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akcia trvá od 07.11. do 26.11.2016, alebo do vypredania zásob

stredná hustota vetvičiek, hrúbka vetvičky +/-8.5cm, 
odolný plastový stojan 

Vianočná jedľa TRADIČNÁ tmavá    

DUÁLNY LED svietiaci reťazec 
interiér / exteriér 8-funkcií 

DUÁLNY LED svietiaci reťazec 
interiér / exteriér 8-funkcií 

DUÁLNY LED svietiaci reťazec 
interiér / exteriér 8-funkcií 

40.99 €28.99 €

2877528773

Vaše trendové a praktické domáce potreby

Vianočná borovica EXTRA LUX svetlá 

Veniec so 
sveteľnou reťazou

veľká hustota vetvičiek, hrúbka vetvičky +/-10cm, 
 odolný plastový stojan 

Girlanda nedekorovaná
veľká hustota vetvičiek, hrúbka vetvičky +/-6cm

vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 80xLED 600cm, 120xLED 
900cm, 240xLED 1200cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 8 svietiacich funkcií 
s pamäťovým čipom pre zapamätanie poslednej zvolenej funkcie , adaptér IP44, 
nízka spotreba energie, farba svetla: prepínateľná na studenú bielu alebo teplú žltú 

vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 80xLED 600cm, 120xLED 
900cm, 240xLED 1200cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 8 svietiacich funkcií 
s pamäťovým čipom pre zapamätanie poslednej zvolenej funkcie , adaptér IP44, 
nízka spotreba energie, farba svetla: prepínateľná na teplú žltú alebo farebnú 
multicolor

vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 80xLED 600cm, 120xLED 
900cm, 240xLED 1200cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 8 svietiacich funkcií 
s pamäťovým čipom pre zapamätanie poslednej zvolenej funkcie , adaptér 
IP44, nízka spotreba energie, farba svetla: prepínateľná na studenú bielu alebo 
farebnú multicolor

Stojan pod vianočný stromček
plastový: pre kmene stromu do Ø6cm,
kovový: pre kmene stromu do Ø9.5cm, farba: tmavo zelená 

rozmery: Ø28x45cmprírodný vzhľad, 
dekorované šiškami a bobuľami

rozmery: Ø60x8cm,  30xLED, funguje na 
batérie, batérie nie sú súčasťou balenia

Stromček 
borovica 45cm

PRÍRODNÝ
VZHĽAD PRÍRODNÝ

VZHĽAD
EXTRA
HUSTÁ

PRÍRODNÝ
VZHĽAD

EXTRA
HUSTÁ

3.0 M1.0 M

4.59 € 11.99 €9.99 € 24.99 €

51392
37357 56107

51393

PREDVIANOČNÁ 
AKCIA

16339 16344

38.99 € 64.99 €48.99 € 50.99 €
1.8 M

1.5 M 1.5 M
2.2 M2.2 M 1.8 M

16340 16343

7010

59297 59294 59291

45202

59298 59295 59292

56087

59299 59296 59293

8.99 €

14.99 € 14.99 € 14.99 €

22.99 €

18.99 € 18.99 € 18.99 €

22.99 €

29.99 € 29.99 € 29.99 €

plastový

80 LED 80 LED 80 LED

kovový

120 LED 120 LED 120 LED

kovový hviezda

240 LED 240 LED 240 LED

cena za 1M:
3,3300 €

NOVINKANOVINKA
NOVINKA
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vhodné do interiéru aj exteriéru, rozmery produktu: 48x18x100cm, dĺžka prívo-
dového kábla 500cm, adaptér IP44, 8 sveteľných funkcií, nízka spotreba energie, 
farba svetla: studená biela 

vhodné do interiéru, farba svetla: teplá žltá, tvary: stromček / hviezda, 
rozmery: 21x1.2x30cm / 14x1.2x14cm, materiál: plast, funguje na batérie 3xAAA 
1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia, s prísavkou na uchytenie na okno 

Svietiaca dekorácia SOB 
100cm/60xLED exteriér / interiér

LED svietiaca okenná dekorácia 

Svietiaci strom VŔBA 
180cm/400xLED exteriér / interiér 
vhodné do interiéru aj exteriéru, rozmery:  120x180cm, dĺžka prívodového kábla 
500cm, adaptér IP44, nízka spotreba energie, farba svetla: teplá žltá / studená biela 

14.99 € 19.99 €

159.99 €
5332953334

Svietiaci reťazec KVAPLE 
interiér / exteriér 1-funkcia
vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 180xLED 585x52cm / 
360xLED 1185x52cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 1 svietiaca funkcia, adap-
tér IP44, nízka spotreba energie, farba svetla:  studená biela / teplá žltá 

Svietiaci reťazec KVAPLE 
interiér / exteriér 8-funkcií 
vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 180xLED 585x52cm / 
360xLED 1185x52cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 8 svietiacich funkcií s 
pamäťovým čipom pre zapamätanie poslednej zvolenej funkcie , adaptér IP44, 
nízka spotreba energie, farba svetla:  studená biela / teplá žltá 

Svietiaci reťazec SIEŤ 
interiér / exteriér 1-funkcia 
vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 160xLED 200x100cm / 
320xLED 300x150cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 1 svietiaca funkcia, adap-
tér IP44, nízka spotreba energie, farba svetla:  studená biela / teplá žltá

vhodné do interiéru aj exteriéru, LED žiarivky iba 2cm od seba, dĺžky svietiacej časti: 
560xLED 1110cm / 700xLED 1400cm, dĺžka prívodového kábla 300cm, 8 svietiacich 
funkcií s pamäťovým čipom pre zapamätanie poslednej zvolenej funkcie , adaptér 
IP44, nízka spotreba energie, farba svetla:  studená biela / teplá žltá 

vhodné do interiéru aj exteriéru, rozmery:  Ø80x150cm, dĺžka prívodového kábla 
500cm, 8 svietiacich funkcií, adaptér IP44, nízka spotreba energie, farba svetla: 
teplá žltá / studená biela 

Svietiaci reťazec HUSTÝ 
interiér / exteriér 8-funkcií

Svietiaca reťaz AKRYLOVÉ KVAPLE 
40xLED interiér / exteriér 1 funkcia
vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 40xLED 400cm, dĺžka 
prívodového kábla 500cm, 1 svietiaca funkcia, adaptér IP44, nízka spotreba 
energie, farba svetla: teplá žltá 

vhodné do interiéru aj exteriéru, dĺžky svietiacej časti: 200xLED 1000cm, dĺžka 
prívodového kábla 500cm, 1 svietiaca funkcia, adaptér IP44, nízka spotreba 
energie, farba svetla: teplá žltá , jednoducho tvarovateľný drôt so slzičkovými 
LED žiarivkami

Svietiaca reťaz DRÔT 200xLED 
interiér / exteriér 1 funkcia

Svietiaci strom SAKURA / JAVOR 
150cm/120xLED exteriér /interiér 

Svietiaci kríček VŔBA 
85cm/228xLED exteriér / interiér 
vhodné do interiéru aj exteriéru, rozmery:  70x40x85cm, dĺžka prívodového 
kábla 500cm, adaptér IP44, nízka spotreba energie, farba svetla: teplá žltá / 
studená biela 

69.99 € 5.99 €
10395 37372

56128 56125

59.99 € 79.99 €
49649 5334659243 53333

59270

59310

59280 5124659271

59311

59281 4723059499

59309

59279 4719259500

59308

59278 51245

21.99 €

24.99 €

22.99 € 21.99 €29.99 €

29.99 €

31.99 € 31.99 €29.99 €

29.99 €

31.99 € 31.99 €21.99 €

24.99 €

22.99 € 21.99 €
180x LED 180x LED 160x LED

560x LED

360x LED 360x LED 320x LED

700x LED

360x LED 360x LED 320x LED

700x LED

180x LED 180x LED 160x LED

560x LED

vhodné do interiéru, 40xLED, farba svetla: studená biela / teplá žltá, 
rozmery: 195cm, funguje na batérie 3xAA 1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia

LED svietiaci medenný drôt 40xLED 

3.99 €
2638724283 25424
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vhodné do interiéru,1xLED, rozmery: 22x15x15cm, farba svetla: farebná 
multicolor, materiál: keramika, funguje na batérie 3xAAA 1.5V, batérie nie sú 
súčasťou balenia

LED snehuliak svietiaci 

Dekorácia betlehem 
s hudbou na klúčik

LED svietiaca LUCERNA 

vhodné do interiéru, farba svetla: multicolor farebná ,rozmery: Ø9x27cm,
materiál: sklo, funguje na batérie 3xAAA 1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia

rozmery: 9.5x14x14.5cm, materiál: polyrezin, 
s vianočnou melódiou na naťahovanie klúčikom

LED svietiaci kužel sklo 

10.99 €9.99 €

6.99 €

3.59 €

25.99 €8.99 € 19.99 €

59158

5339042886 46923

LED sviečky 3ks 
s diaľkovým ovládaním 
vhodné do interiéru, farba svetla: nastaviteľné farba svetla z portfólia RGB alebo 
farebný preliv, časovač na 4 / 8 hodín svietenia, rozmery: Ø7.5cm / 10cm / 12cm 
/ 15cm, funguje na batérie AAA 1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia, 
materiál: vosk, plast

LED svietiaca dekorácia 
vhodné do interiéru, farba svetla: multicolor farebná, rozmery: 16x7x19cm, 
materiál: keramika, akryl, funguje na batérie 2xLR44, batérie sú súčasťou balenia

43368

43366

vhodné do interiéru, farba svetla: multicolor farebná, rozmery: 23x8.5x22cm, 
materiál: keramika, kov, akryl, funguje na batérie 2xLR44, 
batérie sú súčasťou balenia

LED svietiaca dekorácia 

43370

LED svietiaci reťazec MIRROR 10xLED 
vhodné do interiéru, zrkadlový efekt, 10xLED, rôzne tvary: hviezda, strom, srdce,  
farba svetla: studená biela, rozmery: 130x0.8x5cm, materiál: plast, 
funguje na batérie 2xAA 1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia

LED svietiaci reťazec METAL 
100cm/10xLED 
vhodné do interiéru,10xLED, rôzne tvary: hviezda, strom, srdce,  farba svetla: 
teplá žltá, rozmery: 130x0.6x6cm, materiál: kov, funguje na batérie 2xAA 1.5V, 
batérie nie sú súčasťou balenia

6.99 €
59264

LED sviečka REALISTIC - 
hýbajúci sa plameň 
vhodné do interiéru,1xLED, reálna imitácia plameňa - hýbajúci sa plameň, s 
časovačom : funkcia automatické vypnutie po 6 hodinách,  farba svetla: teplá žltá, 
materiál: vosk, funguje na batérie 2xAA 1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia

vhodné do interiéru,1xLED, farba svetla: teplá žltá / farebná multicolor, materiál: 
plast, funguje na batériu 1xCR2032 1.5V, batéria je súčasťou balenia

Hrajúci / tancujúci / svietiaci STROMČEK Dekorácia Santa 
vhodné do interiéru,5xLED, rozmery: 24x24x36cm, farba svetla: červená, funguje 
na batérie 2xAA 1.5V, batérie nie sú súčasťou balenia

rozmery: 20x25x60cm, farba: bielo-strieborná 

53391

5952559537

14.99 €

9.99 €

55865

52161

56283

49526

56284

49874

5.99 €

5.99 €

8.99 €

5.99 €

8.99 €

6.99 €

Ø7.5x10 CM

20 CM

Ø7.5x15 CM

21 CM

Ø10x12 CM

27 CM

VRÁTANE
BATÉRIÍ!
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rôzne druhy a farby, materiál: polyrezin-živica rôzne druhy a farby, materiál: polyrezin-živica rozmery: 20x8x15cm, svietiaci, materiál: drevo / keramika, funguje na batérie 
2xAA 1.5V , batérie nie sú súčasťou balenia 

svietnik na čajovú sviečku, materiál: kov / sklo, rôzne farby rozmery:  9x9x23cm , materiál: kov / sklo, farba: biela, rôzne druhy

rozmery: +/- 5x6cm, materiál: polyrezin-živica, rôzne druhy a farby rozmery: Ø6.5x10cm, materiál: polyrezin-zivica / sklo

rozmery: 20x13cm, farba: červená, biela rozmery: 10x10x0.3cm, farba: biela, rôzne druhy rozmery: Ø30x28cm, 5-kvetov, farba: červená,   krémová

BETLEHEM snežítko 

BETLEHEM drevo svietiaci 

Vianočná ruža v kvetináči 

BETLEHEM polyrezin BETLEHEM polyrezin 

Lucerna 

Magnetka ANJELIK 

Lucerna prenosná na betlehemské svetlo

Vianočná ruža na štipci MERLETO 

4.99 €

11x3x13 CM

9x14 CM

15x4x17 CM20x5x14 CM

12x21 CM

22x7x22 CM

3.99 €

2.59 €

7.99 €

0.79 €

5.99 €

6.69 €

5.99 €

1.59 € 7.99 €

12.99 €

12.99 €

43392

39616

59108

56104

59009

59373

59404

42887

42911

59109

56103

31889

53488

1.19 €
59220

53592

53283 53580

53200

Lucerna WOOD 
rozmery: 16x16x21cm , materiál: drevo / sklo, farba: hnedá

Dekoracia vločka

12.99 €
12477

rozmery: 3.5x2x4cm,  v darčekovej taštičke: 6x3x6cm, 
materiál: polyrezin, farba: biela, s trblietkou "DIAMANT"

0.99 €
53206

Anjelik pre štastie v taštičke 

TIP NA

DA
RČ

EK
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rozmery: Ø33x1.5cm, materiál: melamín

rôzne druhy a farby rôzne veľkosti a motívy 

súprava obsahuje: kuchynskú rukavicu 18x27x1cm / podložku pod horúce 
17x17cm / utierku 38x64cm, materiál: 100% bavlna, rôzne vianočné motívy

Kuchynská súprava 3-dielna 

Podnos dekoračný

Dekoračný tanier ANJEL

Nálepky na darčeky

Vianočná závesná dekorácia srdce RATAN 

Vianočná darčeková taška MAČKA 

24 KS 6 KS 

0.99 € 0.99 €
53626 53640

Kuchynská rukavica 
rozmery: 18x27x1cm, materiál: 60% polyester / 40% bavlna, rôzne vianočné 
motívy

2.99 €2.59 €
5314753154

2.99 € 1.99 € 6.59 €
59110 37643 27614

59047

dekor: sviečka, farba: béžová, krémová, materiál: 100% polyester rozmery: 16x3x14cm, rôzne druhy rozmery: 41x33x4.5cm , farba: patinovaná, materiál: drevo

Vianočný obrus 30x45cm 

84043 840448404284041

0.89 € 0.99 €0.89 €0.69 €
36x12x10 CM 33x25x9 CM25x20x8 CM

18x14x7 CM
na fľašu

7.99 €
53153

0.39 €

Rozeta GLITTER 
samolepiaca

Mikulášske vrecko
rozmery: 35x18x8cm, rôzne dekory a farby, 
materiál: celofán rozmery: 6x6x3cm, 

rôzne farby s glitrami 

Vianočné papierové obrúsky 20ks
rozmery:33x33cm, 3-vrstvové, rôzne vianočné motívy 

1.39 € 0.79 €
449856 11582

Vianočný baliaci papier v rolke
rozmery: 70x200cm, rôzne vianočné motívy 

4497

0.19 €

Vianočná darčeková taška 
s 3D reliéfom 

1.29 € 1.89 € 2.59 €
715353379 53381
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materiál: plast, farba: zlatá v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: strieborná v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: červená v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: zlatá v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

Vianočné gule XMAS 

Pika sklenená Pika sklenená Pika sklenenáDekoračná organza Dekoračná organza Dekoračná organza 

Vianočné gule XMAS 

Vianočné kvaple / hviezdy XMAS Vianočné kvaple / hviezdy XMAS

Vianočné gule XMAS Vianočné gule XMAS 

Vianočné kvaple / hviezdy XMAS

2.59 €

2.99 €

2.99 € 2.99 € 2.99 €

2.19 €

2.59 €

2.99 €

2.19 €

2.59 €

2.99 €

2.19 €

2.79 €

3.99 €

4.99 € 4.99 € 4.99 €

2.99 €

2.79 €

3.99 €

2.99 €

2.79 €

3.99 €

2.99 €

rozmery: Ø6x20cm, materiál: sklo, 
farba: lesklá / matná zlatá 

rozmery: Ø6x20cm, materiál: sklo, 
farba: lesklá / matná strieborná

rozmery: Ø6x20cm, materiál: sklo, 
farba: lesklá / matná červená

rozmery: 30x500cm, materiál: textília, 
farba: zlatá s glittrami pruhovými / 

bodkovanými, strihateľná / tvarovateľná 
napr.na mašle

rozmery: 30x500cm, materiál: textília, 
farba: strieborná s glittrami pruhovými / 
bodkovanými, strihateľná / tvarovateľná 

napr.na mašle 

rozmery: 30x500cm, materiál: textília, 
farba: červená s glittrami pruhovými / 

bodkovanými, strihateľná / tvarovateľná 
napr.na mašle 

Vianočné gule XMAS 

47210 47212 49691

47209

49447

47211

49443

49690

4944549446 49442 49444

materiál: plast, farba: strieborná v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: červená v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

Vianočné gule XMAS 

materiál: plast, farba: zlatá v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: strieborná v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

5 CM/12 KS

8 CM/6 KS

7 CM/8 KS

5 CM/12 KS

8 CM/6 KS

7 CM/8 KS

5 CM/12 KS

8 CM/6 KS

7 CM/8 KS

4 CM/16 KS

6 CM/ 9 KS

15 CM/4 KS

4 CM/16 KS

6 CM/ 9 KS

15 CM/4 KS

4 CM/16 KS

6 CM/ 9 KS

15 CM/4 KS

53394

53411

53425

53393

53410

53424

53392

53409

53423

53404

53418

53433

53399

53416

53431

53398

53415

53430

29712

materiál: plast, farba: červená v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

cena za 1M:
0,9980 €

cena za 1 KS:
0,2325 €

cena za 1 KS:
0,6650 €

cena za 1 KS:
0,3737 €

cena za 1 KS:
0,3737 €

cena za 1 KS:
0,3737 €

cena za 1 KS:
0,6650 €

cena za 1 KS:
0,6650 €

cena za 1 KS:
0,2325 €

cena za 1 KS:
0,2325 €

cena za 1 KS:
0,1618 €

cena za 1 KS:
0,3322 €

cena za 1 KS:
0,5475 €

cena za 1 KS:
0,5475 €

cena za 1 KS:
0,5475 €

cena za 1 KS:
0,3322 €

cena za 1 KS:
0,3322 €

cena za 1 KS:
0,1618 €

cena za 1 KS:
0,1618 €

cena za 1M:
0,9980 €

cena za 1M:
0,9980 €

www.facebook.com/AZvelkoobchod
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rozmery: Ø6x20cm, materiál: sklo, 
farba: lesklá / matná šampaň

rozmery: Ø6x20cm, materiál: sklo, 
farba: lesklá / matná biela

Pika sklenená Dekoračná organza Dekoračná organza Dekoračná organza Pika sklenená Pika sklenená

materiál: plast, farba: fialová v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: šampaň v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: biela v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

Vianočné gule XMAS Vianočné gule XMAS Vianočné gule XMAS 

Vianočné kvaple / hviezdy XMAS Vianočné kvaple / hviezdy XMAS Vianočné kvaple / hviezdy XMAS

Vianočné gule XMAS 
materiál: plast, farba: biela v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

2.19 € 2.19 € 2.19 €

2.59 € 2.59 €

2.99 € 14.99 € 2.99 €

2.99 € 2.99 € 2.99 €4.99 € 4.99 € 4.99 €

2.99 € 2.99 €

2.79 € 2.79 €

3.99 €

rozmery: Ø6x20cm, materiál: sklo, 
farba: lesklá / matná fialová

rozmery: 30x500cm, materiál: textília, 
farba: fialová s glittrami pruhovými / 

bodkovanými, strihateľná / tvarovateľná 
napr.na mašle

rozmery: 30x500cm, materiál: textília, 
farba: hnedá s glittrami pruhovými / 

bodkovanými, strihateľná / tvarovateľná 
napr.na mašle 

rozmery: 30x500cm, materiál: textília, 
farba: biela s glittrami pruhovými / 

bodkovanými, strihateľná / tvarovateľná 
napr.na mašle 

47218 5208647216

47217

49441

5208547215

53385 49440 49450 4945153384

Vianočné gule XMAS 
materiál: plast, farba: fialová v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

5 CM/12 KS

8 CM/6 KS

7 CM/8 KS

5 CM/12 KS

8 CM/6 KS

7 CM/8 KS

5 CM/12 KS

8 CM/6 KS

7 CM/8 KS

4 CM/16 KS

6 CM/ 9 KS

15 CM/4 KS

4 CM/16 KS

6 CM/ 9 KS

15 CM/4 KS

4 CM/16 KS

6 CM/ 9 KS

15 CM/4 KS

2.59 €

3.99 €

3.59 €

53397

53414

53429

53395

53412

53427

53396

53413

53428

53407

53422

53436

53405

53419

53434

53406

53420

53435

Vianočné gule XMAS 
materiál: plast, farba: šampaň v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

3.99 €

2.99 €

materiál: plast, farba: fialová v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: šampaň v kombinácií lesklá, matná, transparentná 
a gllittrová, kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

materiál: plast, farba: biela v kombinácií lesklá, matná, transparentná a gllittrová, 
kvalitné a prepracované dekorácie kolekcie Home & styling

cena za 1M:
0,9980 €

cena za 1 KS:
0,3737 €

cena za 1 KS:
0,3737 €

cena za 1 KS:
0,3737 €

cena za 1 KS:
0,6650 €

cena za 1 KS:
0,6650 €

cena za 1 KS:
0,6650 €

cena za 1 KS:
0,2325 €

cena za 1 KS:
0,2325 €

cena za 1 KS:
0,2325 €

cena za 1 KS:
0,5475 €

cena za 1 KS:
0,5475 €

cena za 1 KS:
0,5475 €

cena za 1 KS:
0,3322 €

cena za 1 KS:
0,3322 €

cena za 1 KS:
0,3322 €

cena za 1 KS:
0,1618 €

cena za 1 KS:
0,1618 €

cena za 1 KS:
0,1618 €

cena za 1M:
0,9980 €

cena za 1M:
0,9980 €

 drevenná 
vareška 

ZDARMA!  

Vaše trendové a praktické domáce potreby
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materiál: pocínovaný plech 

materiál: pocínovaný plech materiál: pocínovaný plech, vhodné na mäso-mlynček č.5 / č.8 

materiál: pocínovaný plech 

materiál: pocínovaný plech 

rozmery: 36.5x21.5x0.8cm, materiál: plast 

Vykrajovačky vianočné sada 3ks

Vykrajovačky vianočné 16ks Tvorítko na cukrovinky Súprava vykrajovačiek 
na perníkový stromček 10-dielna

Vykrajovačky vianočné sada 3ks

Vianočná šablóna 25 medovníkov

6.99 €5.59 €1 .99 €
37327

5.59 €1.99 €
37325

37353

20578

Vykrajovačky vianočné sada 3ks 
materiál: pocínovaný plech 

Plechový podnos 
na medovníky 

Plechová dóza 
na medovníky 

Plechová dóza 
na medovníky 

Plechové dózy 3ks 
na medovníky

dekor: škorica, rozmery: Ø26x3cm, 
materiál: plech

dekor: škorica, rozmery: 23x23x7cm, 
materiál: plech

dekor: škorica, rozmery: 20x13x7cm, 
materiál: plech

dekor: škorica, rozmery: Ø11x14.5cm / 
Ø9x13cm / Ø8x11.5cm, materiál: plech

2.59 €
957217175

Cukrárenská súprava na zdobenie 

Plechové dózy sada 3ks

Cukrárenská súprava na zdobenie 
5-dielna

dekor: škorica, rozmery okrúhle: Ø20x9cm / Ø17x8cm / Ø13.5x7cm, rozmery 
štvorcové: 24x22x9cm / 20x20x8.5 / 15x15x6.5cm, materiál: plech 

obsahuje: 1x pogumované pasírovacie vrecko 27cm , 4x plastová špička, vyvára-
teľné, nepremokavé, pružné a poddajné vrecko 100% bavlna

37532100747037

317513175331752

2.59 € 2.59 € 2.59 €
 HVIEZDY KOLIESKA ZVONY

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Slovenský

výrobok

11- dielna

HVIEZDA OKRÚHLE

1.59 €

1.89 €

4.99 € 7.99 €
50189

34431

59167 59165

8- dielna

VALCOVÉ 3 KS ŠTVORCOVÉ24824

37339

59166 52168

2.99 €

1.99 €

5.99 € 12.99 €

2.59 €
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rozmery: Ø7x3cm, vhodné do rúry na 
pečenie, mikrovlnky,chladničky a umývačky 
riadu, teplotná odolnosť +230°C rozmery: 24.5x17x3 cm, vhodné do rúry 

na pečenie, mikrovlnky,chladničky 
a umývačky riadu, teplotná odolnosť +230°C

súprava obsahuje 2ks šľahacích metiel 
dĺžky 20cm a 30cm, materiál: nehrdza-
vejúca oceľ 

materiál: papier, rôzne farby a dekory materiál: silikón / nehrdzavejúca oceľ, rôzne farby

vhodné do rúry na pečenie, mikrovln-
ky,chladničky a umývačky riadu, 

teplotná odolnosť +230°C

vianočný motív, materiál: papier, 
rozmery: Ø7x3cm 

materiál: silikón / nehrdzavejúca oceľ 
/ drevo, rozmery: 5x5x38cm

vianočný motív, materiál: papier / drevo 

rozmery: 50x40x0.2cm,  vhodné do rúry 
na pečenie, mikrovlnky,chladničky 

a umývačky riadu, teplotná odolnosť 
+230°C

popis: rozmery: 5x5.5x15.5cm, materiál: 
kov - liatina / drevo, luskáč na orechy / 

otvárač na PET uzávery 2v1

materiál: silikón / nehrdzavejúca oceľ, 
súprava obsahuje:1x stierka, 
1x maslovačka, 1x šľahacia metlička 

Silikónová plocha 
na pečenie/válkanie 

Luskáč na 
orechy 2v1

Alobal / papier a vrecká na pečenie

Kuchynské náradie 
3-dielna sada 

Silikónové formičky 
na muffiny 8ks

Vianočná silikó-
nová forma na 
pečenie 

Sľahacie metly 2ks

Vianočné košíčky na muffiny Silikónová maslovačka

Silikónová forma 
na pečenie

Košíčky a dekorácie 
na muffiny 48-dielna 
sada

Košíčky
 na muffiny 100ks

Válok na cesto 

7.59 €

8.99 €

2.99 €

47203

47204

47205

2417

27924

1.99 € 1.99 €

7.99 €7.99 €

37337 59536

37330

37336

2430

6.99 €2.99 €

Forma na pečenie antiandhézna
rozmery: 35x26.5x2.5cm, nepriľnavý antiadhézny povrch, vhodné do rúry na 
pečenie, forma na 12ks zvončekov / stromčekov / vianočných botičiek 

60326030

37346

8 KS/ 25x38 CM 5 KS/ 35x43 CM

 

174

3.59 €

1.79 €

37342

45181

cena za 1 KS:
0,1987 €

cena za 1 KS:
0,01325 €

cena za 1 KS:
0,3180 €

cena za 1 KS:
0,01987 €

cena za 1 M:
0,0845 €

cena za 1 KS:
0,02650 €

cena za 1 KS:
0,0995 €

cena za 1 KS:
0,03180 €

36978 36975

387

36974

11025

36979

1.59 €

1.69 €

1.59 €

1.99 €

1.59 €

1.59 €

1.59 €

1.59 €

8 CM / 80 KS 9 CM / 60 KS

20 M /30 CM

11 CM / 50 KS

38x42 CM / 20 ks

6 CM /120 KS

Forma na pečenie CARBON 
antiadhézny granitový povrch, silikónové úchyty, rozmery: Ø23x9cm

Plech na pečenie CARBON
antiadhézny granitový povrch, silikónové úchyty 

6.49 € 5.99 €5.49 €

55421
55420

55419

Forma na pečenie CARBON 
antiadhézny granitový povrch, silikónové úchyty 

8.49 € 8.99 €

55422
31x17x5 CM41 x 26 x 4 CM 27x22.5x4.5 CMmuffiny 39x27x3 CM

55423
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rozmery: 15x23x1.7cm, materiál: sklo / plast , farba: rôzne farby, funguje na 
batérie: 2x CR2032, batérie sú súčasťou balenia 

rozmery: 11.5x16.6x14cm, materiál: plast: farba: číra, objem: 1.0L

rozmery: 11.5x15x15.5cm, materiál: 
plast, farba: číra , objem: 1.00L

rozmery: 11.5x15x23cm, 
materiál: plast / hliník, 

farba: číra , objem: 1.00L 

rozmery: Ø16cm / Ø20cm / Ø26cm, materiál: porcelán / chróm, 
farba: biela / strieborná

materiál: plast 

Kuchynská váha digitálna do 5kg 

Etažérka 3-poschodová HVIEZDA 

Dóza s posuvným uzáverom

rozmery: Ø27x32.5x12.5cm  / Ø31.5x38x15cm, materiál: plast, farba: rôzne farby

rozmery: Ø9cm / Ø6.5cm, 
materiál: pocínovaný plech a drôt 

rozmery: Ø8x21cm, jednoduché rýchle 
a praktické krájanie zeleniny

Odmerka HUMPOLEC Nádoba ručného 
šľahača PETRA

Ručný šľahač 
PETRA

Krájače na varené 
zemiaky 2ks 

Krájač na cibuľu / 
zeleninu 

2.49 € 4.99 €
2938 11070

Misa na kysnutie cesta PETRA

2.19 € 6.99 €

3.59 €

12.99 €

5 L 5 L3 L 3 L

1.69 € 2.49 €

1.99 €

966 722

28082

52766 688 7053

477

14.99 €

3059 11067

56148

1.99 € 3.99 €

rozmery: Ø24x12.5cm / Ø28x14.5cm, materiál: plast 

Poľský 
výrobok

2840 284139842

1.79 € 1.99 €1.29 €
700 ML 1 L500 ML

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

3.99 €
37468

rozmery: 18x23x13cm, materiál: plast, rôzne farby 

Misa na šľahanie s odmerkou 2.00 LKuchynská nádoba s úchytmi

Slovenský

výrobok

rozmery: Ø28x9cm, materiál: plast, dekor: rôzne motívy medovníčkov rozmery: 44x26x9cm, objem: 7.00L, materiál: plast, rôzne farby veka
Dóza na zákusky BELLA Dóza na vianočné medovníky 

4.99 € 5.99 €
37340 17192

Kuchynská dóza s vekom SMART 

374823748137480

1.59 € 1.79 € 1.99 €
0.57 L 0.75 L 0.90 L

materiál: plast, šrobovacie veko, rôzne farby 

Slovenský

výrobok

Slovenský

výrobok

2 STIERKY
ZDARMA!

Slovenský

výrobok
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súprava obsahuje: misu 1.5L, veko 0.6L a pekáč 2.4L, vhodné do rúry na peče-
nie, mikrovlnky, chladničky a umývačky riadu, materiál: varné sklo

súprava obsahuje: misy s vekami 1.40L / 2.10L / 2.90L, vhodné do rúry na pečenie, 
mikrovlnky, chladničky a umývačky riadu, materiál: varné sklo

súprava obsahuje: karafky na olej a ocot, soľničku, koreničku, stojan na špáradlá

Súprava SIMAX 3-dielna Súprava SIMAX 6-dielna 

Stojan na papierové 
utierky PREZIDENT

Dochucovací set 4-dielny PREZIDENT       Nádoba na med 
PREZIDENT

6890

6.99 €4.49 €

9.99 €

31251

rozmery: 17.5x15cm, vhodné na elektrický, plynový, sklokeramický sporák 
a do umývačky riadu, materiál: varné sklo, plastový úchyt a veko

materiál: sklo, pratický pomocník na uskladnenie surovín v kuchyni 

rozmery: cm,
 materiál: drevo / plast / chróm

Konvica SVATAVA 1.70LDoza sklo s vekom VALEC  

4.69 €

14.99 €

4.99 €

10152

51665

40564

Forma bábovku 

Kuchynská doska na cesto 

Pekáč s vekom hranatý 2.50L/1.90L 

10.99 €

60x40x1.5 CM49x40x1.5 CM

15633

25200

11.99 € 16.99 €

51664

11.99 €

rozmery: 13x13x29cm, materiál: drevo /chróm
so stoperom proti samovoľnému 
odmotávaniu utierok 

rozmery:  Ø21x10.5cm, vhodné do rúry na pečenie, mikrovlnky, chladničky 
a umývačky riadu, materiál: varné sklo

materiál: bukové drevo 

rozmery: 26x23x11cm, vhodné do rúry na pečenie, mikrovlnky, chladničky 
a umývačky riadu, materiál: varné sklo

Poľský 
výrobok

Poľský 
výrobok

29995 2990829916

3.69 € 3.79 €3.59 €
1.40 L / 23 CM 1.80 L / 29 CM0.80 L / 14 CM

12.99 €
5388

73007307

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

PAPIEROVÉ
UTIERKY
ZDARMA!

DREVENÁ
MEDONOSKA

ZDARMA!

5.59 €
28872

Haluškár posuvný
rozmer: 34x11x6.5cm, otvory ø0.8cm  
materiál: nehrdzavejúca oceľ / plast

Otvárak na víno
rozmer: 6.5x4.5x20cm rozmery: 9x2x11cm, objem: 175ml, súprava obsahuje: 1x ploskačka, 4x pohárik, 

1x nálievka, 1x púzdro na opasok, materiál: nehrdzavejúca oceľ 

Ploskačka nerezová 7-dielna sada 

7.99 €
16250

Poľský 
výrobok

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK
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dekor: BORDOVÉ BODKY, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elek-
trický, plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky 
riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø20cm/2.50L + Ø22cm/ 3.00L + 
Ø26cm/4.00L 1x hrniec s pokrievkou Ø20cm/3.00L + Ø22cm/4.00L 

dekor: KRÉMOVÉ BODKY, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elek-
trický, plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky 
riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø20cm/2.50L + Ø22cm/ 3.00L + 
Ø26cm/4.00L 1x hrniec s pokrievkou Ø20cm/3.00L + Ø22cm/4.00Lw

dekor: KUCHYNSKÉ ZÁTIŠIE, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: 
elektrický, plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umý-
vačky riadu, súprava obsahuje: hrniec s pokrievkou Ø18cm/2.00L + Ø20cm/3.00L 
+ Ø22cm/ 4.00L

materiál: pochrómovaný kovsmaltovaný riad, vhodné do umývačky riadu, licencovaný 
dekor KRTEČEK, rôzne farby 

dekor: HNEDÉ BODKY, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elekt-
rický, plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky 
riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 
2.00L + Ø22cm/3.50L 1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  
Ø24cm/6.75L

dekor: MOTÝĽ, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrický, 
plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky 
riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 
2.00L + Ø22cm/3.50L 1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  
Ø24cm/6.75L

dekor: LEVANDULA,smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrický, 
plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky 
riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 
2.00L + Ø22cm/3.50L 1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  
Ø24cm/6.75L

Hrncová súprava smalt 10-dielna Hrncová súprava smalt 10-dielna Hrncová súprava smalt 12-dielna

Hrncová súprava smalt   6-dielna

Hrncová súprava smalt 12-dielna Hrncová súprava smalt 12-dielna

33352

84.99 €
56357

Tanier smaltovaný KRTKOHrnček smaltovaný KRTKO

5.59 € 7.99 € 39.99 €

94.99 €

8 CM7 CM 53733 54809

52258

53732

59.99 € 84.99 €
56354

34276 34296 34263 34281

34267 34283 35949 35951

52228 52230 38236 37044

5635656355

65.99 €

4.59 €

dekor:NOVÁ SLNEČNICA, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: 
elektrický, plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umý-
vačky riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 
2.00L + Ø22cm/3.50L 1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  
Ø24cm/6.75L

dekor: TRÁVA, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrický, plyno-
vý, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky riadu, súprava 
obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 2.00L + Ø22cm/3.50L 
1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  Ø24cm/6.75L

Hrncová súprava12-dielna 

Hrncová súprava12-dielna 

84.99 €

84.99 €

84.99 € 84.99 €

dekor: ČERVENÁ BODKA, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: 
elektrický, plynový, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umý-
vačky riadu, súprava obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 
2.00L + Ø22cm/3.50L 1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  
Ø24cm/6.75L

Hrncová súprava smalt 12-dielna 

42497 31926

dekor: CIBUĽA, smaltovaný riad vhodný na všetky typy sporákov: elektrický, plyno-
vý, halogénový, sklokeramický a indukčný, vhodné aj do umývačky riadu, súprava 
obsahuje: 1x randlík s pokrievkou Ø16.5cm/1.50L + Ø18cm/ 2.00L + Ø22cm/3.50L 
1x hrniec s pokrievkou Ø18cm/3.00L + Ø22cm/5.00L +  Ø24cm/6.75L

Hrncová súprava12-dielna 

31857

55293

Srbský

výrobokSrbský

výrobokSrbský

výrobok

Srbský

výrobok

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

Srbský

výrobok
Srbský

výrobok

Srbský

výrobok

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK
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hravo zvládne prípravu rôznych druhov ovocných nápojov, smoothie, 
proteínových fitness nápojov, výživy pre športovcov ale aj mliečnych koktailov, 
alkoholických i nealkoholických osviežujúcich drinkov, fľašu jednoducho odní-
mete z mixéra, odskrutkujete mixovacie nože a nahradíte vekom, nie je potrebné 
nič prelievať, pulzné ovládanie stlačením jedného tlačidla, jednoduché a rýchle 
zostavenie a príprava, fľašu s vekom je možné umývať v umyvačke na riad, príkon: 
350W, max. otáčky 19000/min, prívodový kábel 0,9 m s možnosťou navinutia, 

inovačné odsávanie vody výrazne zjednodušuje čistiaci proces: nastriekať - 
rozotrieť - odsať! nižšia hlučnosť, dlhšia výdrž batérie, znížená veľkosť stroja, nový 
uzáver na nádobe na špinavú vodu, vylepšený rozprašovač, nové tlačiíko s LED 
ukazovateľom, obsahuje: adaptér na nabíjanie, ukazovateľ stavu nabitia, 
250ml rozprašovacia fľaša s mikrofázovým návlekom, 20ml čistiaci koncentrát,

Mixér stolný smoothie ACTIVMIX Aku čistič na okná WV2 PREMIUM 

19.99 €

27.99 € 10.99 €

5619937639 52521

33352

19.99 €19.99 € 17.99 €

rozmery: 23.5x10.5x24cm, materiál: plast, objem: 2.0L, 
kapacita prefiltrovanej vody 1.0L, odstraňuje chlór, 
zápach, tažké kovy a zmäkčuje vodu, digitálne počíta-
dlo, životnosť filtračnej vložky 60dní / 150L vody

príkon: 380W, 2 rýchlosti, hlučnosť 80dB, dĺžka prívodného kábla 1.45m, 
farba: biela, rozmery: 6.5x8x36.5cm 

príkon: 2200W, ukazovateľ množstva vody, stredový konektor - 360 °, skrytá topná špi-
rála - ploché dno, umývateľný  filter proti usadeninám, materiál: nehrdzavejúca oceľ

Mlynček na mak Mlynček na strúhanku a orechy

Filtračná kanvica 
na vodu 2.00L

Ponorný mixérRychlovarná kanvica nerez 1.7L

Filtračná vložka

11.99 €

16586 3440

26506 503

13117

11250 8118

Ručný šľahač NOAR

Elektrický pilník na chodidlá a päty Rollo

25.99 €

6  káv 3 FASHION

so skrutkou so skrutkou

4 PRATIKA

s prísavkou s prísavkou

3  kávy

56206

23.99 €

30.99 € 14.99 €

36.99 € 79.99 €

37195
16585

12.99 € 7.99 €

Kávovár "koťogo" PEPITA Kávovár "koťogo"

príkon 250W, vhodný na šľahanie a miesenie, 3 stupňová regulácia otáčok, nere-
zové nástavce, ergonomicky tvarovaná rukoväť, jednoduché uvoľnenie metiel 
a hákov, priestor pre navinutie napájacieho kábla okolo tela prístroja, malý, ľahký 
a skladný pomocník, dĺžka napájacieho kábla 1,15m

Jemnejšie, rýchlejší a bezpečnejší ako nožnice alebo kovové škrabky, profesionál-
na starostlivosť o chodidlá v pohodlí vášho domova, max.doba prevádzky cca 120 
min., prevádzka na 2 ks batérie AA, ergonomicky tvarovaná rukoväť
integrované svetlo, roler o priemere 18mm, odnímateľný nástavec pre ľahké 
umývanie pod tečúcou vodou, ON / OFF spínač, lahké nasadzovanie a výmena 
príslušenstva, súčasťou balenia je čistiaca kefka a náhradné hlavice

3.59 €
37201

89196
56202

56201

FILTRAČNÁ
VLOŽKA

ZDARMA!

úZKA 
HUbIcA 

170MM ZDAR-
MA!

DRUHÁ
FĽAŠKA

ZDARMA!

60 DNÍ,
150 ML
VODY!

TIP NA

DA
RČ

EK

 

Mlynček na mak 

9.99 €
28855

Český

výrobok 

Český

výrobok 

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK

TIP NA

DA
RČ

EK
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rozmery: 7.5x3.5x17cm, materiál: keramika, rôzne vianočné motívy

materiál: plast, rôzne farby plochý podlahový mop mikrovlákno, 
násada dĺžky 125cm, rôzne farby

Odparovac na radiátor keramický

Vrecia s vôňou zaťa-
hovacie 40L/12ks

Vrecia s vôňou zaťa-
hovacie 70L/8ks

Upratovacia súprava 
5-dielna 

Vedro  plastové Mop LIFE CLEAN

objem: 0.40L, materiál: sklo / plast / plech

rozmery: 122x38x90cm

súprava obsahuje: metlu, zmeták, mop,
náhradu, a násadu dĺžky 110cm 

Žehliaca doskaSušiak rozkladací 
ADA 

1.59 €

55281

Svietiace tyčinky GLOW STICKS 
5-dielna sada 

1.99 €

30.99 €9.59 €

2.49 €

1.49 €
FÚZKY 6 KS ohybné 22 CM / 200 KS

1.99 €

3.29 €

56013

1803211299

59060

2204954375

96

8.99 €

41766

56152

0.89 €

 

59901 74459903 1300859902 13009

2.19 € 3.39 €2.19 € 3.99 €2.19 € 2.39 €
40 L / 12 KS vanilka 8 .00 L70 L / 8 KS citrón 10.00 L40 L /12 KS morský vánok 5.00 L

materiál: plast, rôzne farby a druhy 

SlamkyHrnček s vekom a slamkou   

rozmery: 29x11.5x5.5cm, 
materiál: plast, farba: biela, na moderné 
hrubé radiátory, zvlhčuje suchý vzduch 
z vykurovacích telies v miestnosti 

rozmery: 19x4x31.5cm, materiál: 
plast, farba: biela, zvlhčuje suchý 
vzduch z vykurovacích telies v 
miestnosti 

Odparovač na 
radiátor závesný 

Odparovač na 
radiátor ležatý 

Vložky do 
odparovača 3ks

Vložky do 
odparovača 2ks

0.39 € 0.99 €2.29 € 2.99 €

6.99 €

15058 1506615056 15064

16590

cena za 1ks:
0,1300 €

cena za 1ks:
0,1825 €

cena za 1ks:
0,1825 €

cena za 1ks:
0,2737 €

cena za 1ks:
0,0008 €

cena za 1ks:
0,1483 €

cena za 1ks:
0,4950 €

3.99 €
1719

rozmery: Ø16x60cm, materiál: chróm, praktický stojan na toaletný papier s 
kapacitou až 6 roliek  

Zásobník na WC papier CHROME Sušiak na 
radiátor 3m 
rozmery: 50x35x10cm, 
až 3m sušiaceho priestoru 

rozmery: 180x50x108cm, 
až 18m sušiaceho priestoru 

TIP NA

DA
RČ

EK
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rozmery: KLAUN 33x56.5cm / MRÁZIK 33.5x42cm / PINGUIN 35x57cm , 
materiál: plast, rôzne farby 

rozmery:  Ø60cm, materiál: 
plast, rôzne farby 

rozmery: 60x15x45cm, 230 V ~ 50 Hz, 2 stupne výkonu:  1000 / 2000W,  praktické 
integrované madlá, stabilné podstavce, termostat, zavesenie na stenu, tepelná 
poistika, sveteľná indikácia

Klzák na sneh detský Tanier na sneh 
SUPERNOVA

KONVEKTOR PRACTIC KONVEKTOR EASY 2000 TURBO

4.59 €
33352

33352 33352

26.99 €

 

rozmery: 60x14x42cm, 230 V ~ 50 Hz, 3 stupne výkonu: 800 / 1200 / 2000W,  
praktické integrované madlá, stabilné podstavce, termostat, zavesenie na stenu, 
tepelná poistika, sveteľná indikácia

rozmery: 28x6.5x8cm, materiál: drevo

10A / 250V, kábel: H05VV-F, IP20, farba: biela

rozmery: 17x17x60cm / 23x14x66cm, obsahuje: lopatku, metličku, kutáč a kliešte 

výstup 3x10A / 2x 10A, max 16A/230V, IP20, farba: biela 

materiál: plast / kovová hrana / 
drevená násada rozmery: 80x33x13.5cm, 

dve brzdy, materiál: plast, 
rôzne farby

rozmery: 86x28x45cm, 
materiál: drevo 

Metla detská na 
sneh s násadou 

KONVEKTOR PRACTIC TURBO

Zmeták ručný 

Predlžovací kábel 3 zásuvky 
s vypínačom 

Krbové náradie 4-dielne 

Rozbočovač zásuvky 

Odhrňač na sneh 
s násadou

Boby detské 
TWISTER

Sane 
s opierkou 

1.99 €

6.59 €

49093

51845

32244 47724

28677 32859

Autoškrabka

5 M

nerez 66 CM s kefkou

mechanické denné digitálne týždenné3 M

čierne 60 CM s gumou

90024

21.99 € 1.29 €

11.59 €

1.19 €

13200

13201

20124

32243 3034

1.29 €

4.99 €

rozmery: 60x14x42cm, 230 V ~ 50 Hz, 3 stupne výkonu: 800 / 1200 / 2000W,  
praktické integrované madlá, stabilné podstavce, termostat, zavesenie na stenu, 
tepelná poistika, sveteľná indikácia

Spínacia zásuvka - časový spínač 

rozmery: 31x10x9cm / 10x2x19cm 

37476

3830

51809

20152

26752

20713

3.29 € 8.99 €

1.59 €

4.79 € 35.99 €

2.59 €

3.99 € 7.99 €

1.59 €

detský 27 CM

3x guľatý

41CM

2xguľatý s vypínačom2x guľatý / 1x plochý

32.99 € 34.99 €
90025 90017

376491681013196

30636

mechanická: 48 spínacích možností za deň, funkcia ručného zopnutia, IP20, 
farba: biela /digitálna: 17 režimov, LCD displej, možnosť nastavenia a kombinácie 
týždenný + denný režim,  8 spínacích cyklov a 9 režimov opakovania, náhodné 
spínanie, detská poistka, 230V/16A, farba: biela 

18.99 € 0.99 €
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