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Doprava 
zdarma

pri nákupe 
nad 45 €

ZIMNÉ DOPLNKY

od 
3,89 €

www.astoreo.sk

ŠIROKÝ 
VÝBER 
produktov
s výšivkou 
na vaše prianie

Pre vaše pohodové Vianoce

S VÝŠIVKOU

od 
7,49 €

Veľa tipov na 
vianočné darčeky 
s úžasnými zľavami.
Vyberie si úplne každý!

Vaša

Lucie Benešová
herečka66,69 €

58,79 €

TEPLOVZDUŠNÁ 
FRITÉZA

39,19 €
27,69 €

23,49 €

ELEKTRICKÁ
DEČKA

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ
nové vzory 

za skvelé ceny!

od 
15,69 €



Kvalitné materiály a skvelé ceny2

SKVELÉ DOPLNKY PRE MUŽOV
VÝHODNÉ CENY

Dámsky zimný šál BOUCLÉ
Hebký a hrejivý. Materiál: 
100 % polyester. Veľkosť: 200 x 40 cm.
C004877 kód 000  ružová
C004878 kód 000  sivá
C004879 kód 000  biela          9,79 €

Pánska zimná čiapka
S fleecovou podšívkou. Materiál: 
60 % akryl, 40 % nylon. Univerzálna 
veľkosť.  
C004903 kód 000  čierna
C004904 kód 000  tmavosivá
C004905 kód 000  svetlosivá
C004906 kód 000  navy          8,59 €

Detská zimná 
pletená čiapka
Zo žíhanej pleteniny 
s brmbolcom 
a fleecovou podšívkou. 
Materiál: 100 % akryl. 
Univerzálna veľkosť. 
C004899 kód 000  tmavoružová
C004900 kód 000  ružová
C004901 kód 000  modrá
C004902 kód 000  čierna/sivá 8,59 €

Detský termo nákrčník
Zo žíhanej pleteniny s brmbolcom 
a fleecovou podšívkou. Materiál: 
100 % akryl. Univerzálna veľkosť.
C004907 kód 000  modrá/modrá
C004908 kód 000  čierna/čierna
C004909 kód 000  ružová/čierna
C004910 kód 000  svetloružová/čierna
3,89 €

Dámsky zimný 
šál ALPACA
Hebký a hrejivý. Materiál: 
100 % polyester. Veľkosť: 200 x 40 cm.
C004880 kód 000  čierna
C004881 kód 000  béžová
C004882 kód 000  ružová             9,79 €

svetlosivá

ružová

ružová

čierna

sivá

tmavo-
sivá

navy

béžová

BOUCLÉ

iba 
9,79 €

ALPACA

iba 
9,79 €

HREJIVÁ

iba 
8,59 €

S BRMBOLCOM

iba 
8,59 €

SKVELÉ DOPLNKY PRE MUŽOVSKVELÉ DOPLNKY PRE MUŽOV
VÝHODNÉ CENY

Pánsky zimný šál NORDIC SEA
Z vrúbkovaného úpletu. Materiál: 
100 % akryl. Veľkosť: 180 x 25 cm. 
C004883 kód 000  čierna
C004884 kód 000  tmavosivá
C004885 kód 000  svetlosivá
C004886 kód 000  navy
8,59 €

svetlo-
sivá

čierna

tmavo-
sivá

navy

NORDIC SEA

iba 
8,59 €

navy

Pánske 
zimné rukavice
Materiál: 50 % akryl 
a 50 % polyester. 
Univerzálna veľkosť. 
C004890 kód 000  tmavosivá
C004891 kód 000  svetlosivá
C004892 kód 000  navy          8,99 €

tmavo-
sivá

svetlo-
sivá

tmavo-
sivásivá

čierna

Pánska súprava šál a čiapka
Šál je riešený ako praktický tunel. 
Univerzálna veľkosť. Materiál: 100% akryl.
C000784 kód 002  tmavosivá
C002631 kód 002  čierna        
19,59 €     15,69 €

TIP
na

DARČEK

tmavosivá

19,59 €

15,69 €

SÚPR. 2 ks

Dámsky zimný šál BOUCLÉ
Hebký a hrejivý. Materiál: Hebký a hrejivý. Materiál: 
100 % polyester. Veľkosť: 200 x 40 cm.
C004877 kód 000  
C004878 kód 000  
C004879 kód 000  

biela

čierna

tmavoružová
ružová

modrá

tmavo 
ružová

ružová

čierna
/sivá

9,79 €9,79 €

KRK VŽDY V TEPLE

iba 
3,89 €

čierna
/čierna

svetlo-
ružová
/čierna

ružová
/čierna

SKVELÉ DOPLNKY PRE MUŽOV

modrá
/modrá

navynavy

UNIVERZÁLNA 
VEĽKOSŤ

iba 
8,99 €
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PRIPRAVTE SA NA ZIMU
VÝHODNÉ CENY

Zimná pletená čiapka
S podšívkou a brmbolcom. 
Materiál: 100 % akryl, podšívka 
z fleece.
C004868 kód 000  žltá
C004869 kód 000  petrolejová
C000163 kód 000  čierna
C005520 kód 000  ružová
C000162 kód 000  tmavosivá
C000165 kód 000  biela
C000164 kód 000  svetloružová
11,39 €     9,79 €

Pletená čelenka 
Materiál: 100 % akryl. 
Univerzálna veľkosť.  
C004872 kód 000  žltá
C004873 kód 000  petrolejová
C004874 kód 000  ružová
C004875 kód 000  čierna
C004876 kód 000  tmavosivá        7,79 €     6,69 €

Dámske 
semišové 
rukavice 
s kožušinou
Módny prvok kožušinového 
lemu s patentom. Materiál: 
100 % polyester v semišovom 
vzhľade, imitácia kožušiny.
C004893 kód 000  béžová
C004894 kód 000  ružová
C004895 kód 000  petrolejová         9,79 €     7,79 €

čierna

petrolejová

ružová

petrolejová

ružová

žltá

béžová

tmavosivá

petrolejová

ružová

biela

čierna

tmavo-
sivá

Zimný pletený 
šál (tunel)
Vytvorte si súpravu so zimnou 
čiapkou. Materiál: 100 % akryl.
C004870 kód 000  žltá
C004871 kód 000  petrolejová
C000180 kód 000  čierna
C000181 kód 000  ružová
C000179 kód 000  tmavosivá
C000182 kód 000  biela
10,59 €     8,99 €

TIP
na

DARČEK

petrolejová

ružová

tmavosivá
biela

čierna

svetloružová
žltá

žltá

petrolejová

11,39 €

9,79 €

MÓDNA A HREJIVÁ

Zimný pletený Zimný pletený 

10,59 €

8,99 €

PRAKTICKÝ TUNEL

7,79 €

6,69 €

HREJIVÁ 
A ELEGANTNÁ

9,79 €

7,79 €

ELEGANTNÉ

Dámske zimné 
dotykové rukavice 
Majú na prstoch 
špeciálne vodivé 
vlákna, vďaka ktorým 
s nimi môžete používať 
dotykové displeje. 
Materiál: 100 % akryl. 
Univerzálna veľkosť.
C004887 kód 000  čierna
C004888 kód 000  sivá
C004889 kód 000  biela   
6,69 €     5,89 €

sivá

Dámske zimné 
dotykové rukavice 
Majú na prstoch 
špeciálne vodivé 
vlákna, vďaka ktorým vlákna, vďaka ktorým 
s nimi môžete používať 
dotykové displeje. 

vlákna, vďaka ktorým 

biela

čierna

sivá

6,69 €

5,89 €

NA DOTYKOVÉ 
DISPLEJE

Výhodné zimné sety 
z týchto produktov nájdete 
na www.astoreo.sk
/ciapky-saly-rukavice.

www.astoreo.sk 02/20 839 556



3,89 €

2,99 €

NA ZAVESENIE

4 Bytový textil v top kvalite

Náš
TIP!

11,79 €

8,99 €

100% BAVLNA

12,49 €

9,79 €

OBDĹŽNIKOVÝ
ALEBO KRUHOVÝ

Kuchynská zástera
Na prednom diele veľké 
vrecko. Vzadu na zaviazanie. 
Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmery: 79 x 104 cm.
C001840 kód 000  mentolová      
C001842 kód 000  lila
C001843 kód 000  sivá
C001845 kód 000  žltá
11,79 €     8,99 €

Kuchynský obrus
Materiál: kvalitný 100 % polyester. 
Ľahká údržba. Rozmery: 
140 x 200 cm a priemer 180 cm.
140 x 200 cm
C001860 kód 200  mentolová      
C001862 kód 200  lila
C001863 kód 200  sivá
C001865 kód 200  žltá 12,49 €     9,79 €
Priemer 180 cm
C001867 kód 180  mentolová      
C001869 kód 180  lila
C001870 kód 180  sivá
C001872 kód 180  žltá 12,49 €     9,79 €

Pohodlné sedenie na zemi

mentolová

mentolová

mentolová

mentolová

lila

lila

priemer
180 cm

140 x 200 cm

sivá sivá

sivá

žltá

žltá

žltá

mentolová

lila žltá

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

mentolová

lila

žltá

lila

Utierka s úchytkou
Všitý kovový krúžok 
pre ľahké zavesenie. 
Materiál: 100 % 
bavlna. Rozmery: 
50 x 70 cm.
C001847 kód 000  mentolová
C001849 kód 000  lila
C001850 kód 000  sivá
C001852 kód 000  žltá
3,89 €     2,99 €

vrecko. Vzadu na zaviazanie. vrecko. Vzadu na zaviazanie. 

mentolová      

C001852 kód 000  C001852 kód 000  žltá
3,89 €     2,99 €

5,89 €

4,99 €

SADA 2 ks

sivá

C001843 kód 000  C001843 kód 000  C001843 kód 000  sivá
C001845 kód 000  C001845 kód 000  C001845 kód 000  žltá
11,7911,79 €     8,99 €     8,99 €

Pohodlné sedenie na zemi

mentolová

15,69 €

12,49 €

40 X 40 X 12 cm

Podsedák na zem
Pohodlný a mäkký, s pútkom na 
prenášanie. Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmery: 40 x 40 x 12 cm.
C003607 kód 000  mentolová      
C003605 kód 000  lila
C003608 kód 000  sivá
C003606 kód 000  žltá
15,69 €     12,49 €

100%
bavlna

žltá

lilasivá

16,89 €

12,99 €

PREPÚŠŤA SVETLO 

Záves na krúžky
S kovovými narážacími 
krúžkami. Balenie obsahuje 
1 ks. Materiál: kvalitný 
a odolný 100 % polyester. 
Rozmer:  140 x 260 cm.
C004653 kód 000  
mentolová      
C004654 kód 000  lila
C004655 kód 000  sivá
C004656 kód 000  žltá
16,89 €     12,99 €

Zútulnite
si váš 

interiér

Sada chňapka 
s podložkou
Chňapka v predĺženej dĺžke 
pre ochranu zápästia. 
S pútkami na zavesenie. 
Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmery: chňapka 
32 x 15 cm, podložka 
20 x 20 cm.
C001833 kód 002  mentolová      
C001835 kód 002  lila
C001836 kód 002  sivá
C001838 kód 002  žltá
5,89 €     4,99 €

sivá
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6,29 €

4,69 €

ZLADENÝ DOMOV

7,79 €

6,69 €

ŠPECIÁLNA EDÍCIA

15,69 €

12,49 €

ŠPECIÁLNA EDÍCIA

Vankúšik s výplňou a zipsom
Poťah na zips, možno prať aj s výplňou. 
Materiál: 100 % polyester. Rozmery: 
40 x 40 cm.
C001874 kód 000  mentolová      
C001876 kód 000  lila
C001877 kód 000  sivá
C001879 kód 000  žltá
7,79 €     6,29 €

Kuchynský podsedák
So šnúrkami na pripevnenie 
k stoličke. Materiál: 
100 % polyester s vodeodolnou 
úpravou a penovou výplňou. 
Rozmery: 40 x 40 x 4 cm.
C004649 kód 000  mentolová      
C004650 kód 000  lila
C004651 kód 000  sivá
C004652 kód 000  žltá
6,29 €     4,69 €

Utierka 
s úchytkou 
s podpisom 
Lucie Benešovej
Rozmer 50 x 70 cm. 
Všitý kovový krúžok 
na zavesenie. Materiál 
100% bavlna.
C004947 kód 000  mentolová      
C004948 kód 000  lila
C004949 kód 000  sivá
C004950 kód 000  žltá
7,79 €     6,69 €

Kuchynská zástera 
s podpisom Lucie 
Benešovej
Rozmer 79 x 104 cm. S veľkým 
vreckom na prednom dieli. 
Materiál 100% bavlna.
C004951 kód 000  mentolová
C004952 kód 000  lila
C004953 kód 000  sivá
C004954 kód 000  žltá
15,69 €     12,49 €

S podpisom známej českej 
herečky Lucie Benešovej

mentolová

mentolová

mentolová

lila

lila

sivá

sivá

žltá

žltá

100%
bavlna

100%
bavlna

KOMBINUJTE FARBY
   podľa nálady a chuti

lila sivážltá

Vankúšik s výplňou a zipsomVankúšik s výplňou a zipsom

7,79 €

6,29 €

40 X 40 cm

mentolová

lila

sivá

žltá

TIP
na

DARČEK

www.astoreo.sk 02/20 839 556



4-dielny dostupný 
od 1. 11. 2021

Úspora času 
a el. energie

4-dielny dostupný 
od 1. 11. 2021

Úspora času 
a el. energie

6 Krásny dizajn a top kvalita

Sada riadu 11 kusov  
Z liateho hliníka s nepriľnavým povrchom DIAMON MATTE (3 vrstvy), odolná proti nárazu a deformácii. Vonkajšia časť 
so žiaruvzdorným nástrekom. Hrúbka dna 3 mm. Vysoká tepelná vodivosť. Sklenené pokrievky s nerezovým knobom. 
Vhodné na všetky typy ohrevu vrátane indukcie. Balenie obsahuje: rajnicu so sklenenou pokrievkou 16 cm (1,25 l), hrniec 
so sklenenou pokrievkou 20 cm (2,2 l), hrniec so sklenenou pokrievkou 24 cm (4,2 l), hrniec so sklenenou pokrievkou 28 cm 
(6,7 l), kastról so sklenenou pokrievkou 28 x 7,5 cm (3,7 l), panvicu 26 cm.
C005331 kód 000              172,59 €     156,89 €

Plech na pizzu 
Z odolnej uhlíkovej ocele. 
Rýchle a rovnomerne sa zahrieva, nepriľnavý 
povrch. Vhodný tiež na sladké alebo slané 
koláče. Odporúčame umývať ručne. Rozmery: 
priemer 33 cm, výška 1 cm.
C004416 kód 000              3,89 €     3,49 €

Tlakový hrniec Upline 
Z kvalitnej nerezovej ocele 18/10, 
sendvičové dno s termoakumulačnými 
vlastnosťami. Jednoduchý systém otvárania 
a zatvárania. Nastavenie intenzity upúšťania 
pary v 3 stupňoch. Vhodný pre všetky typy sporákov 
vrátane indukčných. Samotný hrniec (bez veka) možno 
umývať v umývačke. Objem 4 l – rozmery: 40 x 26 x 22 cm. 
Objem 6 l – rozmery: 41 x 27 x 27.
C003926 kód 004  Objem 4 l              86,29 €     72,59 €
C003926 kód 006  Objem 6 l              93,99 €     78,39 €

172,59 €

156,89 €

SADA 11 ks

3,89 €

3,49 €

PRIEMER 33 cm

C004416 kód 000C004416 kód 000

6,99 €

6,29 €

PRIEMER 28 cm

sklokeramika

elektrika plynindukcia

nepriľnavý
povrch

sklokeramikaelektrika plynindukcia
nepriľnavý

povrch

od 35,29 €

od 33,29 €

SADA 3 a 4 dielov

od 86,29 €

od 72,59 €

OBJEM 4 a 6 l

Tlakový hrniec Drone 
Z kvalitnej nerezovej ocele 18/10, sendvičové 
dno s termoakumulačnými vlastnosťami. 
Jednoduchý systém otvárania a zatvárania. 
Nastavenie intenzity upúšťania pary v 3 stupňoch. Vhodný pre všechny typy 
sporákov vrátane indukčných. Samotný hrniec (bez veka) možno umývať 
v umývačke. Objem 5 l – rozmery: 27 x 22 x 25 cm. Objem 7 l – rozmery: 27 x 22 x 28 cm.
C003927 kód 005  Objem 5 l 90,19 € 74,49 €
C003927 kód 007  Objem 7 l 97,99 € 82,39 €

od 90,19 €

od 74,49 €

OBJEM 5 a 7 l

Úspora času
 a el. energie

Zdravé varenie 
bez použitia tuku

Hrniec na varenie v pare 
Vložka z odolného skla s ventilačnými otvormi pre 
cirkuláciu pary. Tieto diely možno stohovať a variť 
naraz niekoľko jedál súčasne. Pre všetky typy sporákov. 
Nitované nerezové rukoväte sa počas varenia 
nezahrievajú. Materiál: nerezová oceľ, sklo odolávajúce 
vysokým teplotám. Variant 3 diely: hrniec, sklenená vložka, 
sklenená pokrievka, rozmery 20 x 22 cm. Variant 4 diely: 
hrniec, 2 x sklenená vložka, pokrievka, rozmery 20 x 29 cm.
C003716 kód 003  3 diely 35,29 € 33,29 €
C003716 kód 004  4 diely 49,99 € 46,99 €

Forma na koláč 
Z odolného borosilikátového skla, ktoré znesie teploty 
od -20 do +270 °C. Vhodná do rúry, mikrovlnnej rúry, 
chladničky aj umývačky riadu. Priemer 28 cm, výška 3,5 cm.
C004417 kód 000              
6,99 €     6,29 €

3-dielny

4-dielny

VARIŤ RÝCHLO
A ZDRAVO? 
ŽIADNY 
PROBLÉM!

TIP
na

DARČEK
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Voľne stojaca kuchynská polička 
S krytkami proti poškrabaniu. Materiál: 
chrómovaný kov. Rozmery: 22 x 15 x 42,5 cm. 
C004468 kód 000              10,19 €     8,99 €

Univerzálny držiak 
Do kuchyne (na hubku, utierku, dosku 
alebo kuchársku knihu) aj kdekoľvek 
inam. Jednoduchá inštalácia 
prilepením na hladký povrch. 
Materiál: nerezová oceľ. 
Rozmery: 5 x 5 x 3,5 cm. 
C004505 kód 000       4,99 €     4,69 €

Stojan na víno 
Z kvalitného orechového dreva ošetreného prírodným 
dubovým olejom. Na 12 fliaš. Rozmery: 42 x 28 x 21 cm.   
C005275 kód 000              21,99 €     17,59 €

Kuchynský 
regál úzky 
Vďaka svojmu úzkemu 
tvaru skvele využíva 
medzery v domácnosti. 3 police, 
na 4 kolieskach. Materiál: hliník 
a plast. Rozmery: 18 x 45 x 80 cm.    
C005299 kód 000             
41,19 €     31,39 €

Rohová kuchynská polička   
S krytkami proti poškrabaniu. Materiál: 
chrómovaný kov. Rozmery: 21 x 25 x 35 cm.
C004469 kód 000              15,69 €     13,69 €

Závesný držiak na papierové utierky  
Jednoduché zavesenie pod dolnú časť 
kuchynskej skrinky. Rozmery: 1 x 10 x 31 cm. 
Materiál: kvalitný chróm s protišmykovou úpravou.
C004471 kód 000              8,19 €     6,99 €

Závesný držiak na hrnčeky  
Až pre 10 šálok. Jednoduché zavesenie bez 
vŕtania či lepenia. Materiál: vysokokvalitný 
chróm, ochranná plastová vrstva proti 
skĺznutiu držiaka a poškrabaniu poličiek. 
Hrúbka ocele: 4 mm. Rozmery: 22 x 5 x 28 cm.
C004472 kód 000              8,19 €     6,99 €

Závesný kôš do skrinky 
Univerzálne využitie v celej domácnosti. 
Jednoduché zavesenie do akejkoľvek 
skrinky alebo na poličku. Materiál: odolná 
pochrómovaná oceľ. Protišmykové podložky proti 
pohybu a poškrabaniu. Rozmery: 15 x 27 x 44 cm. 
C004470 kód 000              13,29 €     10,99 €

Dávkovač saponátu s držiakom na hubku 
Z protišmykovej pogumovanej keramiky. Plastová 
pumpička vo vzhľade lesklého chrómu. Objem: 380 ml. 
Rozmery: 9,5 x 18 x 9 cm.
C004506 kód 000  čierna
C004507 kód 000  biela             15,69 €     12,99 €

10,19 €

8,99 €

UNIVERZÁLNE 
VYUŽITIE

4,99 €

4,69 €

UNIVERZÁLNE 
VYUŽITIE

C004472 kód 000                            

21,99 €

17,59 €

NA 12 FLIAŠ

41,19 €

31,39 €

-23 %

15,69 €

13,69 €

ROHOVÁ

8,19 €

6,99 €

ĽAHKÁ MONTÁŽ

8,19 €

6,99 €

AŽ PRE 10 ŠÁLOK

13,29 €

10,99 €

NA ZAVESENIE

Úzky 
a flexibilný

Všetko na
jednom 
mieste

Kvalitné orechové drevo

Dávkovač saponátu s držiakom na hubku 
Z protišmykovej pogumovanej keramiky. Plastová 

Všetko na

15,69 €

12,99 €

2 v 1

biela

čiernaZávesný držiak na papierové utierky  
Všetko na
jednom 
mieste

Všetko na
Držiak na panvice a pokrievky 
Je ideálny pre panvice, pokrievky, taniere 
alebo kuchynské dosky. Materiál: kov. 
Rozmery: 18 x 18 x 30-57 cm.
C005318 kód 000              17,59 €     15,69 €

10,1910,19 €     8,99 €8,99 €

17,59 €

15,69 €

FLEXIBILNÝ

 Do kuchynskej 
linky alebo na 
pracovnú dosku

25,89 €

21,99 €

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA

Nastaviteľná 
polička nad drez 
Nastaviteľné lišty, s košíkom a doskou. Protišmykové 
podložky. Materiál: nerezová oceľ a kvalitný plast. 
Rozmery: 43,5 - 77,5 x 8 x 14 cm.  
C004473 kód 000              25,89 €     21,99 €

Ideálne na krájanie 
a odkvapkanie zeleniny

KVALITA OD

www.astoreo.sk 02/20 839 556
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Cukornička 
a džbán na mlieko
Na praktickej podložke. Materiál: 
kvalitná keramika, viečka a podložka 
z odolného bambusového dreva. Cukorničku 
i džbánok možno umývať v umývačke. Rozmery: 
džbánok na mlieko výška 10 cm, horný priemer 7 cm, 
šírka 10 cm, šírka vrátane rukoväti 19 cm, objem 300 ml;     
cukornička výška 7,5 cm, šírka 8 cm, priemer otvoru 
4,5 cm, objem 280 ml; podložka: 24 x 10 cm.
C005049 kód 000              17,59 €     15,69 €

Keramická 
zapekacia misa
Oválna alebo 
obdĺžniková misa 
s bambusovou podložkou 
na servírovanie. Samotná 
misa bez podložky je 
vhodná do umývačky. 
Materiál: žiaruvzdorná 
keramika, bambusové 
drevo.      
Oválna
C005045 kód 000  
28,5 x 15 x 5,5 cm
17,59 €     15,69 €
C005046 kód 000
33,5 x 19,6 x 6 cm
23,49 €     21,19 €
Obdĺžniková
C005047 kód 000  
28,5 x 15 x 5,5 cm
17,59 €     15,69 €
C005048 kód 000  
33,5 x 19,6 x 6 cm
23,49 €     21,19 €

Máslenka
S viečkom z bambusu. 
Súčasťou je praktický nôž, 
ktorý skvele pasuje do priehlbiny 
vo viečku. Miska z keramiky (možno ju 
umývať v umývačke). Rozmery: 15,5 x 11 x 6 cm.
C005051 kód 000              14,89 €     11,79 €

21,59 €

19,59 €

SADA 6 KS 
+ STOJAN

17,59 €

15,69 €

KERAMIKA 
+ BAMBUS

14,89 €

11,79 €

MÁSLENKA + NÔŽ

od 17,59 €

od 15,69 €

OVÁLNA 
A OBDĹŽNIKOVÁ

S bambusovou 
podložkou

oválna

obdĺžniková

8

Chlebník
Štýlový a praktický. 
Materiál: bambus. Rozmery: 
39,5 x 29,5 x 16,5 cm.
C004342 kód 000              
34,89 €     31,39 €

34,89 €

31,39 €

KVALITNÉ 
PREVEDENIE

Udrží pečivo 
dlhšie čerstvé

vo viečku. Miska z keramiky (možno ju 

C005051 kód 000

KOMBINÁCIA
BAMBUSU
A KERAMIKY ...
... NÁDHERA!

Sada 6 ks hrnčekov na stojane
Elegantné hrnčeky s vrúbkovaným vzhľadom 
z keramiky, stojan z bambusového dreva. 
Rozmery stojana: 20 x 19,7 x 32,8 cm. Objem 
hrnčeka: 340 ml. Hrnčeky sú vhodné do 
mikrovlnnej rúry i umývačky.
C005050 kód 000              
21,59 €     19,59 €

Moderný dizajn a skvelé ceny



KVALITNÍ POMOCNÍCI
pre štýlové varenie a stolovanie
AKČNÉ CENY

KVALITNÍ POMOCNÍCI
pre štýlové varenie a stolovanie

9

Termoska s bodkami
Bezpečnostný ventil proti 
vyliatiu sa otvára a zatvára 
jednoduchým stlačením. 
Uzáver termosky slúži ako 
pohárik na pitie. Materiál: 
kvalitná nerezová oceľ 
odolná proti mechanickému 
poškodeniu. Rozmery: 
6,8 x 24 cm. Objem: 500 ml.
C003408 kód 000  modrá
C003409 kód 000  zelená              
C003410 kód 000  broskyňová
6,99 €

Hrnček 
v darčekovom 
balení
Z bieleho porcelánu 
s jemnými reliéfnymi prúžkami a zlatým uškom. 
Vhodný pre ručné umývanie. Objem: 420 ml
C004419 kód 000              9,39 €     7,79 €

Mlynček na kávu
Na ručné mletie, 
s keramickým mlecím 
mechanizmom, 
nastavenie hrubosti 
mletia. Telo mlynčeka 
a vyberateľná 
zásuvka na kávu 
sú vyrobené 
z dreva, násypka 
z kovu. Rozmery: 
10 x 10 x 16,5 cm. 
Hmotnosť: 350 g.
C005330 kód 000
15,69 €     13,69 €

Panvica Ballarini 
Thermo Point
Indikátor tepla v rukoväti 
– zelený alebo červený 
ukazovateľ teploty. Najčistejší 
hliník vysokej kvality 99,9 %. 
Trojitý nepriľnavý povrch Keramik. 
Vhodná na všetky typy varných dosiek.   
C000737 kód 022  Ø 22 cm
C000737 kód 026  Ø 26 cm              
15,69 €     11,79 €

Plechová dóza TROLL
Obľúbený vianočný motív.
Materiál: kov.  
C002795 kód 020  20 x 20 x 8 cm
C002795 kód 022  22,5 x 16,5 x 9 cm
6,69 €     5,89 €

Plechová dóza s vločkami
Motív snehových vločiek. Materiál: kov, 
plast. Rozmery: 20 x 13 x 6,5 cm.  
C002794 kód 020              5,89 €

sklokeramikaelektrika plynindukcia
nepriľnavý

povrch

broskyňová
zelená

modrá

9,39 €

7,79 €

OBJEM 420 ml

15,69 €

11,79 €

NEPRIĽNAVÝ 
POVRCH

15,69 €

13,69 €

KERAMICKÝ 
MLYNČEK

OBJEM 500 ml

iba 
6,99 €

PRE UCHOVANIE 
CUKROVINIEK

iba 
5,89 €

AKČNÉ CENY

Mlynček Duo  
Elektrický duo mlynček 
s dvoma oddelenými 
zásobníkmi (na soľ 
a čierne korenie 
alebo iné korenie). 
Vysokokvalitný mlecí 
mechanizmus s dlhou 
životnosťou. Materiál: 
nerezová oceľ, plast. 
Prevádzka na batérie 
6 x AAA (nie sú súčasťou). 
Rozmery: 7 x 21 cm.  
C003431 kód 000
15,69 €     13,69 €

15,69 €

13,69 €

2 v 1
6,69 €

5,89 €

ORIGINÁLNA

Hrnček 
v darčekovom 
balení
Z porcelánu, s viečkom 
a kovovou lyžičkou. 
Vhodný pre ručné 
umývanie. Objem: 350 ml. 
C004420 kód 000              
9,39 €

              9,39 €     7,79 €

Hrnček Hrnček 

OBJEM 350 ml

iba 
9,39 €
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Automatický kávovar Philips EP 2235/40
3 druhy kávových nápojov (espresso, cappuccino, latte macchiato), 
možnosť prípravy 2 šálok súčasne, napeňovač mlieka LatteGo pre 
hebkú a nadýchanú penu, intuitívny dotykový displej, extrémne odolný 
keramický mlynček, 12 stupňov nastavenia hrubosti mletia, 3 stupne 
voľby intenzity kávy, 3 stupne voľby teploty vody, nastaviteľná veľkosť 
šálky do 150 mm, funkcia nahrievanie šálok, odvápňovanie filtrom 
AquaClean. Jednoduchá údržba. Zásobník na vodu: objem 1,8 l. 
Automatické preplachovanie. Tlak 15 bar. Príkon 1500 W.
C005483 kód 000              
705,89 €    507,49 €

Pomalý hrniec SENCOR SPR 5500SS  
Na varenie výborných omáčok, gulášov, ragú, vývarov alebo k príprave 
najrôznejších druhov mäsa a zeleniny. Zvládne tiež dezerty a džemy. 
Nádoba na varenie s objemom 6 l s nepriľnavou vrstvou. 5 predvolieb 
pre smaženie, 4 nastaviteľné funkcie pre varenie. Digitálny LED displej, 
nastavenie teploty a doby varenia. Systém dvojitého zaistenia pokrievky, 
funkcia Keep Warm pre udržanie ideálnej teploty pokrmu po ukončení 
varenia. Obsah balenia: pomalý hrniec s nádobou z hliníka, naparovacia 
mriežka z nerezovej ocele, pokrievka z tvrdeného skla. Výkon: 1 350 W.
C003000 kód 000              141,19 €    109,79 €

Smoothie maker 
CONCEPT SM 3380  
Set obsahuje mixér s výkonom 
23000 ot./min. + 3 mixovacie plastové 
nádoby: bielu s objemom 570 ml, čiernu 
s objemom 570 ml a červenú s objemom 400 ml. 
Nádoby z tritanu - BPA free. Bezpečnostná 
poistka. Jednoduchá údržba a čistenie. 
Vyberateľná nožová časť. Dĺžka prívodného 
kábla: 100 cm. Farba: čierna + nerez. Napätie: 
220 - 240 V, príkon: 500 W.
C005383 kód 000              39,19 €    35,29 €

Rýchlovarná kanvica keramická 
V jedinečnom dizajne, kombinácia štýlu keramiky 
a imitácie dreva. Skryté vykurovacie teleso. 
Odnímateľné veko so zaistením proti vypadnutiu. 
Svetelná kontrolka prevádzky v spínači. Plne 
otočná základňa. Protišmykové nožičky. Podstavec 
s priestorom pre uschovanie prívodného kábla (dĺžka 
65 cm). Dvojnásobná bezpečnostná poistka. Materiál: 
keramika. Rozmery: 21 x 20 x 16 cm. Objem 1 l.
C005366 kód 000  biela
C005367 kód 000  kávová
C005368 kód 000  sivá              
39,19 €    35,29 €

141,19 €

109,79 €

OBJEM 6 l

39,19 €

35,29 €

MIXÉR + 3 NÁDOBY

39,19 €

35,29 €

OBJEM 1 l

Lahodná káva 
každý deň

Vhodný na prípravu 
ľadovej kávy, 

smoothie a kokteilov

Keramika - skvele 
udržuje teplotu

kávová

sivá

biela

705,89 €
507,49 €

430,99 €

PLNO-
AUTOMATICKÝ

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

97,99 €

70,59 €

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Koniec s ťahaním 
ťažkých PET fliaš!

SodaStream výrobník 
perlivej vody Spirit  
Výrobník domácej perlivej 
vody s kompletnou výbavou. 
Balenie obsahuje: výrobník 
SodaStream, fľašu 1 l 
a bombičku s potravinárskym 
CO2 plynom na výrobu 
až 80 l perlivej vody. 
Jednoduchá obsluha. 
Voľba intenzity perlivosti.
C002703 kód 000  
marhuľová
C002704 kód 000  
mentolová          
97,99 €     70,59 €

mentolová

marhuľová
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Sušička ovocia 
IN TIME s časovačom   
9 sušiacich sít obdĺžnikového 
tvaru s veľkosťou 31,3 x 25,5 cm, 
výška sita: 3,3 cm. Časovač 
s akustickým signálom, 
regulácia teploty v rozmedzí 
od 35 do 70 °C. Integrovaný 
ventilátor pre rovnomerné 
sušenie vo všetkých 
poschodiach. Poistka proti 
prehriatiu. Sušiace plata 
možno umývať v umývačke. 
Príkon: 230 - 260 W.
C005526 kód 000              
66,69 €

Rúra na 
pečenie 
Pečie, griluje, smaží, 
ohrieva, rozmrazuje, 
varí v pare. Zachováva 
pri pokrmoch prirodzenú šťavnatosť, chuť i obsah vitamínov. 
Tepelne odizolované úchyty, odolná nádoba zo žiaruvzdorného 
skla (priemer 33 cm, objem 12 l, možno umývať v umývačke). 
Časovač 0 – 60 min s akustickým signálom, nastavenie teploty 
(0 – 250 °C). Bezpečnostný ochrana proti prehriatiu, funkcia 
automatického čistenia. Výkon 1200 W – 1400 W. Príslušenstvo: 
nízky rošt, vysoký rošt, rukoväť pre vyberanie pokrmov, základňa.
C004925 kód 000             61,19 €    54,89 €

61,19 €

54,89 €

MULTIFUNKČNÝ

Konvektomat
pre zdravé varenie

ružový

156,89 €

97,99 €

-37 %

Kuchynský robot
S misou z nehrdzavejúcej ocele s objemom 4 l (až 1,6 kg cesta). 4 nadstavce: 
flexi hnetacia metla potiahnutá špeciálnou gumou, flexi balónová šľahacia 
metla, hnetací hák a miešacia metla. Integrované NutriSmart programy si 
poradia s rôznym mixovaním a využijete i populárny režim Smoothie. Led 
osvetlenie. Planetárny systém miešania. 6 rýchlostných stupňov. Aretačná 
poistka proti spusteniu a poistka proti prehriatiu. Pulzný spínač. NutriBlender 
s uzatvárateľnou fľašou na pitie z prémiového Tritanu. Príkon 800 W.  
C002696 kód 000  biely          
C002434 kód 000  ružový          
156,89 €    97,99 €

biely

Teplovzdušná fritéza Botti 
Zdravá a rýchla príprava pokrmov bez tuku. Nepriľnavý povrch 
zásuvky a koša. Integrovaný časovač do 30 minút. Termostat 
v rozmedzí od 80 – 200 °C. Rozmery: 30 x 30 x 34 cm. Priemer 
sita: 18,2 cm. Objem nádoby: 2,5 l. Materiál: nerezová oceľ, 
plast. Príkon: 1300 W. Hmotnosť: 5,5 kg.
C005185 kód 000             
66,69 €    58,79 €

Pre dokonalo 
opečené 
hrianky

             

Pre dokonalo 
opečené 
hrianky

49,99 €

35,29 €

-30 %

Hriankovač
Tri funkcie v jednom: opakovaný ohrev/dohrievanie, okamžité prerušenie 
prevádzky pred koncom nastaveného času, rozpekanie/rozmrazovanie 
mrazeného pečiva. U všetkých funkcií svetelná indikácia. Opekacia 
mriežka na ohrev a rozpekanie pečiva. Funkcia elektronického časovača 
– 9 stupňov nastavenia intenzity opečenia. Prístroj po skončení opekania 
automaticky hotové pečivo vysunie a vypne sa. Automatické centrovanie 
vloženého pečiva. Vysúvacia miska na drobky. Príkon 1000 W. Rozmery: 
d. 27,8 x h. 17 x v. 19 cm (s opekaciou mriežkou 31 x 17 x 19 cm).
C002695 kód 000          
49,99 €     35,29 €

ZNAČKOVÉ 
KUCHYNSKÉ 
SPOTREBIČE
PRE POHODLNÉ VARENIE

Zdravé 
varenie 
bez tuku

66,69 €

58,79 €

OBJEM 2,5 l

Silný motor 
si poradí aj 

s vysokou
 záťažou

9 SUŠIACICH SÍT

iba 
66,69 €
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VIANOČNÝ TIP: originálne
produkty s výšivkou na želanie

NOVINKA

12 Darčeky ako vyšité pre každého Tovar s výšivkou možno objednať iba písomne alebo telefonicky.

Text max. 
12 znakov

vrátane 
medzier

Text max.
12 znakov
vrátane 
medzier

žltá

mentolová

sivá

Utierka 
s úchytkou
Rozmer 50 x 70 cm. Všitý 
kovový krúžok na zavesenie. 
Materiál 100 % bavlna.
C004955 kód 000  mentolová
C004956 kód 000  lila
C004957 kód 000  sivá
C004958 kód 000  žltá          
8,99 €    7,49 €

lila

mentolová

sivá

Kuchynská zástera
Rozmer 79 x 104 cm. S veľkým vreckom 
na prednom diele. Materiál 100 % bavlna. 
C004959 kód 000  mentolová
C004960 kód 000  lila
C004961 kód 000  sivá
C004962 kód 000  žltá       16,89 €    12,49 €

100%
bavlna

40 °C

SKVELÉ AKO 

DARČEK
PRE VAŠICH 
MILÝCH 

NOVINKA

originálne
produkty s výšivkou na želanie

C004962 kód 000  C004962 kód 000  C004962 kód 000  žltá       

Text max.
12 znakov

biela

modrá

ružová

tmavo-
modrá

sivá tmavomodrá čierna červená

biela sivá

unisex veľ. 
kód 000 veľ. XS
kód 001 veľ. S
kód 002 veľ. M
kód 003 veľ. L
kód 004 veľ. XL
kód 005 veľ. XXL
detské veľ. 
kód 002 1/2 roky
kód 004 3/4 roky
kód 006 5/6 rokov
kód 008 7/8 rokov
kód 011 9/11 rokov
kód 013 12/13 rokov

lila
8,99 €

7,49 €

-16 %

VRÁTANE VÝŠIVKY

MAXIMÁLNE 
POHODLNÁ

od
20,79 €

VRÁTANE VÝŠIVKY

16,89 €

12,49 €

-26 %

VRÁTANE VÝŠIVKY

žltá

100%
bavlna

40 °CText max. 12 znakov
vrátane medzier

40 °C
80%

bavlna

VÝBER Z PIATICH FARIEB VÝŠIVKY:
• sivá
• antracitová
• ružová

• modrá
• biela

Unisex mikina 
s výšivkou
Klokanie vrecko s otvorom 
pre slúchadlá, vrúbkované 
manžety a spodný lem. 
Dvojitá kapucňa so šnúrkami 
na stiahnutie. Materiál: 
80 % bavlna, 20 % polyester. 
Gramáž 280 g/m2.
UNISEX
C004794 biela
C004795 čierna
C004796 tmavomodrá
C004797 červená
C004798 sivá
24,69 € 
DETSKÁ
C004842 biela
C004843 ružová
C004844 modrá
C004845 sivá
C004847 tmavomodrá
20,79 €



červená

biela

13Tovar s výšivkou možno objednať iba písomne alebo telefonicky.

Text max. 12 znakov
vrátane medzier

červená

biela

Tričko s krátkym 
rukávom 
S okrúhlym výstrihom. 
Materiál: 100 % bavlna 
džersej, Gramáž: 190 g/m2.
PÁNSKE
C004776 biela
C004777 čierna
C004778 vodná modrá
C004779 červená
C004780 tmavosivá
C004781 džínsová modrá 

DÁMSKE
C004770 biela
C004771 čierna
C004772 svetlomodrá
C004773 červená
C004774 sivý melír
C004775 ružová

DETSKÉ
C004830 biela
C004832 námor. modrá
C004834 stredne ružová 
C004835 kelly zelená
9,79 €

dámske 
a pánske veľ. 
kód 001 veľ. S
kód 002 veľ. M
kód 003 veľ. L
kód 004 veľ. XL
kód 005 veľ. XXL

detské veľ. 
kód 002 2 roky
kód 004 4 roky
kód 006 6 rokov
kód 008 8 rokov
kód 010 10 rokov
kód 012 12 rokov

stredne 
ružová ružová

kelly zelená

biela

tmavosivá

čierna

čierna

džínsová 
modrá 

námor. 
modrábiela

červená

vodná modrá
svetlomodrá

sivý melír

Body s dlhým rukávom
Materiál: 100% bavlna.
C004848 biela
C004849 ružová
C004850 modrá
C004851 zelenkavá
11,39 €

veľ. 
kód 056 veľ. 56 
kód 062 veľ. 62
kód 074 veľ. 74
kód 080 veľ. 80
kód 086 veľ. 86

→ Maximálne pohodlie 
pri nosení

→ Dlhý rukáv
→ Patent 

na ramene 
pre ľahké 
prevliekanie 
cez hlavu

→ 2 patenty 
v rozkroku

→ Výber zo 
4 farieb
a 5 veľkostí

biela ružovámodrázelenkavá

lienka dinosaurus hviezda lopta

slnko srdce traktor štvorlístok

MOŽNOSŤ VÝBERU:
1. šablóna + meno (text)
2. iba meno (text)
3. iba šablónadetail výšivky

VÝŠIVKY NA ŽELANIE NOVO AJ PRE FIRMY, ŠKOLY, ŠKÔLKY ČI ŠPORTOVÉ KLUBY
Potrebujete vyrobiť špeciálne výšivky - logá, symboly, značky? Dokážeme takmer čokoľvek, stačí nám 
grafi cký návrh. Zároveň pre vás zaistíme kvalitné textilné výrobky vhodné pre vyšívanie za výhodné ceny. 
V prípade individuálneho či množstevného dopytu nás kontaktujte na telefónnom čísle +420 775 021 977.

PRE NAJMENŠÍCH

100%
bavlna 40 °C

100%
bavlna 40 °C

UVÁDZACIA CENA

iba 
9,79 €
VRÁTANE VÝŠIVKY

→ Maximálne pohodlie Maximálne pohodlie Maximálne pohodlie 

UVÁDZACIA CENA

iba 
11,39 €

VRÁTANE VÝŠIVKY

králiček 
30 cm

deka 
75 x 90 cm

králiček 

→ Patent 
na ramene 
pre ľahké 
prevliekanie 
cez hlavu

→ 2 patenty 
v rozkroku

→ Výber zo 
4 farieb
a 5 veľkostí

75 x 90 cm

biela/béžová
Plyšový 
králiček 
s dekou
Sada plyšovej hračky a deky v krásnom 
darčekovom balení. Hebké na dotyk. Ideálny 
darček pre chlapčeka i dievčatko už od 
narodenia. Rozmery: výška králička 30 cm, deka 
75 x 90 cm.
bez výšivky
C000474 kód 000  biela/béžová
C000475 kód 000  biela/sivá
13,69 €
s výšivkou
C002738 kód 000  biela/béžová
C002739 kód 000  biela/sivá
17,59 €

biela/sivá

PRE NAJMENŠÍCH

od 
13,69 €

Text max. 
12 znakov

vrátane 
medzier

Text max. 
12 znakov
vrátane 
medzier



Text max.
12 znakov
vrátane
medzier

UTERÁKY NAJVYŠŠEJ KVALITY
s možnosťou vlastnej výšivky

Text max.
12 znakov
vrátane
medzier

14 Tipy na originálne darčeky za výhodné ceny

Deka Morská panna
Hebká deka ušitá do tvaru 
rybieho chvosta. Rozmer 
detská: 140 x 70 cm, pre 
dospelých: 180 x 90 cm. 
Materiál: 100% mikrovlákno, 
gramáž 260 g/m2.

detská bez výšivky
C002773 kód 000  ružová
C002774 kód 000  tyrkysová
19,59 €    15,69 €
detská s výšivkou
C004015 kód 000  ružová
C004016 kód 000  tyrkysová
23,49 €    19,59 €

pre dospelých bez výšivky
C002775 kód 000  ružová
C002776 kód 000  tyrkysová
23,49 €    19,59 €
pre dospelých s výšivkou
C004017 kód 000  ružová
C004018 kód 000  tyrkysová
27,49 €    23,49 €

ružová
tyrkysová

detail výšivky

od 19,59 €

od 15,69 €

HIT TOHTOROČNÝCH 
VIANOC!

SKVELÝ
DARČEK

fialová

mentolová
béžová

antracitová

100%
bavlna 40 °C

pre dospelých

pre deti

GRAMÁŽ
500 g/m2

Uteráky 
s bordúrou
Z vysokokvalitnej 
100 % bavlny 
v gramáži 
500 g/m2. 
Extra jemné 
a savé, s dlhou 
životnosťou.  
V 4 rôznych 
veľkostiach, 
4 farby na výber. 

30 x 50 cm
C001803 kód 050  antracitová
C001804 kód 050  mentolová
C001805 kód 050  béžová
C001808 kód 050  fi alová
2,69 €    1,99 €
50 x 90 cm
C001803 kód 090  antracitová
C001804 kód 090  mentolová
C001805 kód 090  béžová
C001808 kód 090  fi alová
6,29 €    3,89 €

70 x 130 cm
C001803 kód 130  antracitová
C001804 kód 130  mentolová
C001805 kód 130  béžová
C001808 kód 130  fi alová
12,49 €    7,79 €
90 x 150 cm
C001803 kód 150  antracitová
C001804 kód 150  mentolová
C001805 kód 150  béžová
C001808 kód 150  fi alová
16,49 €    11,79 €

500 g/m2

gramáž

30 x 50 cm

50 x 90 cm

70 x 130 cm

90 x 150 cm

4 FARBY
NA VÝBER

od 2,69 €

od 1,99 €

TOP KVALITA

Uterák s bordúrou s výšivkou
Vysoká kvalita materiálu: 100% bavlna 
v gramáži 500 g/m2.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (= objednávky) 
o dodávke tovaru, ktorý bol príslušnou voľbou upravený
podľa jeho priania (občiansky zákonník §1837).

Rozmer 70 x 130 cm
C002742 kód 130  mentolová
C002743 kód 130  fialová
C002912 kód 130  antracitová
C002913 kód 130  béžová
17,59 €    13,69 €

Rozmer 90 x 150 cm
C002742 kód 150  mentolová
C002743 kód 150  fialová
C002912 kód 150  antracitová
C002913 kód 150  béžová
21,99 €    18,39 €

100%
bavlna

40 °C

od 17,59 €

od 13,69 €

-22 %

VRÁTANE VÝŠIVKY

až

Text max.
12 znakov

vrátane
medzier

NOVINKA



15

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

60 °C

60 °C

A   Bavlnená posteľná bielizeň s fototlačou.
Materiál: 100% bavlna. Zipsové zapínanie.
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Malé mačiatko C002470
Husky a mačiatko C002472
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm ......103 23,49 €  19,59 €
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
 Jeseň v Paríži C002275
Večerný Londýn C002274
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm ......103 23,49 €

B  Vankúšik s výplňou z dutého vlákna, 
ktoré zaručuje plnosť a nemennosť tvaru.
Zloženie: povrch 100 % polyester, výplň 
100 % polyester (mykané duté vlákno). 
Rozmer 40 x 40 cm.
C000087 kód 000 4,69 €

Froté & džersej prestieradlá z vysokokvalitnej pleteniny
D   Napínacie prestieradlo 
froté. Pletenina je 
vyrobená z česaných 
priadzí, ktoré sú 
charakteristické svojou 
jemnosťou. 82% bavlna, 
18% polyester.
Prestieradlo katalógové 
froté číslo
biela C000193
ružová C000195
svetlomodrá C000105
sivá C000194
tmavosivá C004865
svetlobéžová C002579
svetlofialová C000103
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 12,99 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 19,59 €

C   Napínacie 
prestieradlo džersej. 
Pletenina je vyrobená 
z česaných priadzí, 
ktoré sú charakteristické 
svojou jemnosťou. 
100% bavlna.
Prestieradlo katalógové 
džersej číslo
biela C000199
ružová C000197
svetlomodrá C000023
sivá C000196
tmavosivá C004866
béžová C000198
svetlofialová C000024
jednolôžko kód cena
90 x 200 cm ....091 12,99 €
dvojlôžko  
180 x 200 cm .. 181 19,59 €svetlomodrá svetlobéžová

biela svetlomodrá

sivá bielasvetlofi alová ružová

béžová tmavosivá

ružová

tmavosivá

svetlofi alová

sivá

TOP
KVALITA

C  Džersej

od 
12,99 €

D  Froté

od 
12,99 €

ROZTOMILÝ DARČEK 
pre vaše deti

B Vankúšik 
Klasik

4,69 €

A Malé 
mačiatko

23,49 €

19,59 €

100%

A Jeseň 
v Paríži

iba 
23,49 €

A Večerný 
Londýn

iba 
23,49 €

A Husky 
a mačiatko

23,49 €

19,59 €
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MIMORIADNA CENA

Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

100%
bavlna 40 °C

16

A   Moderná posteľná bielizeň zo 100 % bavlny najvyššej 
kvality. Dlhá životnosť a stálofarebnosť. Obliečka na 
prikrývku s prestrihmi v rohoch pre jednoduché navliekanie. 
Zipsové zapínanie. 
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
GREEN FEATHERS C004852
TROPICAL C004853
MAGNOLIA C004854
ALOHA C004855
GEOMETRY C004856
SPIRIT C002610 
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm 103 23,49 €   19,59 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm 104 46,99 €   39,19 €
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
SYMBOL C002608
CUBE C002604
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm 103 23,49 €   15,69 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm + 2x 70 x 90 cm 104 46,99 €   39,19 €

A Green
Feathers

od 23,49 €

od 19,59 €

A  Tropical

od 23,49 €

od 19,59 €

A  Magnolia

od 23,49 €

od 19,59 €

A  Aloha

od 23,49 €

od 19,59 €

KVALITNÁ POTLAČ 
A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

100%
bavlna 40 °C

100%
bavlna 40 °C

BYTOVÝ TEXTIL

100%
bavlna 40 °C



ORIGINÁLNE VZORY
Aký okúzli vás?

KVALITNÁ 100% BAVLNA

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C 40 °C

40 °C 40 °C
NOVINKA

VYSOKÁ 
KVALITA 
MATERIÁLU
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A  Symbol

od 23,49 €

od 15,69 €

A  Geometry

od 23,49 €

od 19,59 €

A  Spirit

od 23,49 €

od 19,59 €

A  Cube

od 23,49 €

od 15,69 €
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Krásne vzory, top kvalita a skvelá cena

BAVLNENÁ POSTEĽNÁ BIELIZEŇ 
so zipsovým uzáverom

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

40 °C

40 °C

40 °C40 °C

KVALITNÁ 100% BAVLNA
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A  Prúžky

od 23,49 €

od 15,69 € A  Bodky

od 23,49 €

od 15,69 €

A  Floral pink

od 23,49 €

od 15,69 €

100%
bavlna

100%
bavlna60 °C 60 °C

A   Bavlnená posteľná bielizeň 
v originálnom dizajne. 100% bavlna. 
Zipsový uzáver. 
Bavlnená posteľná  katalógové
bielizeň číslo
Floral pink C003042
Floral tyrkys C003043
Bodky C003046
Prúžky C003047
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm ......................103 23,49 €
  15,69 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ............... 104 46,99 €
  35,29 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm ........................040 2,99 €
  1,99 €

B   Bavlnená posteľná bielizeň. Jej 
prednosťou je okrem prekrásneho 
vzhľadu tiež jemnosť a dlhá životnosť. 
Vyrobené z tkaniny s vysokou 
hustotou priadze a kvalitnou tlačou. 
100% bavlna. Zipsový uzáver.
Bavlnená posteľná katalógové
bielizeň Provence číslo
Montera C002313
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm 103 27,49 €
  23,49 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ............... 104 56,89 €
  49,99 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm 040 3,89 €
  2,99 €
Bavlnená posteľná katalógové
bielizeň Provence číslo
Viento C002314
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm 
+ 70 x 90 cm ......................103 27,49 €
súpr. na dvojlôžko kód cena
220 x 200 cm 
+ 2x 70 x 90 cm ............... 104 56,89 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm 040 3,89 €

B  Montera

od 27,49 €

od 23,49 €

B  Viento

od 
27,49 €

100% BAVLNA

A  Floral tyrkys

od 23,49 €

od 15,69 €
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100%
bavlna

100%
bavlna60 °C 60 °C

VIANOČNÉ MOTÍVY D Vločky 
červenosivá

iba 
25,49 €

D Vločky 
červenobiela

iba 
25,49 €

C  Flanelová posteľná bielizeň. Z veľmi hrejivej 
100 % bavlnenej tkaniny vyššej gramáže. 
Zipsový uzáver.
Flanelová posteľná bielizeň katalógové číslo
Budva hnedá C000797
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm ....103 27,49 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm .................................040 3,49 €

D  Bavlnená posteľná bielizeň. Jej 
prednosťou je okrem prekrásneho vzhľadu 
tiež jemnosť a dlhá životnosť. Vyrobené 
z tkaniny s vysokou hustotou priadze 
a kvalitnou tlačou. 100 % bavlna. Zipsový 
uzáver.
Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Coffee C001798
Mon Amour C001801
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm ....103 23,49 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm .................................040 2,99 €

Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Ava C000671
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm .......103 23,49 €  19,59 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm .....................................040 2,99 €  2,69 €

Bavlnená posteľná bielizeň katalógové číslo
Vločky červenosivá C000882
Vločky červenobiela C000883
súpr. na jednolôžko kód cena
140 x 200 cm + 70 x 90 cm ....103 25,49 €
obliečka na vankúšik kód cena
40 x 40 cm .................................040 3,49 €

D  Co� ee

iba 
23,49 €

D  Mon Amour

iba 
23,49 €

BAVLNENÁ POSTEĽNÁ BIELIZEŇ 
– výnimočná kvalita

VYSOKÁ HUSTOTA PRIADZE

D  Ava

23,49 €

19,59 €

VYSOKÁ HUSTOTA PRIADZE

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna

100%
bavlna 60 °C60 °C

60 °C

60 °C

C  Budva hnedá

od 
27,49 €

Hrejivý
FLANEL
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antracitová

svetlosivá

vínová

krémovácapuccinopetrolejováčiernazelenásvetlohnedá béžová

UNIVERZÁLNE POŤAHY 
NA STOLIČKY
NOVÉ VZORY V PONUKE

Univerzálna veľkosť

Vysokoelastické

Kvalitné prevedenie

Úprava proti žmolkom

Ľahká údržba

Prispôsobia sa každej stoličke

mentolovábielazelenávínová tmavozelená

20 Originálny dizajn, top kvalita a skvelá cena

Poťah na stoličku káro 
Jednofarebný motív s plastickým károvaným vzorom. 
Materiál: 95 % polyester, 5 % spandex. Orientačné rozmery: 
podsedák 38 x 38 cm, operadlo výška 50 cm, šírka 38 cm. 
9 farieb na výber.

AKČNÁ
CENA

-45 %

smotanová

sivá
žltá

hnedá

C002294 kód 000  sivá
C002296 kód 000  tmavozelená
C002297 kód 000  žltá 
C002298 kód 000  mentolová
11,79 €     8,59 €

Materiál: 80 % polyester, 
20 % spandex
C003959 kód 000  vínová
C003960 kód 000  zelená 
C003961 kód 000  biela 
11,79 €     8,59 €
AKČNÁ CENA -45 %
C002911 kód 000  hnedá
C002910 kód 000  smotanová
11,79 €     6,29 €

10,19 €

8,59 €

KVALITNÝ 
MENČESTER

11,79 €

od 6,29 €

PLASTICKÝ VZOR

PRODUKT
ROKU!

hnedá

Poťah na stoličku 
- menčester
Materiál: 95 % polyester, 
5 % spandex. Orientačné 
rozmery: podsedák 38 x 38 cm, 
operadlo výška 50 cm, šírka 
38 cm. Dodávame vo viacerých 
jednofarebných odtieňoch.
C001066 kód 000  hnedá          
C001067 kód 000  capuccino          
C001068 kód 000  antracitová          
C001069 kód 000  krémová          
C001070 kód 000  vínová         
C001071 kód 000  béžová         
C001072 kód 000  svetlosivá  
C003955 kód 000  svetlohnedá       
C003956 kód 000  zelená         
C003957 kód 000  čierna         
C003958 kód 000  petrolejová 
10,19 €     8,59 €

RÝCHLO A LACNO

PREMENIA 
VÁŠ BYT



hnedá

krémová

zelená

antracitovávínová sivá

Poťah na stoličku jednofarebný
Materiál: 48 % bavlna, 48 % modal, 4 % elastan. 
Orientačné rozmery: podsedák 38 x 38 cm, 
operadlo výška 50 cm, šírka 38 cm. 
Dodávame vo viacerých
jednofarebných odtieňoch.
C000185 kód 000  vínová          
C000187 kód 000  krémová
C000188 kód 000  svetlozelená
C000596 kód 000  hnedá
C000183 kód 000  béžová
C001060 kód 000  antracitová          
C001061 kód 000  marhuľová
C001062 kód 000  modrá navy
C001063 kód 000  červená          
8,59 €     7,49 €

modrohnedá 
kocka

sivá 
s kvetmi

marhuľová

antracitová

červená

béžová

vínová svetlozelená

modrá navy

krémová

21

NOVINKA

Poťah na 
podsedák mozaika
Zaujímavý plastický 
vzor mozaiky. Materiál: 
95 % polyester, 5 % spandex. 
6 farieb na výber.
C002299 kód 000  vínová
C002300 kód 000  krémová
C002301 kód 000  hnedá
C002302 kód 000  sivá
C002303 kód 000  zelená
C002304 kód 000  antracitová
9,39 €     7,79 €

8,59 €

7,49 €

JEDNOFAREBNÁ 
ELEGANCIA

Poťah na 

9,39 €

7,79 €

PLASTICKÝ 
VZOR MOZAIKY

9,79 €

7,79 €

BOHATÝ VÝBER 
VZOROV

hnedá

biela s hnedými 
listami 

sivohnedá 
s bielymi kvetmi

biela 
s listami

biela 
s kruhmi

béžová s tyrkysovými 
ornamentmi

zeleno-fi alové
káro

Poťah na stoličku s potlačou 
Materiál: 48 % bavlna, 48 % modal, 4 % elastan. Orientačné 
rozmery: podsedák 38 x 38 cm, operadlo výška 50 cm, šírka 
38 cm. Dodávame vo viacerých farebných motívoch.
C000598 kód 000  modrohnedá kocka          
C000599 kód 000  zelenofi alové káro          
C000600 kód 000  béžová s tyrkysovými ornamentmi
C000601 kód 000  biela s kruhmi          
C000602 kód 000  biela s listami         
C000603 kód 000  sivohnedá s bielymi kvetmi   
C001064 kód 000  sivá s kvetmi          
C001065 kód 000  biela s hnedými listami 
9,79 €     7,79 €
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Dostupné 
od 1. 11. 2021

Najvyššia kvalita do vašej kúpeľne

Žinka s bordúrou, súpr. 2 ks
Z kvalitnej 100 % bavlny v gramáži 
500 g/m2. Dokonale savá a šetrná 
k pokožke. Všité pútko na zavesenie. 
Súprava dvoch kusov. Veľkosť: 16 x 21 cm. 
C001809 kód 002  antracitová
C001810 kód 002  mentolová
C001811 kód 002  béžová
C001814 kód 002  fi alová
2,69 €    1,99 €

Kúpeľňová predložka
Predná strana z príjemných 
nopkov vysokých 1,5 cm. Rubová 
strana s protišmykovou úpravou. 
4 farby na výber. Materiál: 
100 % polyester. Veľkosť: 50 x 80 cm. 
C001821 kód 000 antracitová
C001822 kód 000 mentolová
C001823 kód 000 béžová
C001826 kód 000 fi alová
15,69 €    10,59 €

22

Kúpeľňová predložka
Výnimočná kvalita a jedinečná 
savosť vďaka 100 % bavlne 
v gramáži 1000 g/m2. Zlaďte svoju 
kúpeľňu s uterákmi rovnakého 
prevedenia. Veľkosť: 50 x 85 cm. 

C001815 kód 000 antracitová
C001816 kód 000 mentolová
C001817 kód 000 béžová
C001820 kód 000 fi alová
12,49 €    8,59 €1 000 g/m2

gramáž

béžový
set

kôš na špinavú 
bielizeň-20 %

NA CELÝ SET

39,19 €

31,39 €
sada 5 dielov

odpadkový 
kôš

sivý 
set

KRÁSNY
DIZAJN!

toaletná
štetka

Praktické a elegantné

Plochá hlavica - sklopná
a otočná o 360°

Vymeniteľný návlek
z mikrovlákna

2 vypúšťacie ventily

Praktické
dvojkomorové vedro

béžovýbéžový
set

Plochá hlavica - sklopná
a otočná o 360°

Vymeniteľný návlek
z mikrovlákna

2 vypúšťacie ventily

Praktické
dvojkomorové vedro

Upratovací 
set úzky
Set mopu a premyslené-
ho vedra. Skladný hra-
natý tvar vedra s dvoma 
komorami pre namáčanie 
a samostatné žmýkanie 
a dvoma vypúšťacími 
ventilmi. Mop s telesko-
pickou tyčou a plochou 
otočnou hlavicou, ktorá je 
efektívna pre vytieranie 
pod nábytkom a v ťažko 
dostupných miestach. 
Návlek z jemného mi-
krovlákna na suchý zips. 
Možno ho ľahko zložiť 
a vyprať. Rozmery vedra: 
19 x 22 x 38 cm. Materiál: 
odolný a kvalitný plast, 
mikrovlákno.    
C001756 kód 000
23,49 €    15,69 €
Náhradný návlek    
C001755 kód 000
2,69 €

Náhradný 
návlek

béžová

antracitová

antracitová

antracitová

mentolová

mentolová

fi alová

fi alová

fi alová

béžová

béžová

4 FARBY
NA VÝBER

4 FARBY
NA VÝBER

mentolová

12,49 €

8,59 €

-31 %

15,69 €

10,59 €

-32 %23,49 €

15,69 €

SET 2 ks

Protišmyková 
úprava

GRAMÁŽ
1 000 g/m2

košík 
na štipce

kôš na čistú 
bielizeň

Kúpeľňová súprava 5v1
Kôš na špinavú bielizeň: objem 55 l, kôš na čistú 
bielizeň: objem 35 l, odpadkový kôš: objem 6 l, 
toaletná štetka: rozmer 11,3/11,3/39,5 cm, košík 
na štipce: objem 2,5 l. Materiál: plast.   
C002179 kód 005  béžová         
C002180 kód 005  sivá       39,19 €    31,39 €

Dostupné 
od 1. 11. 2021

42,99 €

39,19 €

DISKRÉTNA

WC skrinka 
Stojan na 
toaletný papier 
s WC kefou a úložným 
priestorom. Materiál: odolný plast. 
Rozmery: 20 x 15 x 58,5 cm.    
C005328 kód 000  biela
42,99 €    39,19 €
Silikónová kefa na toaletu
C004440 kód 000  transparentná/biela 
C004441 kód 000  biely lesk 
C004442 kód 000  čierny lesk 
8,19 €    6,29 €

Žinka s bordúrou, súpr. 2 ks

2,69 €

1,99 €

SÚPRAVA 2 ks

100 % polyester. Veľkosť: 50 x 80 cm. 

antracitová



Na uteráky
aj oblečenie
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ZLADENÁ KÚPEĽŇA
   podľa vašich predstáv

KVALITA OD

49,99 €

42,99 €

3 POSCHODIA

Kúpeľňová 
polica Finja 
S tromi policami 
na ukladanie. 
Materiál: 
bambusová 
konštrukcia, 
plastové poličky. 
Rozmery: 
43 x 36 x 76 cm.  
C005324 kód 000       
49,99 €    42,99 €

Na uteráky
aj oblečenie

Stojan na uteráky 
Stabilná nerezová konštrukcia so 
základovou doskou z tvrdeného 
skla. Rozmery: 46,5 x 81 x 23,5 cm. 
C005871 kód 000          39,19 €

42,99
Kúpeľňová Kúpeľňová 
polica Finja 
S tromi policami 
na ukladanie. 
Materiál: 
bambusová 
konštrukcia, 
plastové poličky. 
Rozmery: 
43 x 36 x 76 cm.  

Voľne stojaci 
WC držiak 
Stojan na toaletný 
papier s WC kefou 
a úložným priestorom. Materiál: 
odolný plast. Rozmery: 20 x 15 x 58,5 cm.     
C005326 kód 000  biela
C005327 kód 000  čierna         42,99 €    37,29 €

42,99 €

37,29 €

2 v 1

Pohárik na 
zubné kefky
Z vysokokvalitnej keramiky s matnou 
povrchovou úpravou. Rozmery: 8 x 11 cm. 
C004460 kód 000  biela 
C004461 kód 000  béžová 
C005310 kód 000  chrómová matná 
9,39 €    5,89 €

9,39 €

5,89 €

-37 %
7,49 €

5,49 €

-26 %

Miska 
na mydlo  
Z vysokokvalitnej keramiky. 
Reliéfne drážky pre rýchlejšie 
schnutie mydla. Rozmery: 11,5 x 3 cm. 
C004464 kód 000  biela 
C005309 kód 000  béžová
C005311 kód 000  chrómová matná 
7,49 €    5,49 €

    5,89 €

15,69 €

10,19 €

-35 %

Dávkovač mydla
Z vysokokvalitnej keramiky s matnou 
povrchovou úpravou. Rozmery: 
8 x 16 x 9,5 cm.
C004462 kód 000  biela 
C004463 kód 000  béžová 
C004467 kód 000  chrómová matná 
15,69 €    10,19 €

Stojan s WC kefou 
Stojan z vysokokvalitnej matnej keramiky. 
Silikónová WC kefa: odolné a flexibilné 
štetiny, dvojitá koncovka pre dôkladné 
čistenie, nepriľnavý povrch štetín. Rukoväť 
z plastu. Rozmery stojana: 13,5 x 38 cm. 
Priemer kefovej hlavice: 7,5 cm. 
C004465 kód 000  biela 
C004466 kód 000  béžová 
C005312 kód 000  chrómová matná 
20,79 €    15,69 €
Náhradná silikónová kefa 
v ponuke na str. 22.

7,49     5,49 €    5,49 €

20,79 €

15,69 €

-24 %

Stojan z vysokokvalitnej matnej keramiky. 

čistenie, nepriľnavý povrch štetín. Rukoväť 
13,29 €

11,79 €

ĽAHKÁ MONTÁŽ

Držiak na 
kozmetické 
tampóny
Možnosť prilepenia 
alebo pripevnenia 
na stenu. Montážny 
materiál je súčasťou 
balenia. Biele 
plastové telo, 
bambusové viečko. 
Rozmery: šírka 8 cm, 
výška 25 cm, hĺbka 
6,5 cm. 
C004429 kód 000  
13,29 €    11,79 €

10,19 €

8,59 €

ŠTÝLOVÝ

Držiak na 
vatové tyčinky
Otváranie stlačením 
viečka. Materiál: kvalitný 
plast, bambus. Rozmery: 
priemer 6,5 cm, výška 
11,5 cm. 
C004430 kód 000  
10,19 €    8,59 €

biela

čierna

biela

biela

biela

biela

béžová

béžová

béžová

béžová

chrómová
matná

chrómová
matná

chrómová
matná

chrómová
matná

VOĽNE STOJACI

iba 
39,19 €
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Ideálne pre 
astmatikov,

alergikov
a chorých 
lupienkou

Značkové produkty pre vaše zdravie a pohodu24

Dobre čitateľný displej 
s farebnými LED kontrolkami

Shiatsu a tlaková masáž nôh
Masáž tlakom vzduchu na nohy s relaxačnou 
kompresiou. 3 úrovne intenzity tlakovej masáže 
a 3 masážne programy. Prístroj masíruje reflexné 
zóny s podporou cirkulácie vzduchu. Funkciu ohrevu 
pre uvoľnenie napätia je možné zvoliť samostatne. 
Vnútorný kryt je ľahko odnímateľný a povlak prateľný. 
Do veľkosti 46. Hmotnosť 5,9 kg, farba čierna, plast.
C000827 kód 000          195,99 €     170,59 €

3 masážne programy

Zahrievacia funkcia

Obehová reflexná masáž chodidiel

Digitálny 
svalový a nervový 
elektrostimulátor 
Masážny prístroj pre svalovú a nervovú sústavu. 
Udržuje telesnú kondíciu, znižuje bolesť a masíruje. 
64 prednastavených programov + 6 programov 
k individuálnemu nastaveniu. Praktický časovač (5- 100 min). 
Inverzný LCD displej s modrým podsvietením. Ergonomický 
dizajn so sponou na opasok. Výstupný prúd max. 200 mA, 
pulzačné rozpätie 50-450 ms na 1 impulz. Prístroj využíva 
4 priľnavé elektródy. Tie sa upevňujú na telesné partie, ktoré 
je potreba stimulovať. Batérie 3 x 1,5V AAA (súčasť balenia). 
C002732 kód 000          86,29 €     64,59 €

svalový a nervový 
elektrostimulátor 
Masážny prístroj pre svalovú a nervovú sústavu. 
Udržuje telesnú kondíciu, znižuje bolesť a masíruje. 
64 prednastavených programov + 6 programov 

Digitálny Digitálny 

Ideálne pre 
astmatikov,

alergikov
a chorých 
lupienkou

C005478 kód 000 705,89 € 415,19 €
Set pre Beurer MK500. Obsah balenia: 
1 250 g špeciálnej morskej soli, 4x fi lter, 2x vodný fi lter.
C005479 kód 000 58,79 € 49,99 €
Filtre pre MK500. Sada obsahuje: 2x fi lter a 1x vodný fi lter.
C005480 kód 000 27,49 € 23,49 €
Morská soľ pre Beurer MK500. S odmerkou na presné 
dávkovanie. Pri 24hodinovej prevádzke vydrží až 45 dní. 
Obsah: 1250 g.
C005481 kód 000 35,29 € 31,39 €

Simulátor morského 
vzduchu - MK500
Nádržka na vodu 6 l. Čistenie 
vzduchu s ionizáciou, UVC 
lampa pre odstránenie 
až 99 % baktérií, vírusov 
a mikroorganizmov. 
Zvlhčovanie 33 ml/hod. Pre 
miestností do 50 m2. Nočný 
režim so zníženou hlasitosťou 
a tlmením displeja. LCD 
displej, dotykové tlačidlá, 
automatické vypnutie. 
Jednoduchá údržba. 24 W. 
Rozmery: 30,5 x 38,4 cm. 
Príslušenstvo: zvlhčovač, 
2x filter, 1x vodný filter, 1x 625 g 
morskej soli (cca na 1 mesiac), 
nabíjací sieťový adaptér.

DOKONALE SIMULUJE MORSKÝ VZDUCH

Parafínový kúpeľ   
Pôsobí blahodarne na pokožku a zmierňuje 
bolesti pri artritíde, zápaloch kĺbov, stuhnutosti 
a poranení svalov. Možnosť nastavenia teploty. 
Súčasťou balenia je 2 x 450 g parafínu a 30 vreciek 
(rukavíc). Sieťové napájanie 230 V. Materiál: kvalitný 
zdravotne nezávadný plast. Rozmery: 33 x 23 x 18,5 cm. 
Parafínovú sadu pre kúpeľ možno samostatne prikúpiť.
C002188 kód 000          109,79 €     82,99 €
Náhradná sada k parafínovému kúpeľu: 
2x 450 g parafínu a 30 sáčkov (rukavice).
C002189 kód 000          31,39 €     22,99 €     19,39 €
 s kódom akcie

Parafínový kúpeľ   
Pôsobí blahodarne na pokožku a zmierňuje 

705,89 €
415,19 €

352,59 €

S PRAVOU 
MORSKOU 

SOĽOU

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

109,79 €
82,99 €

69,99 €

BLAHODARNÉ 
ÚČINKY

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

Parafínový kúpeľ   Parafínový kúpeľ   

Elektrická dečka HK comfort 
Z príjemného a priedušného mikrovlákna. Funkcia 
rýchleho nahriatia, ochranný bezpečnostný systém 
s funkciou automatického vypnutia po 90 minútach 
prevádzky. Možnosť nastavenia 3 teplôt. Elektronická 
kontrola teploty. Odnímateľný prívodný kábel, možno 
prať na 30 °C.  Rozmery: 33 x 44 cm.  
C005482 kód 000          39,19 €     27,69 €

Elektrická dečka HK comfort Elektrická dečka HK comfort Elektrická dečka HK comfort 
30 °C

39,19 €
27,69 €

23,49 €

3 STUPNE 
TEPLOTY

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

86,29 €
64,59 €

54,89 €

MASÍRUJE 
A ZNIŽUJE 

BOLESŤ

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %195,99 €

170,59 €

144,99 €

SHIATSU 
MASÁŽ

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %
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Úľava pre 
vaše nohy
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Pulzný oxymeter PO 35  
Spoľahlivo a neinvazívne meria saturáciu hemoglobínu kyslíkom a tepovú 
frekvenciu. Vhodný najmä pre rizikových pacientov, napr. s onemocnením srdca, 
astmatikov, ale tiež športovcov. Prehľadný displej. Príslušenstvo: 2 x batéria LR03, 
AAA (1,5 V) - sú súčasťou balenia. Pridržiavací popruh, puzdro na opasok.   
C001999 kód 000     74,49 €   45,99 €

Pulzný oxymeter PO 35  Pulzný oxymeter PO 35  

8 x 40 cm

12 x 15 cm

sada 2 ks
20 x 20 cm

Univerzálny zábal na krk a šiju
Rozmery: výška 10 cm, dĺžka suchého zipsu 
61 cm. Vhodný pre obvod krku 35 – 60 cm. 
C004596 kód 000  fi alová        
C004597 kód 000  modrá        13,99 €

Vankúšik do 
zábalu Priessnitz 
Na vloženie do zábalových pásov alebo 
k samostatnému prikladaniu na boľavé 
miesta. Pre studené i teplé obklady. 
Materiál: 100 % bavlna, s pohánkovými 
šupkami alebo čerešňovými kôstkami. 
3 rozmery na výber.
12 x 15 cm
C004605 kód 015  biela, čerešňa        
C004606 kód 015  biela, pohanka 
2,99 €
8 x 40 cm
C004605 kód 040  biela, čerešňa        
C004606 kód 040  biela, pohanka 
4,69 €
2 kusy 20 x 20 cm
C004607 kód 000  biela, čerešňa        
C004608 kód 000  biela, pohanka 
6,69 €

Úľava pre 
vaše nohy

AAA (1,5 V) - sú súčasťou balenia. Pridržiavací popruh, puzdro na opasok.   AAA (1,5 V) - sú súčasťou balenia. Pridržiavací popruh, puzdro na opasok.   AAA (1,5 V) - sú súčasťou balenia. Pridržiavací popruh, puzdro na opasok.   

Pulsná masážna pištoľ MG 180 
Masážny prístroj s integrovaným Li-Ion akumulátorom. Dovoľuje 
presne cielené masáže svalov, ich aktiváciu i regeneráciu. 4 úrovne 
intenzity - až 3200 impulzov/min. Umožňuje aj upokojujúcu bodovú 
masáž. 6 masážnych nadstavcov. Na jedno nabitie vydrží až 3 hodiny. 
Rozmery: 17,5 x 7 x 24 cm.
C003315 kód 000          274,49 €     193,79 €

C001999 kód 000C001999 kód 000 74,49

176,49 €

133,29 €

VIAC DRUHOV 
MASÁŽI

POZITÍVNE ÚČINKY OBKLADOV ZNÁME UŽ 200 ROKOV

74,49 €
45,99 €

38,99 €

SPOĽAHLIVO 
MERIA 

SATURÁCIU

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

274,49 €
193,79 €

164,69 €

6 MASÁŽNYCH 
NADSTAVCOV

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

3 ROZMERY 
NA VÝBER

od 
2,99 €

2 SPÔSOBY POUŽITIA: 
ako mokrý zaparovací zábal (pri 
bolení a škrabaniu v krku a ďalších 
ochoreniach) alebo suchý a teplý 
obklad (pri bolestiach svalov a kĺbov). 

Viacúčelový zábal 
Výber z 3 farieb a niekoľkých veľkostí.
modrá
C004598 kód 065  45 - 65 cm (detský) 17,59 €
C004598 kód 085  65 - 85 cm (detský) 18,39 €
ružová
C004599 kód 065  45 - 65 cm (detský) 17,59 €
C004599 kód 085  65 - 85 cm (detský) 18,39 €
sivá
C004600 kód 100  75 - 100 cm (uni) 32,59 €
C004600 kód 145  95 - 145 cm (uni) 32,59 €

VIACÚČELOVÝ

od 
17,59 €

sivá

modrá ružová

Masážna vanička FB50
Pre perličkovú masáž i suchú masáž 
chodidiel. Ohrev vody v 5 teplotných 
režimoch. Integrované magnety pre 
magnetoterapiu, odnímateľné valčeky pre 
reflexnú masáž. Príslušenstvo zahŕňa tiež 
odnímateľné nadstavce na pedikúru. 
C005503 kód 000     176,49 €   133,29 €

Masážna vanička FB50Masážna vanička FB50Masážna vanička FB50

Na lakeť, koleno i členok

VIACÚČELOVÝ

iba 
13,99 €
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Na lakeť, koleno i členok

NA KĹBY

iba 
23,49 €

Zábaly Priessnitz 
Nahrievacie vankúšiky do vnútorného vrecka zábalového pásu 
nájdete v našej ponuke. Vrchná a spodná časť zo 100 % bavlny, 
vnútorná zateplená a čiastočne vode nepriepustná vrstva 
z 50 % polyesteru, 25 % bavlny a 25 % polyuretánu. Vnútorný 
vyberateľný diel na namáčanie zo 100 % bavlny. 

Zábal na kĺby 
Rozmer: 40 x 30 x 27 cm.
C005261 kód 000  sivá        
C005262 kód 000  tmavozelená        
23,49 €



Pre zvlhčenie 
vzduchu 
a počúvanie 
hudby

Prírodné zmesi
esenciálnych olejov
v ponuke na strane 28.

Značkové produkty pre vašu pohodu a krásu26

Dámske elegantné inteligentné hodinky 
Okrem aktuálneho času a dátumu zobrazuje displej počet 
nachodených krokov, spálených kalórií a ušlú vzdialenosť. Ďalšie 
funkcie: sledovanie srdcového tepu, monitoring spánku, mnoho 
tréningových režimov (beh, chôdza, cyklistika, plávanie, atď.), 
sledovanie menštruačného cyklu, upozornenie na dlhé sedenie, 
notifikácie z mobilného telefónu, budík, stopky. Vodotesnosť 
3 ATM/3 BAR. Puzdro: pozlátený kov. Remienok: milánsky ťah 
s magnetickým systémom Easy click, šírka 20 mm, materiál 
pozlátený kov. Rozmer hodiniek: 39 x 43 x 9,3 mm. Farba zlatá.
C005421 kód 000        78,39 €    74,49 €

PRE SPRÍJEMNENIE
 Vašich dní

Prehraje aj Vaše 
obľúbené kazety

Pre zvlhčenie 
vzduchu 
a počúvanie 
hudby

Prírodné zmesi
esenciálnych olejov
v ponuke na strane 28.

Dámske elegantné inteligentné hodinky Dámske elegantné inteligentné hodinky Dámske elegantné inteligentné hodinky Dámske elegantné inteligentné hodinky 

PRE SPRÍJEMNENIE

51,99 €

39,19 €

DIFUZÉR 
+ REPRODUKTOR

Ultrasonický difuzér s reproduktorom MUSILIA 
Ultrazvuková technológia zvlhčuje vzduch studenou 
vodnou hmlou. Pre miestností s plochou do 50 m2. Senzor 
hladiny vody, automatické vypnutie, svetlo kombinujúce 
farby. Možnosť pripojenia Bluetooth pre reprodukciu 
hudby. Výstup reproduktora: 3 W/4 Ohm. Frekvenčná 
odozva: 160 Hz – 18 KHz.  Rozmery: 13 x 8 x 8 cm. Objem 
nádržky: 70 ml. Materiál: plast. Napätie: DC 5 V. USB kábel.                    
C003588 kód 000        51,99 €    39,19 €

Bestseller

Rádiomagnetofón s CD
Philips CD Soundmachine. Prehráva CD a CD-R/RW. FM tuner pre počúvanie 
rádia. Kazetový magnetofón s funkciou autostop. Napájanie: 220 - 240 V, typ 
batérií: veľkosť C (LR14), počet batérií: 6, napätie batérií: 1.5 V. Materiál: plast.
C000812 kód 000          66,69 €    58,79 €

Prenosné rádio 
Philips TAR1506
Analógové rádio FM/
MW, výstupný výkon 
100 mW RMS, klasický 
dizajn, jednoduché 
ovládanie. Prevádzka 
na 2x batérie AAA 
1,5 V. Možnosť 
pripojenia slúchadiel 
A/V (3,5 mm). Rozmery: 
šírka 5,6 cm, výška 
11,6 cm, hĺbka 2,2 cm. 
Hmotnosť: 90 g.
C004557 kód 000          
21,59 €    19,59 €

Bezdrôtové slúchadlá PHILIPS TAH5205
Výkonné neodymové reproduktory 40 mm. Párovanie 
Bluetooth – dosah 10 m. Frekvenčný rozsah 20 – 20.000 Hz, 
impedancia 32 Ohm, citlivosť 110 dB. Polstrovaný slúchadlový 
obluk, mäkké sklopné náušniky. Doba prevádzky pri plnom 
nabití 29 hod., rýchle nabíjanie za 15 min./4 hod. prehrávanie. 
Odpojiteľný, integrovaný kábel k pevnému pripojeniu. 
Multifunkčné tlačidlo pre jednoduché ovládanie hudby, 
hlasitosti a hovorov. Integrovaný mikrofón. Batérie Li-Pol. 
Kábel USB-C. Hmotnosť 210 g.
C004543 kód 000  čierna        
C004544 kód 000  biela          
78,39 €    55,29 €

66,69 €

58,79 €

3 v 1

78,39 €
55,29 €

46,99 €

2 FARBY 
NA VÝBER

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

21,59 €

19,59 €

MALÉ A PRENOSNÉ

Ideálne na doma 
i na cesty

biela

Dámske elegantné inteligentné hodinky Dámske elegantné inteligentné hodinky Dámske elegantné inteligentné hodinky 

78,39 €

74,49 €

ELEGANTNÉ

Prvotriedny zvuk
a vynikajúca 
konštrukcia

čierna

S OBĽÚBENOU 
HUDBOU 
IDE HNEĎ 
VŠETKO LEPŠIE!

Do siete 
alebo na 
batérie



Vysáva, 
vytiera 

a sterilizuje

Vysáva, 
vytiera 

a sterilizuje

Bohaté 
príslušenstvo
Bohaté 
príslušenstvo

27

39,19 €

35,29 €

MULTIFUNKČNÝ

Multifunkčný zastrihovač 
BRAUN 6 v 1
Na úpravu vlasov a fúzov. 
Doživotne ostré britvy, 13 presných 
nastavení dĺžky, 5 nadstavcov 
vrátane zastrihovača chĺpkov 
v nose a ušiach (0,5 – 21 mm). 
Pre presné línie a kontúry na krku 
a tvári, 6 stylingových postupov. 
Bezdrôtová prevádzka – na jedno 
nabitie 50 min, nabíjanie 10 hod., 
NiMH batérie, sieťový adaptér.
C005256 kód 000  
39,19 €    35,29 €

509,79 €
345,89 €

291,99 €

IPL 
TECHNOLÓGIA

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

49,99 €
41,39 €

34,99 €

S OSVETLENÍM

s kódom akcie zo str. 32

ďalšia 
ZĽAVA
-15 %

Tyčový aku vysávač 
Wet and Dry 3 v 1 CONCEPT
Vysávač, odnímateľný ručný vysávač a mop 
v jednom. Kapacita nádoby na vodu: 150 ml, 
kapacita nádoby na prach: 300 ml. Motorizovaná 
turbokefa, HEPA filter. Batéria 21,6 V Li-Ion 
s kapacitou 2000 mAh, doba prevádzky 40 min. na 
1 nabitie, doba nabíjania: 3,5 hod. Príkon: 90/200 W, 
hlučnosť: 78/83 dB. LED svetlo. Príslušenstvo: 
2x textília pre mop, adaptér, umývateľný 
filter, dlhá štrbinová hubica, hubica 
na čalúnenie, hubica s kefou, 
krátka štrbinová hubica.
C005410 kód 000      156,89 €

Bezdrôtová 
aj síeťová 
prevádzka

Epilátor Beurer IPL 8500
Technológia IPL (intenzívne pulzné svetlo) 
zaistí trvalé odstránenie nežiadúcich chĺpkov 
po niekoľkých mesiacoch pravidelného 
používania. 6 režimov intenzity ošetrenia. 
Integrovaný UV filter pre ochranu pokožky. 
Nadstavec na tvár a bikiny. Vhodné pre 
všetky typy pleti s výnimkou značne tmavého 
odtieňa alebo pri veľmi svetlých chĺpkov. 
Bezplatná aplikácia Beurer MyIPL. Bezdrôtový, 
vrátane Li – ion batérie 7. 4 V. Klinicky 
testované. Rozmery: 20 x 17,5 x 6,5 cm.
C003322 kód 000       509,79 €    345,89 €

Pohodlná 
a bezbolestná 

cesta 
k odstráneniu 

chĺpkov

a sterilizuje

Wet and Dry 3 v 1 CONCEPT
Vysávač, odnímateľný ručný vysávač a mop 
v jednom. Kapacita nádoby na vodu: 150 ml, 
kapacita nádoby na prach: 300 ml. Motorizovaná 
turbokefa, HEPA filter. Batéria 21,6 V Li-Ion 
s kapacitou 2000 mAh, doba prevádzky 40 min. na 
1 nabitie, doba nabíjania: 3,5 hod. Príkon: 90/200 W, 
hlučnosť: 78/83 dB. LED svetlo. Príslušenstvo: 
2x textília pre mop, adaptér, umývateľný 
filter, dlhá štrbinová hubica, hubica 

Dámsky holiaci strojček 
BRAUN Lady Style
Jemné a bezbolestné oholenie chĺpkov 
celého tela, prispôsobí sa všetkým 
krivkám. Bezdrôtová aj sieťová 
prevádzka. Bezdrôtová prevádzka 
40 minút, plné nabitie za 1 hod., 
indikátor nabíjania. 
Automatická úprava 
napätia. Umývateľný. 
Obsah balenia: holiaci 
strojček, uhladzovací 
nadstavec s peelingom, 
nadstavec OptiShave na 
nohy, 2 nadstavce OptiTrim 
pre líniu bikín (4 mm 
a 8 mm), adaptér. 
C005243 kód 000  

58,79 €    54,89 €

    35,29 €

58,79 €

54,89 €

4 NADSTAVCE

58,7958,79 €    54,89 €    54,89 €

Možno 
využiť tiež na 
dezinfikovanie 
podláh

Kozmetické zrkadlo 
s osvetlením BEURER 
BS 55
Luxusné prevedenie 
s chrómovým povrchom 
a integrovanými LED 
diódami. Možnosť 
normálneho až 
7násobného zväčšenia, 
dotykový senzor, 
nastaviteľná intenzita 
svetla, plynulé
stmievanie, automatické 
vypnutie po 15 minútach. 
Materiál: nerez, sklo. 
Rozmery: 34 x 23 x 5 cm.
C000939 kód 000  
49,99 €    41,39 €

Robotický vysávač s mopom 3 v 1 CONCEPT REAL FORCE L
Navigačná technológia LaserTec 2.0, ovládanie pomocou Aplikácie Concept 
Robot (zdarma dostupná pre iOS a Android) alebo diaľkovým ovládačom. 
Perfektne si poradí so všetkými podlahovými krytinami i s členitými priestormi. 
BLDC motor, sacia sila 3300 Pa, 3 úrovne: TURBO, DOUBLE, tichý režim. Funkcia 
vytierania Y-wash. 2x vymeniteľný zásobník: kapacita prachového zásobníka 
600 ml, kapacita zásobníka 2 v 1 - prachový 350 ml/na vodu 300 ml. Zásobník na 
vytieranie s textíliou z mikrovlákna (možno ju prať v práčke). Trojstupňová filtrácia 
s HEPA filtrom 13. UVC sterilizačná lampa. Batéria Li-Ion LG BYD 5200 mAh 
– výdrž až 250 minút. Doba nabíjania 4 - 5 hodín. 3 režimy upratovania 
(kompletný, zónový, lokálny). Hlučnosť: 60 – 70 dB. Priemer 35 cm, výška 10 cm.
C005409 kód 000       509,79 €

3 FUNKCIE

iba 
156,89 €

VYSÁVA A VYTIERA

iba 
509,79 €
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TIP
na

DARČEK



Dostupné 
od 1. 11. 2021

ČÍM POTEŠIŤ
NA VIANOCE?
TU JE 
INŠPIRÁCIA!

ČÍM POTEŠIŤ

pre slečny

pre slečny

pre ženy

pre ženy

pre mužov

pre mužov

Tipy na krásne darčeky za výborné ceny28

17,59 €

15,69 €

REBROVANÝ DIZAJN

35,29 €

31,39 €

24 PREKVAPENÍ

Polička na vaňu 
Skvelá na odkladanie potrebných vecí pri kúpeli. 
Materiál: kvalitné bambusové drevo. Vrúbkované 
prevedenie. Rozmery: 16 x 4,5 x 70 cm. 
C005300 kód 000        17,59 €    15,69 €

Adventný 
kalendár kozmetický 
Originálny adventný kalendár pre 
ženy, mužov a slečny. Obsahuje 
24 prekvapení v podobe kozmetiky 
a doplnkov. 
C005471 kód 000  pre ženy
C005472 kód 000  pre mužov
C005473 kód 000  pre slečny
35,29 €    31,39 €

Všetko po ruke

Potrebný 
najmä pre 

zimné obdobie

REBROVANÝ DIZAJN

eucalyptus

tea 
tree

Prírodná zmes 
esenciálnych olejov
Vhodné do arómalámp 
a difuzérov. 100 % prírodné 
látky z ekologického 
poľnohospodárstva. Objem 10 ml.
C003594 kód 000  eucalyptus
C003595 kód 000  tea tree    
5,89 €    4,69 €

5,89 €

4,69 €

OBJEM 10 ml

100 % prírodné látky

Dostupné 
od 1. 11. 2021

Prírodná zmes 
esenciálnych olejovesenciálnych olejov
Vhodné do arómalámp Vhodné do arómalámp 
a difuzérov. 100 % prírodné a difuzérov. 100 % prírodné 
látky z ekologického 
poľnohospodárstva. Objem 10 ml.poľnohospodárstva. Objem 10 ml.poľnohospodárstva. Objem 10 ml.
C003594 kód 000  eucalyptuseucalyptuseucalyptus
C003595 kód 000  C003595 kód 000  tea treetea treetea treetea tree    

18,39 €

13,69 €

NA DOMA 
I NA CESTY

Kozmetický 
organizér so zrkadlom 
Vnútro členené do 3 častí. Materiál: 
kvalitný a odolný plast, bambusové viečko so zrkadlom z druhej 
strany. Rozmery: šírka 14 cm, výška 2,5 cm, hĺbka 14 cm. 
C004431 kód 000  biela
C004432 kód 000  čierna         18,39 €    13,69 €

TIP
na

ADVENT

Potrebný 
najmä pre 

zimné obdobie

biela

čierna

VLHKÝ VZDUCH PRE 
ZDRAVÉ DÝCHANIE

iba 
27,49 €

Zvlhčovač vzduchu 
CONCEPT Perfect Air   
Vytvára studenú paru, vhodný do miestnosti s veľkosťou 15 m2. 2 nastavenia 
intenzity pary: s výkonom 80 ml/hod alebo 40 ml/hod. Nádržka na vodu s objemom 
0,7 l, doba prevádzky: 7 – 10 hodín. Príjemne svieti. Farba: biela + transparentne biela. 
Rozmery: 12,5 x 12,5 x 22,5 cm. Dĺžka kábla: 150 cm. Príkon: 12 W.
C005400 kód 000         
27,49 €



MAXI
veľkosť!

29

16,49 €

12,49 €

S VÝŠIVKOU

mentolová
antracitová

fialová

béžová

Osuška s bordúrou s predvyšitou 
výšivkou pre členov rodiny
Vysoká kvalita materiálu: 
100 % bavlna v gramáži 500 g/m2. 
S výšivkou „mamička“
C004931 kód 130  antracitová
C004932 kód 130  mentolová
C004933 kód 130  béžová
C004934 kód 130  fialová
S výšivkou „otecko“
C004935 kód 130  antracitová
C004936 kód 130  mentolová
C004937 kód 130  béžová
C004938 kód 130  fialová
S výšivkou „babička“
C004939 kód 130  antracitová
C004940 kód 130  mentolová
C004941 kód 130  béžová
C004942 kód 130  fialová
S výšivkou „dedko“
C004943 kód 130  antracitová
C004944 kód 130  mentolová
C004945 kód 130  béžová
C004946 kód 130  fialová
16,49 €    12,49 €

Termo ponožky
Materiál: 97 % akryl, 3 % elastan. 
Výber z dvoch veľkostí. 
dámské svetlosivá
C004896 kód 038  veľ. 35 – 38
C004896 kód 042  veľ. 39 – 42
dámske ružová
C004897 kód 038  veľ. 35 – 38
C004897 kód 042  veľ. 39 – 42
pánske čierna/žltá
C004898 kód 042  veľ. 39 – 42
C004898 kód 046  veľ. 43 – 46
3,89 €

dámske
svetlo-

sivá

pánske
čierna
/žltá

NOHY V TEPLE

iba 
3,89 €

4
LED

USB nabíjanie

C004898 kód 046  C004898 kód 046  veľ. 43 – 46veľ. 43 – 46
3,89 €3,89 €

45
lm

S ČELOVKOU

od 
9,39 €

Čiapka s čelovkou 
Z kvalitného hrejivého materiálu. Vyberateľné svietidlo 4 x LED 
SMD. Odrazová reflexná nášivka na zadnej časti čiapky. 
3 režimy svietenia: 100 %, 75 %, 50 %. Batéria Li-ion 300 mAh. 
Výdrž batérie cca 2 hod., nabíjanie USB – cca 3 hod.. Výber zo 
4 farieb, univerzálna veľkosť. Materiál: acryl, polyester.
C004621 kód 000  čierna s brmbolcom a trblietkami 10,59 €
C004622 kód 000  čierna 9,39 €
C004623 kód 000  sivá 9,39 €
C004624 kód 000  sivá/ružová, obojstranná 10,99 €

odrazová 
refl exná nášivka 
na zadnej strane

Z kvalitného hrejivého materiálu. Vyberateľné svietidlo 4 x LED Z kvalitného hrejivého materiálu. Vyberateľné svietidlo 4 x LED Z kvalitného hrejivého materiálu. Vyberateľné svietidlo 4 x LED 
SMD. Odrazová reflexná nášivka na zadnej časti čiapky. 

čierna
sivá sivá/ružová, 

obojstranná

Deka CARLA
Hrejivá a príjemná na dotyk, ideálna tiež 
ako prehoz. Materiál: 100 % polyester, 
gramáž: 240 g/m2. Rozmery: 170 x 210 cm.
C005015 kód 000  tmavobéžová          
C005016 kód 000  tmavosivá
C005017 kód 000  krémová         
17,59 €    14,89 €

tmavobéžová

krémová

17,59 €

14,89 €

170 x 210 cm

tmavosivá

NÁPADITÉ DARČEKY
  pre všetkých členov rodiny

100%
bavlna 40 °C

Originálny
DARČEK!

dámske
ružová

čierna 
s brmbolcom 
a trblietkami
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2 stupne 
výkonu

VIANOČNÉ OSVETLENIE

30 Krásny dizajn a top kvalita

Vianočné osvetlenie vonkajšie
Svetelná reťaz s 160 LED vhodná dovnútra i von. Farebná teplota: 
teplá, čistá biela. Napätie: 230 V. Dĺžka vrátane prívodného kábla 
1 772 cm, dĺžka časti s LED diódami 1 272 cm. Rozostupy jednotlivých 
LED diód 8 cm.
C002481 kód 000          17,59 €     12,49 €

Vianočné osvetlenie 
vnútorné 
Svetelná reťaz s 35 alebo 120LED 
diódami pre vnútornú dekoráciu. 
Farebná teplota: teplá, čistá 
biela.  Napätie: 230 V/50 Hz.  
35 diód: dĺžka vrátane prívod-
ného kábla 422 cm, dĺžka časti 
s LED diódami 272 cm. Rozostupy 
jednotlivých LED diód sú 8 cm.  
C002482 kód 000    4,99 €   3,49 €
120 diód: dĺžka vrátane prívodného 
kábla 1102 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 952 cm. Rozostupy 
jednotlivých LED diód sú 8 cm. 
C002483 kód 000    13,69 €    9,79 €

Vianočné osvetlenie Vianočné osvetlenie 
vnútorné 
Svetelná reťaz s 35 alebo 120LED 
diódami pre vnútornú dekoráciu. 
Farebná teplota: teplá, čistá 
biela.  Napätie: 230 V/50 Hz.  
35 diód: 
ného kábla 422 cm, dĺžka časti 
s LED diódami 272 cm. Rozostupy 
jednotlivých LED diód sú 8 cm.  
C002482 kód 000    
120 diód: 
kábla 1102 cm, dĺžka časti s LED 
diódami 952 cm. Rozostupy 

Solárna svetelná reťaz
Obsahuje 100 LED diód, dĺžka cca 10 m. 
Celá reťaz je zapustená v transparentnej 
mäkkej hadičke. Solárny článok na 
zapichnutie do zeme. Tlačidlo režimu 
on/off. Doba svietenia 6 – 8 hodín. 
Farebná teplota: teplá biela.   
C002484 kód 000         17,59 €    12,99 €

100
LED

indoor
outdoor

120
LED

35
LED indoor

Na solárnu energiu

Do interiéru

od 4,99 €

od 3,49 €

DĹŽKA 4,2 m a 11 m

2 stupne 
výkonu

ELEGANTNÝ
DIZAJN

iba 
195,99 €

TICHÝ A VÝKONNÝ

iba 
101,99 €

Nástenný elektrický LED krb MEMPHIS
Hrejivá dekorácia do každého interiéru, reálne simuluje plamene ohňa. 
Ventilátor s možnosťou regulácie z boku zariadenia. Tichý chod, jednoduchá 
inštalácia, ochrana proti prehriatiu. Výkon: 1 800 W. Osvetlenie: 3 x 1 W LED. 
Rozmery: 66 x 46 x 13 cm. Materiál: kov, plast. Hmotnosť: 9 kg.
C005149 kód 000          
195,99 €

Elektrický krb TORINO
Voľne stojaci krb s ventilátorom, realistický efekt 
plameňa. Simuláciu ohňa si môžete nastaviť 
súčasne s ohrevom alebo samostatne pre jedinečnú 
atmosféru. Elegantný dizajn vhodný do každého 
typu interiéru. Výkon 2 stupne: 1000/2000 W. 
Rozmery: 38 x 24 x 56,5 cm. Osvetlenie: 3 x LED 1 W. 
Materiál: kov, plast. 
C005148 kód 000            101,99 €Pre jedinečnú atmosféru a príjemné teplo

ÚTULNÝ DOMOV
nielen na Vianoce
VÝHODNÉ CENY

SO ZĽAVAMI AŽ 30 %

17,59 €

12,99 €

DĹŽKA 10 m

Vianočné osvetlenie vonkajšie

17,59 €

12,49 €

DĹŽKA 17,7 m

160
LED

indoor
outdoor

Domov 
i na záhradu



31 x 19 x 36 cm

29 x 13 x 21 cm

SEDACIE AJ 
ÚLOŽNÉ BOXY:
PRAKTICKÉ 
A SKLADNÉ

31

2 VEĽKOSTI 
NA VÝBER

od 
16,49 €

Úložný priestor 50 l

Nosnosť 100 kg

Úložný box na sedenie
Box na sedenie s rozmermi 40 x 40 x 40 cm. Veľký úložný priestor 50 l. 
Nosnosť 100 kg. Vysokostabilný. Vďaka rozloženiu ľahko skladný pod 
sedačku či do skrine - rozmery po zložení - 40 x 40 x 4,5 cm. Vnútorný 
materiál: 100 % polypropylén, vonkajší materiál: 100 % polyester. Výplň 
sedacej plochy: PU pena
C000806 kód 000  svetlosivá            15,69 €    11,79 €

Krb s plápolajúcim ohňom LED
Úplne bezpečný – bez rizika požiaru. Prevádzka na 3 batérie 
LR14 veľ. C, 1,5 V (malý monočlánok). Automatické vypnutie po 
6 hodinách prevádzky. Materiál: plast, sklo. 2 veľkosti na výber.
C004629 kód 029  29 x 13 x 21 cm        16,49 €
C004629 kód 031  31 x 19 x 36 cm         24,69 €

Jednoducho zložíte
a rozložíte

hnedá

Úložný box 
s vekom
Praktický úložný box s vekom. 
Materiál: škrupina z PU peny, 
polyesterový kryt. Rozmery: 
27 x 28 x 30 cm.

C000592 kód 000  sivá
C000593 kód 000  béžová
C000594 kód 000  hnedá   9,79 €    7,79 €

sivá

béžová

15,69 €

11,79 €

-24 %

9,79 €

7,79 €

-20 %

Navodzuje 
príjemnú 

atmosféru

31 x 19 x 36 cm31 x 19 x 36 cm

SEDACIE AJ 
ÚLOŽNÉ BOXY:
PRAKTICKÉ PRAKTICKÉ 
A SKLADNÉA SKLADNÉ

C004629 kód 029  
C004629 kód 031  

Úložná lavica na sedenie 
Lavica na sedenie s rozmermi 76 x 38 x 38 cm. Veľký úložný priestor 
100 l, nosnosť až 110 kg. Hodí sa do predsiene, spálne i obývacej izby. 
Vysokostabilná. Skladacia - rozmery po zložení: 76 x 38 x 5 cm. Lavica je 
čalúnená s polstrovaným vekom. Materiál: MDF dosky, 100 % polyester.
C002310 kód 000  hnedá C002311 kód 000  béžová
C002312 kód 000  sivá 31,39 €    23,49 €

béžová

sivá

Lavica na sedenie s rozmermi 76 x 38 x 38 cm. Veľký úložný priestor Lavica na sedenie s rozmermi 76 x 38 x 38 cm. Veľký úložný priestor 

hnedá

31,39 €

23,49 €

-25 %

Box na sedenie s rozmermi 40 x 40 x 40 cm. Veľký úložný priestor 50 l. 
Nosnosť 100 kg. Vysokostabilný. Vďaka rozloženiu ľahko skladný pod 

zložený box – výška 
len 4,5 cm!
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Nosnosť až 110 kg

Skladacia

Vysokostabilná 

Úložný priestor 100 l



OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK

Popis tovaru a farba Katalógové čísloStrana Veľ./kód Text výšivky (max. 12 znakov), farba Dátum/šablóna Ks Cena za kus

Chcem dostávať ZDARMA ďalšie prémie priamo na mieru, vyplňujem nasledujúce údaje:
dátum narodenia: e-mail:tel.:

Zákaznícke číslo, ak už máte

Meno, priezvisko:  ..........................................................................................................................................................................

Adresa:  ................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

4,99 €VZOR: Sada chňapka s podložkou4 10 0 2C 0 0 1 8 3 5

ÁNO, chcem mať možnosť vrátiť tovar do 100 dní len za 2 €

Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s „Obchodnými podmienkami“, 
ktorých stručné znenie je umiestnené v novinách a celé znenie na www.astoreo.
sk a vyhlasujete, že ste sa s nimi riadne oboznámil(a) a rozumiete im. Zároveň 
beriete na vedomie, že za účelom realizácie tejto objednávky a z titulu oprávne-
ného záujmu (priamy marketing a ochrana práv predávajúceho) sú osobné úda-
je spracovávané predávajúcim podľa dokumentu „Ochrana osobných údajov“, 
ktorých celé znenie je umiestnené na www.astoreo.sk, kde sú tiež uvedené Vaše 
práva a orgán dohľadu. Predávajúcim je spoločnosť Packway s.r.o. Máte právo 
na námietky proti spracovaniu údajov z titulu oprávneného záujmu. Tlačové chy-
by vyhradené. Tovar je zabezpečený v množstve zodpovedajúcom očakávaný 
dopyt. Platnosť akcie do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.

Extra záruka je servis, ktorý Vám 
zaistí, že v prípade akéhokoľvek 
znehodnotenia tovaru počas 
prepravy Vám pri jeho výmene 
uhradíme dvojnásobok poštov-
ného, balného a dobierkovné-
ho vo forme poukazu na zľavu 
z ďalšej objednávky. Pri využití 
poštovného zdarma, získa zá-
kazník poukaz v paušálnej hod-
note 3 €.

SKRÁTENÉ ZNENIE „OBCHODNÉ PODMIENKY“: Ak kupujúci nebude z akéhokoľvek dôvodu s vybraným 
tovarom 100% spokojný a vráti ho späť do 14 dní od jeho doručenia, tovar vymeníme alebo vrátime 
späť peniaze. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu v takom prípade znáša ku-
pujúci. Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame službu 
vrátenia tovaru na dobu 100 dní od prevzatia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14-dňovej 
lehoty na odstúpenie tým, že nám tovar vrátite do 100 dní od prevzatia (lehota začína dňom nasledu-
júcim po doručení tovaru), ak je tovar v pôvodnom obale, je úplný, nie je použitý alebo poškodený. Pre 
dodržanie lehoty postačí včasné odoslanie. Cena za túto službu je uvedená na objednávke. Úplné 
znenie obchodných podmienok nájdete na www.astoreo.sk. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy 
(= objednávky) o dodávke tovaru, ktorý bol príslušnou voľbou upravený podľa jeho priania (občiansky 
zákonník §1837). Úplné znenie obchodných podmienok nájdete na www.astoreo.sk.

Môj výber doručenia

ODPORÚČAME Extra záruka:    ÁNO     NIE 1,50 €

www.astoreo.sk

Ďalšie možnosti výberu dopravy a platby pri objednávke na www.astoreo.sk.

astoreo.sk
P.O.BOX 91, 
830 05 Bratislava

Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s „Obchodnými podmienkami“, 

02/20 839 556

Minimálna hodnota objednávky je 15 €.

BYTOVÝ TEXTIL

ZDRAVIE

DOMOV

ZAHRADA

Doprava zdarma pri 
nákupe nad 45 €

SLOVENSKÁ POŠTA 3,80 €
GLS   3,80 €
Platba na dobierku 1 €

EXTRA VEĽKÝ
• Rozmery: 140 x 200 cm

•    Kvalitný materiál: 70 % bavlna,
30 % polyester

VIANOČNÝ OBRUS
pre dokonalé 

stolovanie

VIANOČNÝ OBRUSDARČEK 
k nákupuk nákupu

  ZDARMA
K objednávke v min. 
hodnote 45 €

Zadajte váš kód akcie!

V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma si vyhradzujeme 
právo na náhradu darčekom príslušnej hodnoty.

Zaškrtnutím dobrovoľne súhlasím so zapojením do súťaže podľa „Úplných pravidiel akcie“, ktoré sú umiestnené na www.astoreo.sk,
a so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“.

ÁNO, moja objednávka presahuje 45 € a prajem si získať VIANOČNÝ OBRUS ako DARČEK ZDARMA

Tieto 2 stĺpce sa týkajú len produktov s výšivkou

 ..........................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

DODATOČNÁ 

ZĽAVA
na vybrané 

produkty s týmto 
kódom akcie

DODATOČNÁ 

ZĽAVA
produkty s týmto 

-15 %

Šancu na výhru má
každá objednávka:
• za min. 40 €
•  odoslaná do

24. 12. 2021

HODNOTA VÝHIER 

6 000 €
HODNOTA VÝHIER 

10 x SADA 
SPOTREBIČOV

Pravidlá súťaže a viac 
informácií o cenách nájdete
na www.astoreo.sk/vianoce

• Hriankovač
+ Tyčový mixér 
+ Smoothie mixér
+ Kuchynský robot
+ Rýchlovarná kanvica

VIANOČNÁ

SÚŤAŽ

KÓD AKCIE


