
www.coopclub.cz | coopclubcz

34,90

29,90

139,90

159,90

45,90

59,90

34,90

Běhoun 
na stůl Quentin
středový pás 150 × 35 cm,  
100% bavlna, různé vzory

Polštář Quentin
s výplní – mikrovlákno,  
40 × 40 cm, snímatelný povlak na zip 
ze 100% bavlny, různé vzory

Zajíček
9 cm, hnědý, různé druhy

Ptáček
dekorativní se skřipcem, 15 cm, různé 
barvy

Vonná 
svíčka Velikonoce
ve skle, různé druhy

Pomlázka
proutěná, 40 cm

Truhlík 
malý s miskou
vhodný pro bylinky nebo 
předpěstování, různé barvy

129,90

Zahradní 
sada pro děti
odolný plast, sada obsahuje lopatku, 
hrábě, rýč a konvičku

PLATNOST NABÍDKY OD 10. 3. 2023
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

H
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Y 
2/

20
23
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Zápich 
dřevěný
zajíček, výška cca 29 cm, různé barvy

Zápich dřevěný
různé druhy

Závěs
délka cca 47 cm
• slunečnice v kruhu
• květina s ptáčkem

Dekorace závěsná
dřevěné zvonky, různé barvy

Forsythia
zlatý déšť, 7 květů, 
výška cca 50 cm

Vajíčka 
kropenatá
sada 12 ks, 3 cm, různé barvy

Jabloňový květ
výška cca 66 cm, různé barvy

Nabídka platí od 10. 3. do 9. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.
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OVO Efekt 
Mramor
5 tekutých barev 
na vajíčka + 1 pár rukavic

OVO 
Prášková 
barva
4 barvy na vajíčka

Samolepky/Vodové obtisky 
na vajíčka
gelové 19 × 9 cm, různé druhy

Dekorace na vajíčka
10 ks smšťovacích fólií,  
barva modrá/červená

Ubrousky velikonoční
20 ks v balení, 33 × 33 cm, různé vzory

Velikonoční 
dekorace na vybarvení
2 ks závěsných vajíček na vybarvení, 
6 barviček se štětcem, výška vajíčka 
cca 14,5 cm

Papírový talíř velikonoční
22 cm, různé vzory

Plstěný 
košík velikonoční
k sestavení, různé barvy

Okenní fólie s glittrem
38 × 30 cm, 4–5 ks na archu, různé 
druhy

Nabídka platí od 10. 3. do 9. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.
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Sada na písek Zámek
pro všechny milovníky her v písku, 
sada obsahuje: kbelík ve tvaru zámku 
(výška kbelíku s rukojetí 30 cm), 
lopatku, hrábě, sítko a 2 formičky, 
pro děti od 2 let

Formičky
sada 4 ks, 13 × 10 cm, pro děti od 2 let

Auto 
sklápěčka
plastové nákladní auto, délka 40 cm 
plně funkční, vhodné na písek, pro děti od 2 let

Mlýnek na písek
z kvalitního plastu, 
31 cm, zábavné hraní 
na pískovišti pro 
všechny děti, různé barvy,  
pro děti od 12 měsíců

Lopata
68 cm, lopata má hliníkovou násadu 
s plastovou rukojetí, ideální do písku 
nebo sněhu pro každé dítě, různé 
barvy, pro děti od 2 let

54,90

Unicorn vejce
strečové, antistresové, 6 cm, 
s jednorožcem, přinese uvolnění 
a pomůže vám zkrátit si dlouhou 
chvíli, různé barvy, pro děti od 3 let

Hurá na pískoviště! 
Aby byla dobrá zábava, 

nesmí chybět hračky 

na písek, které patří nepochybně 

mezi ty nejoblíbenější.

Nabídka platí od 10. 3. do 9. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.
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Míč Štěňátka
20 cm, oblíbená hračka všech dětí, 
zabaví se s ním i celé hodiny, hrát 
si s ním můžete jak na zahradě, tak 
i v domě, pro děti od 10 měsíců

Míč Water Ball
14 cm, velmi oblíbená hračka, vhodný pro hru doma i na zahradě, různé barvy, 
pro děti od 10 měsíců

UHU Glitter Glue Original
6 × 10 ml, sada gelových lepidel pro 
kreativní práci, obsahuje třpytivé 
částečky, které po zaschnutí drží na 
aplikovaném místě a vytváří krásné 
efekty, extra měkká tuba s přesným 
aplikátorem umožňuje snadné 
a čisté nanášení a nekape, dekorovat 
můžete celou řadu materiálů, vyrobte 
si vlastní PF, gratulaci, ozdobte si 
rámeček na fotografii nebo kraslice

Bublifuk 45 cm
výroba mýdlových bublin a hraní si 
s nimi patří k oblíbeným činnostem 
menších i větších dětí, vynikající 
forma trávení času venku, pro děti 
od 3 let

Bublifuk
60 ml, různé motivy, pro děti od 3 let

29,90Dortové 
svíčky Emocio
sada 8 ks, se srdíčky

Nadčasová klasika, 

která jen tak neomrzí. Dokáže 

na hodiny zabavit nejmenší 

děti, ale dokáže nadchnout 

i ty větší.

Nabídka platí od 10. 3. do 9. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.
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Netkaná 
textilie FORTEL
krycí bílá, 19 g/m2, 1,6 × 5 m
• mimořádně lehká zakrývací textilie 
pro ochranu úrody před vnějšími vlivy
• chrání rostliny před ptáky a létajícím 
hmyzem, před mrazem, větrem 
a krupobitím
• umožňuje dřívější výsadbu
• propouští vodu, světlo a vzduch
• odolná vůči UV záření

Netkaná 
textilie FORTEL
mulčovací černá, 50 g/m2, 1,6 × 5 m
• výborně propustná textilie 
usnadňující práci na zahrádce
• snižuje potřebu zálivky
• zabraňuje hnilobě plodů
• neprorůstá plevelem
• vlivem mrazu nepraská
• odolná vůči UV záření

Fungicid 
Polyversum BIOGARDEN
mikrobiologický fungicid 
bez ochranné lhůty
• vhodné použít na: mák, řepku, 
jahodník, révu, obilí, trávník 
a veškerou zeleninu
• chrání proti houbovým chorobám, 
zvyšuje odolnost rostlin a stimuluje 
výnos, vzhledem k biologickému 
principu účinku nelze přípravek 
předávkovat
• balení je určeno pro ošetření plochy 
vzcházejících rostlin až na 500 m2

53,90

94,90

Hnojivé  
tyčinky NOHEL GARDEN
– univerzální, 50 ks, vhodné 
pro všechny druhy pokojových 
a balkónových kvetoucích 
i stálezelených rostlin
– na pelargonie, 48 ks, vhodné pro 
všechny druhy pelargónií
• zajišťují rovnoměrný a vyvážený 
přísun živin, podporují růst a bohaté 
kvetení
• zvyšují odolnost rostlin proti 
chorobám, škůdcům a nepříznivým 
pěstebním podmínkám
• napomáhají vytvářet i drobtovitou 
strukturu půdy a zlepšují tak fyzikální 
vlastnosti půdy

Kristalon 
Start, Plod a květ
krystalické ES hnojivo, 0,5 kg 
• vodorozpustné a určené pro 
rychlejší start produkčního období 
rostlin
• univerzálně použitelné pro zeleninu, 
okrasné rostliny včetně balkonových, 
cibuloviny, drobné ovoce i ovocné 
stromy
• zabraňuje žloutnutí listů

Nůžky ruční
zahradní dvousečné, 
umožňují přesné řezání květin 
a keřů o maximálním průměru 
15 mm, mají vysoce kvalitní ostří 
a ergonomickou rukojeť

Lopatka
střední, pro nabírání substrátu 
a dalších sypkých materiálů, barva 
jablečně zelená

NAŠE ŘADA KVALITNÍCH PRODUKTŮ PRO VAŠI ZAHRADU 

POUZE V PRODEJNÁCH COOP

Nabídka platí od 10. 3. do 9. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.
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Květník 
Sakura 
Modern
plast, matné provedení s lehkým 
zdrsněním, barva světle hnědá/šedá 
• průměr 18 cm, výška 13,5 cm 19,90 
• průměr 26 cm, výška 20 cm 39,90

Podmiska 
Sakura Modern
plast, matné provedení s lehkým 
zdrsněním, barva světle hnědá/šedá 
• průměr 18 cm 12,90 
• průměr 26 cm 21,90

Podmiska pod truhlík 
Lobelia Modern
pevný matný plast, 60 cm,  
barva světle hnědá/šedá

Rukavice Miss Flower
100 % polyester, bezešvé s květinovým 
vzorem, velikost 8

Zahradní konev Retro 10 l
plastová, barva antracit

Rozprašovač 
Sprayer 1,5 l
tlakový, plastový 
s kovovým 
postřikovacím 
hrotem, výška 32 cm

Truhlík 
samozavlažovací Torenie Modern
pevný matný plast, 50 cm, včetně spony proti deformaci, 
vyrovnávacích nožiček pro šikmé parapety, s 3 textilními 
knoty a vodoznakem, barva světle hnědá/šedá

Truhlík Lobelia Modern
plast, 60 cm, matné provedení s lehkým zdrsněním, 
s elegantně vedenou linií podél celého truhlíku, zahnutý 
okraj pro lepší manipulaci, barva světle hnědá/šedá

19,90

12,90

199,90
Venkovní koberec
150 × 90 cm, vyroben ze syntetické příze – 100 % polypropylén, pro čištění stačí 
vysavač nebo lehce vlhká utěrka, použití v interiéru i exteriéru, barva šedá, bílá

64,90

Obal 
na květník Sahara Petit
plastový matný, jemné vlnky po celém 
obvodu, Ø 17 cm, výška 14 cm, různé 
barvy

Nabídka platí od 10. 3. do 9. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.



59,90

Pekáč hranatý BANQUET
smaltovaný, 42 × 29 cm, výška 6 cm

Kbelík 10 l
plast, různé vzory

Umyvadlo 12 l
plast, různé vzory

Forma na srnčí hřbet 
Majestic BANQUET
litá hliníková s nepřilnavým 
povrchem, 34 × 14 cm

Pánev 
Cuisino Black PRIME CHEF
hliníková s 2vrstvým nepřilnavým 
povrchem, 28 cm

Nůžky na drůbež 
Culinaria BANQUET
kov/plast, 24 cm, zahnuté ostří 
pro snadnou manipulaci a rychlé 
porcování drůbeže

Napařovač 
na knedlíky 
Culinaria BANQUET
nerezový, 23 cm

Sada 6 ks kořenek TORO
skleněné čiré, 150 ml

Struhadlo 
4stranné 
Culinaria BANQUET
nerezové, 21 × 11 × 9 cm

Dóza dávkovací 
Culinaria BANQUET
transparentní plast s víčkem v barvě 
latte, měřící ryska s odstupem 250 ml, 
na ukládání těstovin, luštěnin, mouky 
a jiných potravin 
• 1,5 l 59,90 
• 2,0 l 74,90 
• 2,5 l 94,90

129,90

159,90

159,90

89,90 99,90

99,90

249,–

299,–

349,–

MYČKA MIKROVLNKA

MYČKA

MYČKA

MYČKA

MYČKAMYČKA

MYČKA

Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. | © DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Případné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží. | Výrobky označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je možné získat 
na základě závazné objednávky v prodejně s termínem dodání do 15 dní. | Prodejce má pravomoc nabídku zboží zúžit adekvátně k prodejní ploše. Takové zboží je možné na přání zákazníka objednat. | 

Pro případné změny v nabídce je vyhrazen informační plakát na prodejně nebo příslušný odkaz na webových stránkách www.coop.cz | Fota jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační. | 
Ceny jsou bez dekorace. | Za tiskové chyby neručíme. 

UVEDENÉ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 10. 3. DO 9. 4. 2023 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH COOP: Jednota Benešov družstvo | COOP Hořovice družstvo |  
Družstvo Jednota Kladno | Jednota SD v Rakovníku | COOP Mnichovo Hradiště družstvo | Jednota SD v Nymburce | COOP Praha – západ, družstvo | COOP Příbram družstvo | 

Západočeské konzumní družstvo v Sušici | COOP – Jednota Toužim, SD | COOP družstvo Plasy | COOP Plzeň, družstvo | Jednota SD v Tachově |  
Jednota SD v Podbořanech | Jednota, SD Hlinsko | COOP Dvůr Králové n. L., družstvo | COOP družstvo HB | Jednota SD v Pardubicích | Jednota SD ve Volyni.


