiatový box s fľaškou 

Nožnice pre domácnosť 

Kľúčenka s LED svetlom 

Kľúčenka / lampáš s LED svetlom 

Nástenné hodiny SQUARE

Smaltovaný hrnček s uškom

Magický hrnček 300ml

Box na hračky na kolieskach 

Plastový pohár 270ml 

Reflexné pásky

Nástenné hodiny BASIC/CHROME

rozmery: 17x13x5cm, materiál: plast, motívy rozprávok: Cars a Princess

rozmery: ø30x35cm,  materiál: kov/drôt, farba: čierna a strieborná, 
vhodné najmä do kancelárií, pracovní a detských izieb

rozmery: 8.5x8cm, s vypuklým 3D reliéfom, motívy rozprávok: 
Princess, Mickey a Winnie the Pooh

IRONWEDD- 3 bodový zamykací mechanizmus / BLOSSOM- 6 bodový 
zamykací mechanizmus, štandardné oceľové krátke oko,
pevný mosadzný cylinder, 3 kľúče

rozmery: 60x20x3cm, dekory: tulipány, levandula a margarétky, 
hodiny fungujú na batériu 1xAA 1.5V, batéria nie je súčasťou balenia

rozmery: ø28x18cm, farba: žltá s dekorom úsmev 

rozmery: 43x30x0.1cm, podložka pod taniere, motívy rozprávok: Cars a Princess

rozmery boxu: 16.5x11.5x6.5cm, objem fľaše: 450ml, farby: modrá a ružová rozmery: 14.5x14.5x7.5cm, s klipovým uzáverom, rôzne farby a motívy 

vyrobené z kvalitnej uhlíkovej ocelerozmery: 60x39x32cm, materiál: plast, objem: 45.00L, detský motív, 
červené / modré veko, 2 klipové uzávery  

rozmery: 2.5x0.5x9.5cm, funguje na batériu 1xCR2016, batéria je súčasťou 
balenia, 1x LED dioda, motívy rozprávok: Cars, Princess, Mickey a Minnie 

rozmery: 24.5x24.5x3cm, farba: ružová, zelená, žltá, fialová, oranžová 
a modrá, kvalitný quartz strojček, hodiny fungujú na batériu 1xAA 
1.5V, batéria nie je súčasťou balenia 

rozmer: ø7x7cm, objem: 250ml, motívy rozprávok: Mickey Mouse 
a Minnie Mouse smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrický, 
plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky riadu 

magický efekt hrnčeka spočíva v zmiznutí čiernej farby z dekoru po 
naliatí tekutiny nad 50°C - čo odkryje nový význam obrázka a znovu 
zobrazení čiernej farby po vychladnutí pod 50°C, objem: 300ml, 
darčekové balenie

rozmery: ø6.5x11cm, objem: 270ml, materiál: plast,                                                                             
motívy rozprávok: Cars, Princess, Mickey a Winnie the Pooh

reflexná páska pre chodcov a cyklistov so sťahovacou sponou,
na rameno: 38x3.7cm, na pás: 98x3.7cm 

rozmery: BASIC ø20x2.5cm / CHROME ø20x3.5cm, farba: biela a čierna, 
kvalitný quartz strojček, hodiny fungujú na batériu 1xAA 1.5V, batéria 
nie je súčasťou balenia 

28128

28122

2296

31741

40644

1663316632

4385

470454386

4329

23875

23883

46920

29262

30370

337 339

309 317 

9013

2226815940

50636

50372

5015 policajt
5046 kozmonaut
5050 požiarníci
5075 doktor
5078 myši
5088 netopier
5103 kravičky

1.69 €

6.49 €

1.19 €

8.99 € 10.99 €

0.99 € 2.99 €

2.99 €

1.79 €

5.59 €

4.99 €

3.99 €

15.99 €

1.39 €

1.19 €2.59 €

3.69 €

0.79 € 0.89 € 1.99 € 2.29 €
25mm

12,5cm 15,5cm

32mm 38mm 45mm

Český
výrobok 

na rameno a pás na rameno

Srbský
výrobok 

2.59 €

Sud keramický
vhodný na domácu výrobu kvasenej kapusty a uhoriek, 
1. trieda

Strúhadlo univerzálne 
rozmery: 13.5x1.5x32.5cm / 17x1.8x38cm,                                    
materiál: plast, nehrdzavejúca oceľ, rôzne farby

Sud keramický
vhodný na domácu výrobu kvasenej kapusty a uhoriek,
1. trieda 

1374 9886 14686

16.99 € 23.59 € 30.49 €
5.0L 10.0L 20.0L

1495 1483 1375

35.49 € 37.99 € 42.99 €
27.0L 30.0L 40.0L

5376

3.29 €
2 - nožové

31245

5.99 €
3 - nožové

Poľský
výrobok 

Poľský
výrobok 

Slovenský 

výrobok Slovenský 

výrobok 

Strúhadlo na kapustu 3-nožové 
 rozmer: 58x17.5x9.5cm, 
materiál: drevo / nehrdzavejúca oceľ

30285

13.99 €
Pasírovač na 
ovocie a zeleniu

Lis na zemiaky 
pákový

rozmer: 34x18x19cm,
materiál: pocínovaný plech a drôt 

rozmer: 27.5x10x14cm,
materiál: pocínovaný plech

488 548

9.99 € 1.59 €

Český
výrobok 

Maďarský

výrobok 

Strúhadlo na kapustu 5-nožové JIZERAN
5 rezných nožov, rezné plochy z nerez-ocele, minimálna potreba vynaloženia sily na krájanie,                                                   
jednoducho rozoberateľný a umývateľný

14006

49.99 €

Český
výrobok 

Pasírovač na ovocie a zeleninu korýtko

Lis na cesnak 
s čističom   

rozmer: 43x20x11cm, materiál: drevo, nehrdzavejúca oceľ

rozmery:15.5x2.9x5.5cm, materiál: hliník,
s praktickým plastovým čističom

43688

10.99 €

533

2.49 €

2.19 €

1.99 €

Demižon v plastovom obale

4706 5228 18633 5252

5.99 € 12.99 € 17.59 € 21.99 €
5.0L 10.0L 15.0L 20.0L

Demižon v plastovom obale

5253 5255 5258

23.99 € 28.99 € 34.99 €
25.0L 34.0L 54.0L

Hadička na víno 1,5m

Záhradná dekorácia KRTKO Záhradné solárne svetloZáhradné solárne svetlo 1xLED Záhradné solárne svetlo zvieratko  

vnútorný ø hadičky: 0,8cm 

rozmery: 7x5.5x12.5cm, materiál: polyrezin, rôzne druhy rozmery: Ø6x25cm / Ø8x45cm, materiál:plast rozmery: Ø3x70cm / Ø16x5x50cm, materiál: nehrdzavejúca oceľ /plast rozmery: 8x8x11cm, materiál: polyrezin, zvieratká: korytnačka, slimák, žaba  

25389 25388 26124

1.59 € 2.79 € 3.99 €
číra červená číra sklo plast 

+
pumpička

+
druhý
hrnček

ZDARMA!

vhodná na použitie pri kvasení vína,                                                                    
umožňuje únik kvasných plynov z kvasnej nádoby, 
a zároveň zabraňuje prístupu vzduchu do nádoby,                                                                     
sklenená - rozmer: 23.5x4.5x2.5cm / otvory ø0.8cm,                                                                                                                   
plastová - rozmer: 18.5x4.5x2.5cm / otvory ø0.4cm

Kvasná zátka 

5705

2345

30288

22725219

1.79 €

1.99 €

0.89 €

1.59 €3.39 €

1.29 €

3.99 €2.99 €1.59 €

Kuchynská nádoba s úchytmi

Krhlička na izbové kvety MODERN Zálievka pre izbové kvety

Sporič vody s lapačom nečistôt Súprava pre domácnosť 26-dielna 
rozmery: 27x32.5x12.5cm / 31.5x38x15cm, materiál: plast, rôzne farby

objem: 1.80L, materiál: plast, rôzne farby rozmery: Ø4x13.5cm, dekorácia do kvetináčov, ktorá uľahčuje 
polievanie kvetín, zvlhčuje a prevzdušňuje pôdu  

2 intenzity prúdenia vody s nastaviteľným 
smerom, farba: strieborná

súprava obsahuje: 1x šnúra na prádlo 10m, 1x kefka na riad, 2x hubka na riad, 
20x štipce na prádlo, 2x handrička 38x38cm, rôzne farby

3059

41153

5878

41850

9734

9727

29383.00L

cena za 1,0L: 0,2180 €

stĺpik tulipán stĺpik 1x LED stĺpik 4x LED

cena za 1,0L: 0,1790 €

5.00L

Slovenský 

výrobok 

9086
31589 4833513014 3811

4.99 € 3.39 €

Prepravka na ovocie/zeleninu 
materiál: plast, farba: čierna, 
rozmery: stredná -60x40x22cm nosnosť do 15kg
 nízka - 60x40x12cm nosnosť do 10kg 

stredná nízka

4.39 €

0.89 €
1.79 €1.09 €

3.99 €

5.39 €

rozmery: 17x14.5x4.5cm

22912

Krájač na jablká

Krájač na zeleninu
jednoduché a rýchle krájanie zeleniny,
 rozmer: Ø8x21cm

28082  

Český
výrobok 

Poľský
výrobok 

Oberač ovocia
rozmery: ø12.5cm / ø15.5cm,                                                                                 
nastaviteľná teleskopická násada 135cm až 240cm 

23900

1.69 € 5.99 €
bez násady

42172

5.99 € 10.59 €
s násadou

Český
výrobok 

Hrniec GASTRO 
smaltovaný 

Randlík GASTRO 
smaltovaný

40144 40020 40149 40028

19.99 € 26.99 € 16.99 € 24.99 €
ø28cm/10.00L ø32cm/16.00L ø28cm/8.00L ø32cm/10.00L 

Český
výrobok 

Pokrievka GASTRO 
smaltovaná

40161 40055
ø28cm  ø32cm 

Kvetináč na ORCHIDEU Ø12cm 
farby: číra, zelená, žltá, fialová, oranžová, červená,
rozmer: Ø12,5x14cm

41152

41168

41151
5606

5601

41150

Substrát pre izbové rastliny 
na báze rašeliny a kompostovanej kôry, obohatený základnými živinami 

635410,0L5,0L 7874

Letná akcia
akcia trvá od 18.08. do 06.09.2014, alebo do vypredania zásob

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 Námestie 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

Beluša Rozličný tovar Ing.Rendek Peter Farská č.1
Borský Mikuláš Včelková Marta Školská č.947
Bošany 1000 drobností Harceg ČSA č.571
Bratislava A – Z  Domáce potreby NC HRON Podunajské Biskupice (budova Tesca 1.pos.)

Domáce potreby p. Kovačovský Vrakuňa, Rajecká č.13
Brestovany Oľga Kravcová Záhradná č.293
Čachtice Stavjam s.r.o. Malinovského č.878
Detva Halgašová Zdenka VARIO Námestie mieru č.1
Dolný Kubín Electrosell s.r.o. Radlinského č.27

Electrosell s.r.o. SNP č.1203
Electrosell s.r.o. Alej Slobody č.3052

Dubnica nad Váhom A – Z  Domáce potreby OD ABC Centrum 
Dudince Ildiko Jakabová RITEX Okružná ( pri stanici )
Dunajská Streda A – Z  Domáce potreby Bacsáková č.4

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

Ivana Kredatusová Hlavná č.8
Gabriela Wolfová - Callisto Hlavná č.120

Hanušovce nad Topľou NORMA - potreby pre domácnosť Slovenská č.631
Hlohovec     A – Z  Domáce potreby Pribinova č.10

A – Z  Domáce potreby SNP č.6
A – Z  Domáce potreby 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
Hriňová Anna Latináková FAROT Školská č.1570
Humenné NORMA - potreby pre domácnosť OD Laborec, Námestie Slodoby č.25
Hurbanovo A – Z  Domáce potreby Novozámocká č.30

Monika Tuhá - EDMA Komárňanská č.100
Chtelnica Všeličo Námestie 1. Mája č.483
Jahodná PRIMAX - Szabo Vidor Hlavná č.291
Jaslovské Bohunice Rozličný tovar Hlavná č.32
Kolárovo Domáce potreby PEPO Rábska č.3

Fega Feketeová Gabriela Brnenské námestie č.2
Komárno A – Z  Domáce potreby Jokaiho

A – Z  Domáce potreby Palatinova 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 námestie 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 M-GLASS Martin Kolárik Lorencova č.4           
Krupina Domáce potreby Dendiš Jozef Námestie SNP č.127
Levice A – Z  Domáce potreby Kalvinské 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 NS Jednota, Školská č.2 
Martin Kinekus - Čaromarket Jilemnického (bývala BILLA)
Michalovce NORMA - potreby pre domácnosť OD DODO, Námestie Osloboditeľov č.1014
Moldava nad Bodvou NORMA - potreby pre domácnosť Hlavná č.15
Nitra A – Z  Domáce potreby Mlynská (oproti TESCU)

A – Z  Domáce potreby NS Lipa, Výstavná
Nové Mesto nad Váhom Rozličný tovar Masár Peter Weiseho č.10
Nová Baňa REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. Bernolákova č.1867
Okoč MAR-SAN Alexander László Železničná č.762/2
Partizánske A – Z  Domáce potreby NC Šípok

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

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

Zuzana Podlužanská PONACO Mojmírova č.14
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
Rišňovce Novosedlík Pri zdravotnom stredisku č.153
Rohovce Priemyselný tovar - Horváth Rohovce č.153
Sabinov NORMA - potreby pre domácnosť Námestie Slobody č.27 
Senica DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. Hviezdoslavova č.1444/59 
Sereď A – Z  Domáce potreby Námestie Slobody č.1188

(bývalá reštaurácia Slovan)
Stará Ľubovňa Železiarstvo NOJPI Jarmočná č.1
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
Šamorín A – Z  Domáce potreby Hlavná č.29 (oproti kostola)
Snina URIEL TRADE s.r.o. Strojárska č.4117
Šaštín-Stráže Domáce potreby Holický Ján Holeho č. 652
Šurany INTEGRÁL - A. Švec Námestie Hrdinov č.9

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

Tešedíkovo LACKO - CENTRUM Hlavná č.731
Topoľčany A – Z  Domáce potreby OD Kocka, Námestie M.R.Štefánika

A – Z  Domáce potreby OC 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
Trenčín A – Z  Domáce potreby OD Prior, 1.poschodie

Madov s.r.o. Kragujevackých hrdinov č.10
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

Trstice ZOAR priemyselný tovar Kostolná č.657
Trstená DVA, s.r.o. Žulko Stanislav Bernolákova č.25
Uhrovec Rozličný tovar Eva Urbánková SNP č.91/2
Veľký Krtíš Moderná domácnosť SNP č.11
Vráble 1000+1 drobnosti EDMA Levická č.12
Vranov nad Topľou NORMA - potreby pre domácnosť OD ELA, Pri Troch Medveďoch
Zlaté Moravce Domáce potreby Ing. Filo Župná č.39

ERNOKOV-železiarstvo Haspra Robotnícka č.1
1000+1 drobnosti EDMA Kalinčiakova č.3

Zvolen Makro - Domáce Potreby Námestie SNP č.25/39
Žarnovica KLM - Súkromná predajňa Májová č.2 
Žilina Kinekus- Čaromarket Kamenná č.4



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

Poľský
výrobok 

Poľský
výrobok Poľský

výrobok 

10.99 € 1.99 €

39598 

3.59 €
okrúhly

Taliansky

výrobok 

4.19 €

Obedár z nehrdzavejúcej ocele

Krájač na vajíčka 

Kryt na panvicu ø28cm 

Silikónová forma na 6 kvetov

Magnetky na chladničku 4ks

Klepáč na koberce drôtený 

Vedro BUBLE 12.00L 

Cedník na nohe 

Strúhadlo KUŽEL

Panvica s antiadhéznym povrchom

Silikónová forma medveď

Príborník plastový ALFA 

Teplomerom na okno

Vešiak na uteráky 

Randlík s pokrievkou 

Termoska 1.00L

Podnos DECO 

Tortové sviečky 24ks

Silikónové sťahovačky na pečenie 3ks

Stojan na nože štetinkový

Kôš na špinavé prádlo 

Hrniec s pokrievkou 

Hrniec s pokrievkou CAPPUCINO
smaltovaný

Stojan na papierové utierky 

Odkapávač na riad 

Silikónová kuchynská rukavica zvieratko 

Keramický nôž 18cm

Koš na odpad FALA 

rozmery: Ø16x26.5cm / Ø16x32cm, objem misky: 1.20L, materiál: nehrdzavejúca oceľ,
úchyt s praktickým klipom pre bezpečný prenos nádoby

rozmery: 15x10x2.7cm, materiál: nehrdzavejúca oceľ

rozmery: 27.5x18x3.3cm, muffin-kvet Ø7cm, rôzne farby, vhodné do rúry
na pečenie, chladničky a umývačky riadu, teplotná odolnosť -40°C až +230°C

materiál: nehrdzavejúca oceľ, rôzne tvary 

rozmery: 25x3.5x60cm, materiál: drôt s bužirkou / drevo

rozmery: Ø30x30cm, materiál: plast, farby: modrá, ružová, zelená, s výlevkou 

rozmery: Ø29x12cm, materiál: nehrdzavejúca oceľ, praktický pomocník pri cedení horúcich 
cestovín, či pri umývaní ovocia a zeleniny           

rozmery: Ø12x24.5cm, materiál: nehrdzavejúca oceľ / plastový úchyt / protišmyková 
guma, 3 druhy čepelí na strúhanie   

rozmery: Ø28x4cm / Ø28x6cm, vhodné na  elektrické, plynové a sklokeramické sporáky zabraňuje pŕskaniu oleja z panvice  

rozmery: 24x27x4.5cm, rôzne farby, vhodné do rúry na pečenie, chladničky a umývačky 
riadu, teplotná odolnosť -40°C až +230°C

rozmery: 34.5x26x4.5cm, farba: mramorová, 5 priečinkov na odkladanie príborov

rozmery: 11.5x5.5x17cm / Ø9x3.5cm, s prísavkou na uchytenie na okno, jednoduché 
odčítanie vonkajšej teploty z pohodlia interiéru

rozmery: 49x3x11.5cm, materiál na uchytenie do steny je súčasťou 
balenia

materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/10, sklenená pokrievka, vnútorná 
merná stupnica, vhodné na všetky typy sporákov: elektrické, plyno-
vé, sklokeramické a indukčné, vhodné aj do umývačky riadu

rozmery: Ø8x31.5cm, materiál: nehrdzavejúca oceľ, rôzne farby 

rozmery: Ø35x1.5cm / 46x34x1.5cm

rozmery: Ø0.5x6cm, rôzne farby, súprava obsahuje aj 12ks plastových stojančekov

rozmery: Ø0.5x35cm, rôzne farby, teplotná odolnosť -60°C až +230°C         

rozmery: Ø11x18cm, farby: biela a čierna, univerzálny stojan na nože, vhodný aj pre 
keramické nože

rozmery: 41x33x56cm, objem: 60.00L, 
materiál: plast, farby: antracitová a hnedá

materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/10, sklenená pokrievka, vnútorná 
merná stupnica, vhodné na všetky typy sporákov: elektrické, plyno-
vé, sklokeramické a indukčné, vhodné aj do umývačky riadu

rozmery: Ø24x15cm, objem: 5.50L, dekor: cappucino, smaltovaný riad vhodný na všetky 
typy sporákov: elektrické, plynové, sklokeramické a indukčné, 
vhodné aj do umývačky riadu

rozmery: Ø12.5x33cm, materiál: chróm   

rozmery: 51.5x36x9cm, materiál: chróm / plast  

rozmery: 12.5x11x9cm, rôzne tvary a farby, teplotná odolnosť -40°C až +230°C         

keramika nezanecháva na potravinách kovovú pachuť, ovocie a zelenina 
pri styku s keramikou nestráca vitamíny, nakrájané potraviny zostanú dlh-
šie čerstvé a na reze nehnednú, čepele sú mimoriadne ostré a pri bežnom 
používaní sa takmer netupia

rozmery: 35.7x29.3x54.1cm, objem: 27.00L, 
materiál: plast, farby: béžová, hnedá, medená,  oranžová
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3x1.20L

oválny ø28cmø28cm s pokrievkou

3 ramenný biely 4 ramenný chrómový

4x1.20L

18.99 €

23999

0.99 € 3.99 €
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5036

5043 5054

ø16cm/1.70L ø16cm/1.30Lø20cm/3.30L ø20cm/2.80Lø24cm/5.70L ø24cm/4.70L

Český
výrobok 

Český
výrobok 

Slovenský 

výrobok 

6.99 €

10.49 € 3.99 €14.99 € 3.99 €

1.99 €

49905

Popoľník ø10.5cmČajítko palička 
rozmery: Ø10.5x3.4cm, materiál: sklo, 
farba: čierna

rozmery: Ø1.9x17cm, materiál: 
nehrdzavejúca oceľ

3078

0.99 €1.99 €0.99 €

Poľský
výrobok 

13939 13940

Zmrzlinové misky BANANA SPLIT 4ks 
rozmery: ø10.5x6.3cm, objem: 250ml, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu 

Magická sviečka v sklenenom svietniku 
rozmery: Ø7.5x7.5cm, magická vosková sviečka s LED diódou, po za-
pálení mení farby počas horenia,  po vyhorení Vám zostane dekoračný 
sklenený svietnik, pre daľšie použitie       

Zmrzlinové misky IMPERIAL 3ks
rozmery: 17x8x7.5cm, objem: 300ml, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu 

13780 20911
4900

200ml 300ml

30cm10cm

Tanier plytký EBRO Tanier dezertný EBRO
rozmery: Ø20x1.8cm, tvrdené opálové sklo na každodenné použitie,
odoláva teplotným šokom a bežným nárazom,                                                                                               
vhodné do mikrovlnky aj umývačky riadu                                                              

rozmery: Ø23x9.8cm, tvrdené opálové sklo na každodenné použitie,
odoláva teplotným šokom a bežným nárazom,                                                                                               
vhodné do mikrovlnky aj umývačky riadu                                                              

rozmery: Ø25.5x 2.2cm, tvrdené opálové sklo na každodenné použitie,
odoláva teplotným šokom a bežným nárazom,                                                                                               
vhodné do mikrovlnky aj umývačky riadu                                                              

Fľaša na mlieko 1.00L
rozmery: Ø8x26.5cm, s plechovým závitovým viečkom, rôzne dekory

19906 5471
19240

2.49 €

Raňajková šálka nedekorovaná 
materiál: porcelán, vhodné do mikrovlnky aj umývačky riadu 

1.49 €

2.69 € 5.19 €
2.59 €

Taliansky

výrobok 

11269

Sklenený svietnik na čajovú sviečku

Sviečka CITRONELLA

Pekáč s vekom hranatý 3.20L FAT FREE 

Obedová súprava 30-dielna

FAME CLEAR plato 

Espresso šálky s podšálkami 2ks

FAME CLEAR kabaret 3-delený

Cappucino šálky s podšálkami 2ks

FAME CLEAR miska 

Tanier hlboký EBRO

Konvica MATURA 1.25L so sitkom

Misky na cereálie 2ks

EVE SATIN tanier 

rozmery:  Ø5.5x6.5cm, rôzne dekory

rozmery: Ø10x10cm, v plechovom vedierku, rôzne farby, so silicou citronella proti komárom 

rozmery: 36.5x20.8x13.5cm, materiál: varné sklo, vhodné do mikrovlnnej rúry, rúry na 
pečenie, chladničky a umývačky riadu, teplotná odolnosť -40°C až +300°C, FAT FREE - 
systém štrukturovaného dna a veka pre varenie bez tuku         

rozmery: 43x18x4cm, moderné exkluzívne darčekové a funkčné sklo         

dekor: Karo fialová, objem: 85ml, vhodné do mikrovlnky a umývačky riadu, 
luxusné darčekové balenie

dekor: Karo fialová, obsahuje: 6x plytký tanier Ø27cm, 6x hlboký tanier Ø21.5cm, 
6x dezertný tanier Ø19cm, 6x šálka 185ml, 6x podšálka Ø14.5cm, vhodné do 
mikrovlnky aj umývačky riadu

rozmery: 43x18x4cm, moderné exkluzívne darčekové a funkčné sklo         rozmery: 10x9.5x5.7cm / 30x29.5x5.5cm, moderné exkluzívne darčekové a funkčné sklorozmery: Ø17x3.5cm, moderné exkluzívne darčekové a funkčné sklo 

rozmery: Ø23.5x 3.6cm, tvrdené opálové sklo na každodenné použitie,
odoláva teplotným šokom a bežným nárazom,                                                                                               
vhodné do mikrovlnky aj umývačky riadu    

vhodné na šampanské, 
ručne brúsené a leštené sklo, 

brus v tvare srdca s kryštálikmi 
 SWAROWSKI® ELEMENTS, 

darčekové balenie

vhodné na biele víno,
 ručne brúsené a leštené sklo,

 brus v tvare srdca s kryštálikmi
  SWAROWSKI® ELEMENTS, 

darčekové balenie

vhodné na červené víno,
 ručne brúsené a leštené sklo,

 brus v tvare srdca s kryštálikmi
  SWAROWSKI® ELEMENTS, 

darčekové balenie

rozmery: 12x17x16.3cm, materiál: varné sklo / plastový úchyt, sitko a veko, 
vhodné na elektrický, plynový a sklokeramický sporák,
do mikrovlnky a umývačky riadu, teplotná odolnosť -40ºC až +150ºC 

dekor: Karo fialová, rozmery: Ø14x7.5cm, vhodné do mikrovlnky a umývačky riadu, 
luxusné darčekové balenie

dekor: Karo fialová, objem: 85ml, vhodné do mikrovlnky a umývačky riadu,
 luxusné darčekové balenie

rozmery: Ø6.5x6.5cm, materiál: sklo, vhodné do umývačky riadu 
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13631

87481218

87449749

24673

0.99 €

12.99 €10.99 €9.99 €2.99 €

1.39 € 1.39 € 13.49 €
Flétny HEART SWAROWSKI® ELEMENTS 
210ml 2ks

Kalichy HEART SWAROWSKI® ELEMENTS 
360ml 2ks

Kalichy HEART SWAROWSKI® ELEMENTS 
470ml 2ks

Poháre PIKNIK 100ml 6ks

49849

1.99 €

Konvica SVATAVA 1.70L 
rozmery: 16.5x19.5x14.8cm, materiál: varné sklo / plastový úchyt, vhodné na elektrický, 
plynový a sklokeramický sporák, do mikrovlnky a umývačky riadu, teplotná odolnosť
 -40ºC až +150ºC 

Misa s vekom okrúhla 2.50L 
rozmery: 28x28x11.6cm, materiál: varné sklo, vhodné do mikrovlnnej rúry, rúry na pečenie, 
chladničky a umývačky riadu, teplotná odolnosť -40°C až +300°C                    

Misa šalátová EBRO

4.89 €
13941 19331

1.29 €

17.99 €

6.29 €

4.99 € 4.99 € 4.99 € 35.99 €

4.89 €

17.99 € 18.99 €
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31498
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10152

17256 17257

9.99 € 12.99 €
15620

Španielsky
výrobok 

Španielsky
výrobok 

Španielsky
výrobok 

Španielsky
výrobok 

Slovenský 

výrobok Slovenský 

výrobok Slovenský 

výrobok 

Český
výrobok Český

výrobok 

Český
výrobok 

Český
výrobok 

Nemecký

výrobok 

Nemecký

výrobok Nemecký

výrobok Nemecký

výrobok 

2.59 €

3.99 €
19213

cena za 1ks / 0,8966 €

cena za 1ks / 8,9950  €cena za 1ks / 8,9950  €

cena za 1ks / 2,4950 € cena za 1ks / 2,4950 € cena za 1ks / 2,4950 €

cena za 1ks / 9,4950 €

cena za 1ks / 1,1302 € cena za 1ks / 0,6225 €

cena za 1ks / 0,3316 €

cena za 1ks / 1,2975 €

MENÍ
FARBY
POČAS

HORENIA

+ DVA
HRNČEKY
ZDARMA!

+ DRUHÁ 
SADA
24 ks 

ZDARMA!

IMITÁCIA
RATANU

s kŕmitkom
pre

vtáčiky

®


