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Setřete stírací vrstvu  
na kartičce a objevte  
svou výhru: 

Nadiktujte kód Vaší výhry našim operátorům  
na telefonním čísle 800 880 209.

Prolistujte si katalog a objevte výrobky označené 
Vaším šťastným symbolem. Při koupi produktů 
označených tímto symbolem získáte slevu, kterou 
jste nalezli pod stírací vrstvou.

Nezapomeňte setřít i bonusový rámeček a zjistětě, 
co navíc získáváte. Svůj bonus můžete uplatnit  
u objednávek přesahující výši 2 000 Kč

Pod tímto symbolem naleznete slevu 
30 % na označené produkty uvnitř 
katalogu.

Pod tímto symbolem naleznete slevu 
250 Kč na Váš nákup nezlevněných 
produktů v hodnotě vyšší jak 1 500 Kč.

Pod tímto symbolem naleznete slevu 
20 % na označené produkty uvnitř 
katalogu.

VYSVĚTLIVKY K VÝHRÁM: 

HLEDEJTE TAJNÉ SYMBOLY NA SVÉ STÍRACÍ KARTIČCE  
A DOSTANETE SVOU EXKLUZIVNÍ VÝHRU!

4 jednoduché kroky:

Neztrácejte čas! 
Počet produktů 
a výher je omezený.

Obuv & volný čas

Domov & bydlení

Zdraví, krása & sport

Kuchyně

6–19

20–42

44–46

Obsah

2

Vážení 
zákazníci,

Lída
Editor

Jak objednat

100% Garance
Pokud nejste spokojeni, jednoduše zboží 
do 14 dnů vraťte a získejte své peníze zpět  
(nelze uplatnit v obchodech).

Všeobecné dotazy
Máte dotaz? Potřebujete více informací? Volejte:

272 188 472

50–51

www.topshop.cz

800 880 209 – i o víkendu

Kamenné prodejny

v rukou držíte jarní vydání katalogu, ve kterém, jako 
vždy, naleznete spoustu nových produktů, skvělých 
akcí a slev. Pro velký zájem a úspěch z předešlých 
katalogů jsme se rozhodli zopakovat hru se šťastnou 
kartou. Naleznete ji na straně 3 i s pravidly, jak se hry 
zúčastnit. 

Jistě jste zaznamenali, že se tváří našeho nádobí 
Delimano Stone Legend CopperLux stala Halina 
Pawlowská. Věříme, že si nádobí budete chválit stejně 
jako ona. Neváhejte a vyzkoušejte.

Nezapomněli jsme ani na zdravý spánek. Mezi 
novinkami značky Dormeo naleznete přistýlku Natura, 
která opět disponuje samými skvělými vlastnostmi.

Nyní už stačí jen popřát krásné jaro, šťastné Velikonoce 
a příjemné nakupování z pohodlí domova.

Vysněné Jaro

-250 Kč -30% -20%
1

2

3

4

LIMITOVANÉ NABÍDKY!

279 Kč
699 Kč

ID 106160989

209 Kč
299 Kč

ID 106096590

319 Kč
799 Kč

ID 106105760

Step Pedi Magic Tracks  
Modré auto

Bamboo 
podprsenka

60%
SLEVA

30%
SLEVA

60%
SLEVA

Obdrželi jste tento katalog, protože jste dali souhlas, že Vás Studio Moderna, s.r.o. může kontaktovat 
s nabídkami, novými produkty, událostmi a jinou komunikací skrze e-mail, telefon, katalogy a 
pomocí SMS. S Vašimi údaji budeme pracovat tak dlouho, dokud budeme mít Váš souhlas, který 
můžete kdykoliv zrušit po zavolání na telefonní číslo 272 188 472 nebo zasláním informace na 
e-mail info@topshop.cz. Proti zpracování Vašich údajů můžete také vznést námitky nebo požádat 
o přístup, opravu nebo vymazání nebo vyžádat přenos dat třetím stranám. V případě jakýchkoliv 
dotazů či stížností, prosím, kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

2 800 880 209 3



Více než  

1 500 000 

členů 

Club 5*!

Martina Štiková

UŠETŘILA 107 306,–

Jitka Kupčoková

UŠETŘILA 58 996,–

Jan Choděra

UŠETŘIL 41 929,–

Vážení členové Club 5*
Představujeme nové dvouleté klubové členství!

Zakupte si ho v novém katalogu, získáte všechny 
výhody klubového členství a výhody programu 
Sphere. Závaděcí cena tohoto dvouletého členství je 
pouze 1 090 Kč. 

Za Club 5* 
Michaela Kuchtová

www.topshop.cz/club5

• výhody a slevy cca 5 až 30 %
• platí v České i Slovenské republice
• na 10 000 obchodních místech
• jednoduše, vždy, všude

Některé z míst, kde na vás čekají exkluzivní slevy s kartou Sphere:

www.topshop.cz/club5

Hledejte své 
exkluzivní 

nabídky uvnitř 
katalogu

DÁREK

20%
SLEVA

  Hodnotný dárek při registraci členství 
– budeme si vás hýčkat už od začátku

  Speciální akce pouze pro vás – 
nejvýhodnější nákupy pouze pro klubové 
zákazníky

  Atraktivní slevy až 70 % na nejlepší 
produkty značek Dormeo, Delimano, 
Walkmaxx a dalších

  Slevové kupóny na další nákup na vybrané 
produkty

  30denní garance vrácení peněz pro vaše 
pohodlné nakupování přes telefon nebo 
internet

  Archivace účtenek z vašich nákupů

   Možnost nakupovat na splátky s odkladem 
o 2 měsíce

  Katalogy zdarma doručíme až k vám domů

  Automatické členství v programu Sphere

Výhody PREMIUM členství v Club 5*

PRO NOVÉ 
ČLENY 0 Kč

599 Kč

ID 106152626

Pánev na smažení
24 cm

  Nepřilnavý povrch odolný proti 
poškrábání.
   Lze použít na všech typech varných 
desek včetně indukce.

Pro nové 
členy!Uvítací

DÁREK

Wellneo 2v1 Shiatsu 
masážní přístroj 
•  Hloubková masáž Shiatsu simuluje ruční 

masáž.
• Uvolňuje bolest svalů.
• Možnost hřejivé funkce.
• Dva směry otáčení masážních hlavic.
•  Masáž krční páteře, bederní páteře, 

relaxační masáž chodidel
•  Můžete jej použít buď jako ohřívač nebo jako 

masážní přístroj nebo obojí najednou.

Hřeje a masíruje 
v jednom!

2 299 Kč

ID 106105768

1 799 Kč

SPECIÁLNÍ KLUBOVÁ NABÍDKA 

500 Kč

www.topshop.cz/club54 800 880 209 5
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Nádobí Stone Legend CopperLUX
Nová generace nádobí vylepšená o částečky pravého kamene a mědi! 
Poskytuje špičkový výkon a sofistikovanost tradičnímu domácímu vaření. 
Vařte zdravěji a rychleji, s méně olejem a staňte se šéfkuchařem ve své 
vlastní kuchyni.

Úžasný materiál pro ještě úžasnější výhody:

 Extrémní tepelná vodivost  Nepřilnavost  Prakticky nezničitelné

Druhá barevná smaltovo-ocelová vrstva

První smaltovo-ocelová vrstva 

Ocel vysoké kvality

Quantanium® 
Nepřilnavý povrch – druhá vrstva 
obsahuje částečky mědi

Smaltovo-ocelový vnitřní povrch

Kulatý pekáč 
24 cm, 26 cm, 28 cm

Univerzální hrnec
24 cm

Pánev na smažení 
20 cm, 24 cm, 28 cm 

Hrnec
20 cm, 24 cm, 28 cm

Hrnec na omáčku
16 cm

Pánev na palačinky
24 cm 

Pekáč
40 × 25 cm 

Hranatý pekáč
27  × 27 cm 

Vhodné 
do 

trouby! 

Vhodné 
do 

trouby! 

VÍCE NEŽ 3 MILIÓNY KS

od 699 Kč

od 499 Kč

od 799 Kč

449 Kč

499 Kč

899 Kč

SNADNÉ 
ČIŠTĚNÍ

VHODNÉ DO 
MYČKY 

ODOLNÉ 
PROTI 

POŠKRÁBÁNÍ

VŠECHNY 
DRUHY 

SPORÁKŮ

NEPŘILNAVÉ
Vyrobeno ve 
Španělsku

1 199 Kč

PRODÁNO

ID 106152635

ID 106152629

ID 106152631

ID 106152627

ID 106152628

ID 106153018

ID 106152630

JAKO
KÁMEN
& MEDˇ ˇ

ID 110008649

1 099 Kč

Halina Pawlowská
DOPORUČUJE

Vysoká pánev Stone 
Legend CopperLUX 
26 cm
Vysoká pánev CopperLUX je univerzální pánev, 
se kterou snadno připravíte pokrmy na sporáku 
či v troubě. Vyrobena je z odolného materiálu, 
který nepoškrábete, ze smaltu a oceli  
s částicemi pravého kamene a mědi pro 
skvělé proudění tepla. Můžete ji použít na 
jakémkoliv sporáku: elektrickém, plynovém, 
keramickém či indukčním. Snadno se čistí, je 
vhodná i do myčky na nádobí. Průměr: 26 cm.

599 Kč
799 Kč

ID 106153063

Ze sporáku  
rovnou do trouby!

Vhodná i do trouby

25%
SLEVA

ˇˇ

JAKO
KÁMEN

& MED

TOP
PRODUKT

www.delimano.cz6 800 880 209 7
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Jediné nádobí, které budete kdy potřebovat, s novým extrémně nepřilnavým povrchem 
s částicemi pravého diamantu a titanu. Úžasný a multifunkční sada 7 ks, perfektní
na vaření, pečení, smažení, gratinování a servírování!

• Hliníkové jádro zaručuje dokonalé vedení tepla - bez horkých míst
• Extrémně odolný povrch - nejnovější inovace na trhu
• Extrémně odolné proti poškrábání a přilnavosti
• Sofistikovaný exteriér s kovovým designem
• Vhodné do trouby* a vhodné na všechny varné desky včetně indukce

Sada obsahuje: Pánev na smažení 24 cm, 
Oválný pekáč 6l, Poklice na oválný pekáč, 
Vysoká pánev 26 cm, Hrnec 20 cm, Poklice  
20 cm a Kulatý pekáč 26 cm

Sada 7 ks

SADA ADRIANO

Náš výběr toho nejlepšího z řady Adriano:

NEPŘILNAVÉODOLNÉ PROTI 
POŠKRÁBÁNÍ

SNADNÉ 
ČIŠTĚNÍ

Poklice s aroma 
úchytkou

Pánev na smažení 28 cm Hrnec 26 cm Kulatý pekáč 26 cm

Úžasná kvalita

Skvělé výsledky

*Všechno kromě: pánve 24 cm, hrnce 20 cm a pokličky 20 cm.

RECEPT NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA 
Suroviny: 30 g másla, 30 g hrubé mouky, 2 ks vajec, 200 g moučkového cukru, 5 ks 
žloutku, vanilkový cukr, 300 g hrubé mouky, 5 ks bílku, citronová  šťáva
Postup: Cukr, celá vejce, žloutky a vanilkový cukr třeme do pěny asi 30 
minut. Potom přidáme citronovou šťávu, tuhý sníh ušlehaný z bílků, mouku 
a zlehka promícháme. Formu na beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou, 
rozetřeme do ní těsto a ve středně vyhřáté troubě upečeme do růžova asi 45 
minut. 

RECEPT NA  BRAMBOROVÝ KOLÁČ 
Suroviny: 450 g mraženého listového těsta, 600 g brambor, 3 pórky, 1 cibule, 100 
g slaniny, 2 lžíce másla, sůl, pepř, muškátový oříšek, mletá sladká paprika, 100 
g sýra raclette, 100 g strouhaného ementálu, 2 vejce, 125 ml smetany
Postup: Listové těsto rozmrazíme. Troubu předehřejeme na 200 °C. Oloupané 
a omyté brambory, očištěný a omytý pórek nakrájíme na plátky, slaninu a 
oloupanou cibuli na drobné kostičky. Těsto rozválíme na placku, vložíme 
do rozvírací formy, okraje těsta zvedneme , na dně těsto propíchneme a 15 
minut předpékáme. Cibuli zesklovatíme na másle, přidáme brambory a opékáme 
10 minut. Vmícháme pórek a opékáme dalších 5 minut. Osolíme, opepříme, 
dochutíme strouhaným muškátovým oříškem. Sýr a smetanu rozšleháme se solí, 
pepřem a paprikou, polijeme koláč a poklademe lístky ze zbytků těsta. Pečeme 
asi 30 minut.

4 999 Kč
ID 110003836

ČÁSTICE 
DIAMANTU 
A TITANU

699 Kč
ID 110003843

1 099 Kč
ID 110004941

799 Kč
ID 110003838

 Nezapomeňte si svého beránka pocukrovat  a ozdobit mašličkou!

Není součástí balení!

www.delimano.cz8 800 880 209 9
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5 299 Kč

ID 106137380

3 999 Kč

Espresso kávovar Deluxe
•  Výkonný přístroj – výkon 1250 W a tlak 15 

barů na 1250 ml nápoje.
•  Jeden nebo dva šálky – uvařte 1 nebo 2 šálky 

kávy najednou!
•  Funkce zahřívání – udržujte vaše hrnky teplé, 

stačí je položit na horní část kávovaru.
•  Jedinečný design filtrů s dvojitou stěnou – 

poskytuje stabilní teplotu a tlak pro vaření kávy.
•  Tichý provoz – méně než 60 dB při provozu.
•  Díky držáku na filtry se dvěma kávovými 

tryskami můžete uvařit 2 esspresa najednou!
•  Perfektní mléčná pěna – se šlehačem mléka 

můžete udělat lahodnou mléčnou pěnu na 
každé cappuccino.

Plocha na ohřev šálků Držák na kávu Odkapávací mřížka Našlehané mléko

Nakrájené uzeniny

Kuchyňský robot Deluxe
Ušetřete si práci a nechte robota udělat vše 
za vás!

•  Výkonné míchání, šlehání a dokonce i hnětení
•   Inteligentní rotační pohyb pro důkladné 

zpracování všech přísad
•  Silný motor s výkonem 1000 W
•  10 úrovní rychlosti a pulzní funkce
•  XXL 5,5l miska z nerezové oceli 

Vyberte si základní sadu na míchání, šlehání 
a hnětení nebo pokročilou sadu se kterou 
připravíte těstoviny i mleté maso, vše nakrájíte  
a nastrouháte, namelete kávu, cukr nebo ořechy 
a připravíte džus nebo smoothie.

Koláče a sušenky5 druhů těstovin Těsto na chleba

5 499 Kč
ID 106105767

5 999 Kč

Robot, který si 
poradí se vším!500 Kč

     Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

1 300 Kč

     Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

RECEPT NA VEPŘOVÉ KOTLETY SE SUŠENÝM OVOCEM
Suroviny: 1 kg vepřových kotlet, 70 g sušených švestek, 30 g sušených meruněk, 20 
g sušeného manga, 20 g sušeného ananasu, 30 g mandlí, 100 g másla, 100 g oleje, 
200 ml červeného likérových vína, bobkový list, tymián, mletý bílý pepř, sůl 
Postup: Vepřové kotlety vykostíme, mírně osolte a okořeňte. Vložte do 
marinády, kterou připravte z likérových vín, tymiánu, bobkového listu a 
soli. Odložte do ledničky na 12 hodin. Poté maso osušte a kotlety vodorovně 
rozřežte. Vzniklou kapsu naplňte nakrájeným a na másle podušeným sušeným 
ovocem a spařenými loupanými mandlemi. Otvor zašijte nebo spojte jehlou. 
Vložte do pekáče s máslem, opečte z obou stran, podlijte vodou a za občasného 
polívání marinádou upečte dozlatova.minut. 

RECEPT NA ZAPÉKANÁ VEJCE 
Suroviny: 4 natvrdo uvařená vejce, 200 ml zakysané smetany, 4 lžíce 
strouhanky, 2 normální vejce, 2 snítky čerství petrželové nati, 250 ml mléka, 40 
g másla, 1 silnější plátek dušené šunky
Postup: Vejce uvařená natvrdo podélně rozpůlíme a vyjmuté žloutky vložíme 
do mísy. Na kostička nakrájíme šunku a vložíme do mísy. Přidáme změklé 
máslo, strouhanku předem pokropenou mlékem, petrželku, sůl a pepř. Důkladně 
rozmícháme a naplníme do bílkových mističek. Bílkové mističky opatrně 
narovnáme vedle sebe do vymazané a vysypané zapékací mísy a přelijeme 
smetanou, ve které jsme rozšlehali syrová vejce. Ve středně horké troubě 
zapečeme vejce dorůžova. Necháme částečně vychladnout. Zapékaná vejce 
rozdělíme na talíře a podáváme s tmavým pečivem jako předkrm.

www.delimano.cz10 800 880 209 11
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Výkonnější pro ty, kteří 

jsou ještě náročnější.

Zdravý životní styl pro 

celou rodinu.

Nejvýkonnější NutriBullet, 

který umí i ohřívat na 70 °C.

600 W

20 000
OTÁČEK ZA MINUTU

12 KS SADA

600 W

20 000
OTÁČEK ZA MINUTU

900 W

25 000
OTÁČEK ZA MINUTU

900 W

25 000
OTÁČEK ZA MINUTU

9 KS SADA

1700 W

30 000
OTÁČEK ZA MINUTU

6 999 Kč

PRO

9 0 0  S E R I E S N A T U R E ' S  P R E S C R I P T I O N

5 999 Kč

1 000 Kč1300 Kč

1 999 Kč3 299 Kč 4 299 Kč

Nejlepší extraktor živin, který přemění čerstvé ingredience na neobyčejně zdravé šťávy!

Zmenšili jsme jeho cenu, takže můžete zmenšit i svou velikost! 

• Začněte jíst zdravě a oživte své tělo během pouhých 6 týdnů.
• Odstraňte nežádoucí tuky a toxiny.
• Budete se cítit a vypadat úžasně.

NEJLEPŠÍ CENA VŮBEC

Běžná cena: 3 299 Kč 1 999 Kč

Sada obsahuje: 1 × tělo mixéru s výkonným motorem, 1 × vysoká nádoba (0,7 l), 1 × menší nádoba (0,5 l), 1 × menší nádoba 
s uchem (0,5 l), 1 × speciální extrakční čepel, 1 × čepel na mletí, 1 × objímka na pití s držadlem, 1 × objímka na pití, 2 × víčko pro 
uchování čerstvého koktejlu, 1 × uživatelská příručka s recepty, 1 × kapesní nutriční rádce.

12 KS SADA 20 000 OTÁČEK  
ZA MINUTU

26 MILIONŮ 
PRODANÝCH KUSŮ

ID 100896055

SLEVA
- 1300 Kč 

10 KS SADA

www.delimano.cz12 800 880 209 13
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NUTRIBLAST
dolijte vodou 
ke značce MAX

přidejte „vzpruhu“
(oříšky či semínka)

50  % ovoce  
(kolik chcete druhů)

50 % listové zeleniny (2 šálky 
na 1 porci)



Multifunkční škrabka  
Brava

Mlýnek na maso Joy
Automaticky regulovatelný výkon od 1800 W. 
Zpracuje až 0,8 kg masa za pouhou minutu.

•  Skvělý poměr cena/výkon
•  3 nástavce pro jemné, střední nebo hrubé mletí
•  Je vhodný také pro přípravu domácích klobás 

s příslušenstvím na klobásy
•  Funkce REVERSE
•  Rozměry produktu jsou 33,9 × 18 × 42,1 cm;  

váha 3,7 kg, snadné skladování a ovládání
•  Tichý provoz a nízká hladina zvuku, méně než 

85 dB
•  Jednoduché čištění, snadné skladování 

a ovládání

Tip:  Elektrický mlýnek na 
sůl a pepř Joy

399 Kč

ID 106156145

Recept na Lasagne
Suroviny: Boloňská omáčka: 1 ks cibule, sůl, 250 g rajčat, 1 lžíce olivového oleje, 1 stroužek česneku, mletý pepř, 1 lžíce bazalky, 4 lžíce červeného vína, 500 g mletého masa, 2 lžíce rajského protlaku

Sýrová omáčka: 50 g másla, 50 g hladké mouky, 600 ml mléka, 125 g sýru čedar, 0,5 lžičky muškátového oříšku
12 ks těstovin na lasagne
Postup: Postup: Boloňská omáčka: Olej, jemně nasekanou cibuli a prolisovaný česnek osmažíme do měkka. Vmícháme maso, po zhnědnutí masa přidáme rajčata, rajčatový protlak, víno, bazalku, sůl a pepř. Přivedeme k varu a povaříme na mírném ohni 20-25 minut. Sýrová omáčka: V hrnci rozpustíme máslo, vmícháme mouku a minutu necháme osmažit. Postupně přidáváme mléko, přivedeme k varu při neustálém míchání, dokud omáčka neztuhne a není jemná. Přidáme muškátový oříšek. Přemístíme omáčku z ohně a vmícháme nastrouhaný sýr. Mícháme dokud se nerozpustí. Do pekáčku přijde nejprve vrstva boloňské omáčky, na to sýrová omáčka, pak lasagně, vrstvy opakujeme, ukončíme vrstvou boloňské omáčky a sýrové omáčky navrch. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C 30-35 minut, do mírného zhnědnutí sýrové omáčky, možno nechat déle, pokud omáčka nezhnědne. 

299 Kč
1 799 Kč

ID 106118320

Dózy na potraviny 
Brava

ID 106099425

Sada: 5 kusů
ID 106099425
559 Kč
699 Kč

449 Kč
599 Kč

99 Kč
249 Kč

799 Kč
999 Kč

1 649 Kč
2 199 Kč

299 Kč
399 Kč

20%
SLEVA

25%
SLEVA

25%
SLEVA

60%
SLEVA

ID 106155004

Lis na česnek 4v1  
Brava 

ID 106027861 ID 110002623

Odšťavňovač 5v1  
Brava 25%

SLEVA

Zmrzlinovač Joy

ID 106161534

20%
SLEVA Multifunkční hrnec 

Multicooker 18v1

ID 105973384
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Brousek Extreme Brava 2v1
•  Snadno se upevňuje na jakoukoli rovnou plochu.
•  Přísavka na spodní straně přístroje dodává stabilitu 

a broušení nožů je pak naprosto bezproblémový úkol.
•  Perfektně naostří nože, nůžky, lovecké nebo sportovní 

nože, zahradní nůžky.

499 Kč
ID  110024443

999 Kč

ID 110030230

V sadě také nůž  
a škrabka!

Snadno a rychle!

Spiralizér Brava
Se spiralizérem Brava snadno vytvoříte zeleninové nudle 
a originální pokrmy. Místo sacharidů a kalorií si dejte 
k obědu cuketové nudle, jedinečné saláty či zeleninové 
těstoviny. Do kráječe prostě vložte kus zeleniny, zatočte 
rukojetí a zdravé a chutné pokrmy jsou na světě. Snadno se 
čistí a je vhodný i do myčky.

899 Kč

ID 105927879 

Kuchyňská váha Joy
•  Ekologické: nepoužíváte baterie
•  Měří ve více jednotkách.
•  Automatické vypínání
•  Objem váhy je 5 kg

200 Kč200 Kč

100 Kč

899 Kč

ID 106153208

699 Kč1 299 Kč 799 Kč50%
SLEVA

Sekáček Joy
Zjednodušte si každodenní  
přípravu jídla! Super-rychlý  
pomocník 3v1, který zvládne 
 všechno krájení, sekání  
a míchání za vás.

349 Kč
699 Kč

ID 106156802

Nicer Dicer Quick 
• Malý a snadno ovladatelný
•  Krájení s Nicer Dicer Quick je až 10x rychlejší 

než běžné krájení nožem
•  5 způsobů krájení - sada obsahuje 3 čepele, 

které lze použít pro 5 různých druhů krájení
•  Extrémně ostrý - vždy ostré čepele z nerezové 

oceli G-nox
•  Jednoduché skladování - dobře se skládá  

a vejde se i do malých zásuvek
•  Přenosný - můžete ho vzít kamkoliv, protože je 

skutečně kompaktní

Ruční mixér s mísou Joy
•  Snadné hnětení a míchání
•  Výkon 300 W hravě zvládne každý úkol.
•  Provoz bez použití rukou.
•  Technické specifikace: 220–240 V, 50/60Hz, 

250–300 W.
•  Objem mísy: 4 l

ID 106153207

1 499 Kč

Rodinný toustovač Joy
•  4v1 se 4 páry nástavců na přípravu sendvičů, 

vaflí, donutů a na grilování.
•  Kompletní balíček, který dokáže uspokojit 

jakoukoliv chuť vašich přátel a rodiny 
a současně být připraven na každou příležitost 
– sladké, slané, plněné občerstvení...je to jen 
na vás!

•  Snadná manipulace na rozdíl od jiných 
podobných zařízení. Nástavce vyměníte 
jednoduchým kliknutím!

•  Jednoduché čištění díky nepřilnavému 
povrchu na všech nástavcích, takže nezůstávají 
žádné přichycené zbytky jídla.

•  Toustovač se snadno skladuje, můžete ho 
uložit i vertikálně do skříně.

1 399 Kč

ID 106153195

1 199 Kč

200 Kč

599 Kč

1+1

400 Kč
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ZABUDOVANÝ BROUSEK

Sada kuchyňských  
nožů Chef
Nože, které se samy brousí!

Každý otvor pro nůž má vlastní vestavěný 
keramický brousek, který nůž brousí při každém 
pohybu vyjmutí nebo vrácení do stojánku. Sada 
obsahuje 4 základní nože z nerezové oceli:

Sada obsahuje: 4 nože z nerezové oceli, držák na nože se 
zabudovaným brouskem, kuchyňské nůžky z nerezové oceli

• Kuchařský nůž
• Nůž santoku
• Vykosťovací nůž
• Univerzální nůž

ID 106094439

899 Kč
699 Kč

200 Kč

Nůž Maxxstar Chef
Vysoce kvalitní nerezový nůž s povrchem 
z titanu. Tak silný a tak ostrý nůž zajistí 
rychlé, snadné a zábavné vaření!

•  Extrémně odolný a velmi silný full tang design
•  Unikátní design hran se zkosením na jedné 

straně – až o 40% ostřejší než tradiční nože
•  Jemně zakřivená čepel je ideální na všechny 

druhy krájení
•  Protiskluzová rukojeť

Jediný nůž na vše! 

Perforovaná 
nepřilnavá čepel

399 Kč
ID 110001277

Baterie s elektrickým 
ohřevem vody
Ohřívá vodu přímo při průtoku!

Zapomněli jste zapnout bojler? 
Plýtváte penězi a vodou při čekání na teplou vodu? 
Nedaří se vám vyčistit gril, protože v kuchyni na zahrádce teče jen studená voda?
Máme pro vás fantastické řešení. Budete mít teplou vodu kdekoli – ve vaší kuchyni, ve sklepě,  
v garáži, ve venkovní kuchyni, na chatách či v kempech.

POUŽITÍ:

kuchyně sklepy dílny chatykaravany

Teplá voda  
ve vteřině. 

Kdekoli.

 Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

999 Kč
ID 102367595

1 399 Kč

400 Kč
SLEVA

Tip:  Skládací odkapávač 
na nádobí Brava

100 Kč

ID 110016544

499 Kč
399 Kč

•  Skládací design, který šetří místo (od 11 do 
5,5 cm) - složte ho a uložte do zásuvky nebo 
do skříně

•  Dokonalé na kempování, na chaty a chalupy 
nebo do menších bytů

•  Vhodné pro mytí v myčce na nádobí - už 
žádná usazená špína nebo bakterie!

Naskenujte 
tuto stranu 
katalogu!
Více na str. 47

1+1
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Přistýlka Memosan  
Roll-up 3+2 / 5+2
7cm podpora celému tělu. Memosan Roll 
Up 5+2 je skvělým řešením pro okamžitou či 
neočekávanou potřebu dalšího lůžka. Sbalený 
zabírá velmi málo místa, po rozbalení se změní 
v prvotřídní lůžko pro pohodlný spánek vašich 
hostů. V kombinaci s dodatečnou 2cm vrstvou 
paměťové pěny poskytuje dodatečné pohodlí 
a pocit lehkosti. K dispozici i varianta Memosan 
Roll Up 3+2.

JAK SI VYBRAT PŘISTÝLKU?
Přistýlky mohou být skvělým řešením, jak proměnit pohovku nebo jinou plochu na spaní v pohodlnou postel. Jsou 
kompaktní a prostorově úsporné, takže si je s sebou můžete vzít dokonce i na dovolenou. Co je důležité při výběru?

Tvar povrchu, na němž plánujete svoji novou přistýlku 
používat – je opotřebovaný, proleželý, jsou na něm 
boule, je nerovný, má propadlá místa nebo je relativně 
nový a jeho povrch je rovný a v dobrém stavu?

 Máte-li poměrně nerovný povrch na spaní s propadlými 
místy a chcete na něm přistýlku používat, budete potřebovat 
pevnější přistýlku, s vrstvou pěny Ecocell®, která zlepší tvar 
vašeho povrchu. Máte-li relativně nový a rovný povrch na 
spaní, budete potřebovat měkčí přistýlku z paměťové pěny.

Co by mělo být výsledkem zakoupení nové přistýlky – 
dodatečná výška, pohodlí nebo obojí? 
 Přejete-li si zvýšit svůj povrch na spaní, doporučujeme 
přistýlky, které jsou 5–7 cm vysoké. Pro větší pohodlí zvažte 
použití přistýlek, které mají vrstvu paměťové pěny.

Chcete mít zdravější prostředí ke spánku?
 Zdravější prostředí vám zaručí řada přistýlek, které jsou 
hypoalergenní a mají ochranu před bakteriemi a roztoči 
(ochrana CleanEffect®). Pro zajištění ještě větší hygieny lze 
potah z některých přistýlek svléknout a vyprat v pračce.

POHOVKA MALÝ  
BYT

KEMPOVÁNÍ KARAVAN FESTIVAL KOLEJCHATA NEPOHODLNÁ 
POSTEL

KDE MŮŽETE POUŽÍVAT PŘISTÝLKU:

10 %

od 2 890 Kč

ID 100903849

od 2 601 Kč

Přistýlka Renew Natura 
Poslední inovace řady produktů Renew, které 
vám nabízíme již dlouhou řadu let- přistýlka 
Renew Natura!  Nyní lepší a dokonalejší pro 
neuvěřitelný komfort a pocit beztíže. 
 
• Pohodlný potah vyrobený z přírodního 

materiálu Tencel™ Lyocell poskytuje 
lepší termoregulaci & příjemně chladivé 
prostředí ke spánku 

• 100% přírodní ošetření Essential™  
v potahu na přistýlku je dlouhotrvající 
řešení proti prachovým roztočům, bakteriím 
a nepříjemným pachům způsobeným 
bakteriemi. 

• Jádro je vyrobeno ze 100% paměťové pěny 
a dokonale se přizpůsobí tvaru, váze a teplu 
vašeho těla. Poskytuje oporu tělu a zajišťuje 
zdravější spánek. 

• Zvýší komfort vašeho gauče, rozkládací 
pohovky či jiného méně pohodlného 
povrchu. 

Pohodlí s  
dotykem přírody! 

*Cena platí pro rozměr 80x190. K dispozici je více velikostí. 

Také k dispozici  
v nadstandardní výšce 6cm se 

sedmi zónami pro oporu. 

3 cm paměťové pěny 

Přírodní materiál Tencel™ Lyocell v potahu

Ošetření ESSENTIALTM v potahu

Protiskluzová spodní vrstva 

Zip

1

2

3

4

5

5
1

4

2 3

DÁREK
ANATOMICKÝ 

POLŠTÁŘ 

výška 
3 cm

výška 
5 cm

výška 
7 cm od 2 290 Kč

ID 110022985

Vhodná přistýlka na 
stanování!
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20 SPLÁTEK, 
20 DŮVODŮ,
20% SLEVA

Matrace iMemory S Plus
První 100% personalizovaná matrace – vyberte 
si tvrdost a oporu podle vašich požadavků! 
Nyní vylepšená  o speciální ošetření  
RE-VITALIZE, které významně zlepší kvalitu 
spánku, dobije vás energií a pomůže vašemu 
tělu se rychleji zregenerovat. 

•    Pe rfekt ní v    olba pro páry  s odlišnými spánkovými 
   preferencemi
•    Otočné 3zónové jádro tvořené pružinami 

Octaspring® do tvaru S pro ještě větší 
prodyšnost, zdravé  a hygienické prostředí 
spánku

•  Antibakteriální, proti zápachu a proti roztočům
•  Snímatelný a pratelný potah

8 možností v 1 matraci! 4 úrovně tvrdosti  
a 2 úrovně podpory přináší 8 různých možností. 
Vyberte si mezi tvrdší pěnou (modrá) nebo měkčí 
(oranžová) a vyberte si typ podpory díky pružinám 
Octaspring® ve tvaru S.

15
LET

ZÁRUKA
DNÍ NA 
VYZKOUŠENÍ

60

RE-VITALIZE
O Š E T Ř E N Í

Matrace Fresh Prima
Perfektní tvrdost a maximální 
svěžest doplněna o benefity 
chránící zdraví pro celou rodinu! 

Vaše oblíbená matrace byla vylepšena 
o speciální Revitalizační ošetření, které 
významně ovlivňuje kvalitu spánku, 
nabíjí vás energií a pomáhá vašemu tělu 
odpočívat.

•  Díky vrstvě pružin Octaspring® se matrace 
plně přizpůsobí vašemu tělu a vytvoří po 
celou noc extrémně svěží a suché prostředí 
pro spánek. 

•  3 různé komfortní zóny
•  Vrstva pevné pěny Ecocell® pro optimální 

podporu
•  Paměťová pěna všitá do potahu
•  Snímatelný potah s postříbřenými vlákny 

zajišťuje ochranu proti roztočům, bakteriím 
a nepříjemným pachům. 

20 důvodů, proč si 
zamilovat matraci 
Dormeo

 Prémiová kvalita
 100% zdravotní nezávadnost
 Nadstandardní záruka 
 Prodloužená zkušební doba
 Pohodlné doručení
 Nákup bez rizika
 Ortopedické vlastnosti
 Inovativní materiály
  Patentované technologie / Oceňované 
technologie
 Šetrná k životnému prostředí
 Dokonalá přizpůsobivost
 Jednoduchá údržba
 Miliony spokojených zákazníků 
 Hypoalergenní  (Vhodné pro alergiky)
 Pro všechny spánkové polohy
 Jedinečná prodyšnost
 Kvalitní spánek
 Svěží rána bez bolesti
 Dlouholetá tradice 
 Nyní 20% sleva

15
LET

ZÁRUKA
DNÍ NA 
VYZKOUŠENÍ

60

ID 106166800

od 6 152 Kč

ID 106166784

od 7 192 Kč

20%
SLEVA

20%
SLEVA

od 8 990 Kč

od 7 690 Kč

Příklad splácení: cena zboží např. 7 192 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 7 192  Kč, počet měsíčních 
splátek 21, výše měsíční splátky 359 Kč. , za úvěr celkem zaplatíte 11 000 Kč, roční úroková sazba 19,48 %, 
RPSN 21,31 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je 
zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele 
úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

výška 
18 cm

výška 
20 cm

RE-VITALIZE
O Š E T Ř E N Í
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MĚKKÁ TVRDÁ

4 STUPNĚ TVRDOSTI

Matrace iMemory Silver
•  Třízónové jádro poskytuje tělu vhodnou oporu, 

uvolnění a regeneraci.
•  Climalite a postříbřená vlákna mají 

termoregulační vlastnosti, jsou hypoalergenní 
a protizápachové.

•  Je oboustranná: má speciální jádro, které 
je na jedné straně tvrdší a na druhé měkčí 
(revoluční systém 4v1).

•  2cm vrstva paměťové pěny s termoregulačními 
vlastnostmi se dokonale přizpůsobí vašemu tělu.

• Výška: 18 cm

MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

Matrace Aloe vera Plus
•  Potah je obohacen o výtažek z aloe vera, který 

zklidňuje, hydratuje a regeneruje pokožku.
•   Perfektní adaptace a optimální opora páteře 

během spánku
•  Díky antibakteriální ochraně CleanEffect® je 

matrace ideální i pro alergiky či astmatiky.
•  Vynikající odvětrávání a prodyšnost 

pro úžasně pohodlný spánek
• Výška: 18 cm

10
LET

ZÁRUKA

15
LET

ZÁRUKA

DNÍ NA 
VYZKOUŠENÍ

30

DNÍ NA 
VYZKOUŠENÍ

30

od 4 552 Kč
ID 105961576

od 6 392 Kč
ID 100041942

20%
SLEVA

20%
SLEVA

od 5 690 Kč

od 7 990 Kč

NOVINKA

výška 
27 cm

OTOČNÉ 
JÁDRO

3ZÓNOVÉ 
JÁDRO

3 6

5

1

2

3

4

• 5 zón pro ergonomickou oporu těla
• Maximální pohodlí díky paměťové pěně
• Mezinárodně oceněná technologie Octaspring®

• 3D přizpůsobivost- vhodná pro všechny spánkové
   polohy 
• 100% přírodní vlákna Modal 
• Lepší prodyšnost 
• Ochrana antibakteriální a proti roztočům 
• Hypoalergenní

výška 
27 cm

AIR+ SELECT

5ZÓNOVÉ 
JÁDRO

5

1  2 cm paměťové pěny všité do potahu 
2  1 cm pěny Formacell
3  2 cm pěny Ecocell®
4  3 cm pružin Octaspring® (5 zón)  
5  3 cm pěny Ecocell®
6  3 cm pružin Octaspring® 
7  2 cm pěny Ecocell®
8  8 cm taštičkových pružin (5 zón) 
9  3 cm pěny Ecocell®

10 Snímatelný, pratelný potah 

10

9

1

2 3
4

5
6

8

7

• Mezinárodně oceněná technologie Octaspring®

• 3 zóny pro ergonomickou oporu těla
• 3D přizpůsobivost- vhodné pro všechny spánkové
   polohy 
• 100% přírodní vlákna Modal 
• Lepší prodyšnost 
• Ochrana antibakteriální a proti roztočům 
• Hypoalergenní

AIR+ COMFORT

1  4cm pěny Ecocell®
2  5cm pružin Octaspring® (3 zóny) 
3  3 cm pěny Ecocell®
4  10 cm taštičkových pružin (3 zóny) 
5  5 cm pěny Ecocell®
6  Snímatelný, pratelný potah 

NOVINKA

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

od 11 512 Kč
ID 110014528

od 14 390 Kč

*Cena platí pro rozměr 90x190. K dispozici je více velikostí. 

od 9 112 Kč
ID 110011978

od 11 390 Kč

*Cena platí pro rozměr 90x190. K dispozici je více velikostí. 

LEPŠÍ 
PRODYŠNOST

&
PŘIZPŮSOBIVOST

LEPŠÍ 
PRODYŠNOST

&
PŘIZPŮSOBIVOST

20%
SLEVA

20%
SLEVA

výška 
18 cm

výška 
18 cm

OTOČNÉ DVOJITÉ 
JÁDRO

HYPOALERGENNÍ

VÝTAŽEK 
Z ALOE VERA

PRATELNÝ, 
SNÍMATELNÝ 
POTAH

TERMOREGULACE

HYPOALERGENNÍ
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Ochranný potah Aloe Vera
Chránič matrace Aloe Vera pro čistou matraci 
beze skvrn a šmouh. Je velmi měkký, pohodlný, 
prodyšný a voděodolný. Na straně má elastický 
pás, díky kterému jej připevníte na matraci stejně 
jako prostěradlo a chránič tak zůstane přesně 
tam, kde ho chcete.

Ochranný potah Fresh 
Ochraňte svoji matraci s chráničem matrací Fresh 
- udrží vaši matraci čistou a beze skvrnky.  Je 
velmi měkký, pohodlný, prodyšný a voděodolný. 
Vhodný pro matrace do výšky až 33 cm. 

Ochranný potah Total
Ochraňte svoji matraci s voděodolným  
a prodyšným ochranným potahem Total. Potah 
chrání matraci před zněčištěním např. jídlem či 
tekutinami. Tento potah je vhodný především 
pro ty, kteří jsou náchylní k alergiím. Potah se 
zipem po celém obvodu je vhodný pro matrace 
vysoké 16-24 cm. 

Ochranný potah Dreamspace
Potah je vyroben ze 100% bavlny se speciálně 
navrženou plně voděodolnou bariérou proti 
tekutinám a skvrnám, udržuje matraci svěží 
a prodlužuje její životnost. Je hypoalergenní, 
takže chrání vaše děti. Vhodný pro matrace 
s výškou do 20 cm. Pratelný na 60°C – teplota, 
která zabíjí roztoče.

od 799 Kč
ID 103628404 

od 390 Kč
ID 110014188

1 090 Kč

ID 110023114

690 Kč
ID 110018973

60°C
BAVLNA

ZCELA UZAVÍRATELNÝ
SE ZIPEM

POTAHY DOSTUPNÉ VE VÍCE 
ROZMĚRECH

Ochranný potah Total

699 Kč

890 Kč

od 690 Kč
ID 106012480

590 Kč

od 490 Kč
ID 106004740

390 Kč

100 Kč
OCHRANNÉ POTAHY 
NA MATRACE

Povlečení Renew Natura
• Materiál: bavlna a Tencel™
•  Design 4v1 - můžete si měnit design povlečení 

dle vašeho přání. K dispozici jsou 4 různé 
kombinace 

•  Obálkové zapínání u polštáře a knoflíkové  
u přikrývky 

•  Velmi praktické povlečení- má poutka pro 
připevnění k přikrývce, aby zůstala během 
spánku na svém místě 

• Pratelné - snadná údržba  

Povlečení Inspirace
• Materiál: 100% bavlna 
•  Velmi praktické povlečení- má poutka pro 

připevnění k přikrývce, aby zůstala během 
spánku na svém místě  

•  Design 4v1: můžete si měnit design povlečení 
dle vašeho přání. K dispozici jsou 4 různé 
kombinace 

• Zapínání na zip u přikrývky i polštáře 
• Pratelné- snadná údržba 

Dostupné barvy

Dostupné varianty

Dostupné barvy

Povlečení Gala  
+ prostěradlo
•  100% bavlněný satén, který vám dodá 

příjemný pocit měkkosti 
•  Prostěradlo v barvách, které ladí s dalšími 

produkty v sadě 
• Povlak na polštář v oxfordském stylu 
•  K dispozici ve 3 stylových barvách: modrá, 

červená, bílá
•  Knoflíkové zapínání na přikrývce  

a obálkové zapínání u povlaku na polštář  
• Pratelné - snadná údržba 

1 390 Kč

ID 110011834

100 Kč

1 290 Kč

*Cena platí pro rozměr 140x200. 

*Cena platí pro rozměr 140x200. 

*Cena platí pro rozměr 140x200. 

VŠECHNY
MATRACE

200 Kč
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JAK SI VYBRAT NEJVHODNĚJŠÍ POLŠTÁŘ?
Všechny naše polštáře 
Dormeo jsou vyrobeny 
tak, aby vám během 
spánku poskytovaly tu 
správnou oporu.

1.  Musí držet vaše záda ve 
správné poloze.

2.  Musí se přizpůsobit vaší 
spánkové poloze.

3.  Pokud jste alergičtí, 
musí odpuzovat roztoče 
a musí být pratelné.

Anatomické polštáře 
jsou vyrobeny převážně 
z viskoelastické paměťové 
pěny. Speciální tvar polštářů 
a paměťová pěna zaručují 
správnou oporu pro vaši 
hlavu, krk a ramena a mohou 
vám pomoci zmírnit napětí 
v zátylku. Když pohodlně 
ležíte, je daleko jednodušší 
uvolnit se a odpočívat.

Klasické polštáře  
jsou většinou plněny 
mikrovlákny Wellsleep® 

advanced nebo Tencel®.  
Tyto polštáře mají 
nastavitelnou výšku, takže je 
snadné je upravit dle vašich 
potřeb. Stačí jen rozepnout 
povlak a odebrat potřebné 
množství výplně.  Lze je také 
prát  v pračce.

VÝBĚR POLŠTÁŘE PODLE JEHO TVARU

VÝBĚR POLŠTÁŘE PODLE VAŠÍ POLOHY PŘI SPANÍ
spánek  
na zádech

Měníte-li často svoji polohu, 
potřebujete flexibilní polštář, 
aby bylo příjemné spaní na 
břiše, na zádech i na boku.  
Vyberte si středně měkký 
polštář, který se přizpůsobí 
každé vaší poloze.

Pokud spíte na boku, je 
důležité, aby vaše hlava 
zůstala na správném místě, 
a proto potřebujete pevnější 
a vyšší polštář. Polštář musí 
pomoci vašemu tělu udržet 
svoji přirozenou polohu.

Osoba, která spí na 
zádech, potřebuje vyšší 
polštář. Polštář musí zajistit 
přirozeně zakřivenou 
polohu páteře a poskytnout 
hlavě, krku a ramenům tu 
správnou oporu.

Pokud rádi spíte na břiše, 
potřebujete velmi nízký  
a měkký polštář, který 
by mohl udržet páteř ve 
správné poloze. Měli byste 
si vybrat plochý polštář  
s výplní z hedvábí či 
mikrovláken.

spánek  
na boku

spánek  
na břiše

různé polohy  
při spánku

anatomický 
polštář

klasický 
polštář

VAŠE  
VÝŠKA

 

VÝŠKA POLŠTÁŘE
 

VÝŠKA POLŠTÁŘE

195 cm plus  10–15cm  10–15cm

185–195 cm    10–13 cm
   10–13 cm

175–185 cm    10–12 cm
   10–12 cm

165–175 cm  
9–12 cm

 
9–12 cm

155–165 cm   8–11 cm
  8–11 cm

145–155 cm   7–10 cm
  7–10 cm

135–145 cm  7–10 cm  7–10 cm

Méně než  
135 cm

  méně než 
8 cm

  méně než 
8 cm

JAK MĚŘIT POLŠTÁŘ:

1 Postavte se ke zdi. Přesvědčte se, zda stojíte ve 
stejné poloze, ve které byste usínali na matraci. 

2 Nyní použijte pravítko. Změřte vzdálenost od 
hlavy ke zdi. Toto je přesně ten prostor, který by měl 
polštář vyplnit. 

3 Kupte si jedinečný Dormeo polštář.

4 Až si polštář pořídíte, umístěte ho tak, aby vyplnil 
mezeru mezi zdí a hlavou. Pokud jste si vybrali ten 
správný, budete stát ve vzpřímené poloze,  vaše 
páteř bude rovná.  Tak bude zajištěna ta správná 
opora vašemu krku, páteři i hlavě. 

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 

Využijte jedinečné nabídky na polštáře 
Dormeo a vyberte si ten pravý pro sebe 
i pro své blízké! Tato nabídka platí pouze 
pro nákup z katalogu. Ulevte své krční 
páteři za dobrou cenu! 

AKCE

Klasický polštář Dream 
Catcher 
• Poskytne potřebnou oporu 
• Potah je vyroben ze 100% bavlny.
•  Výplň je ze speicálních vláken, které zaručují 

nadýchanost, měkkost a útulné prostředí pro 
spánek během celého roku. 

• Rozměr polštáře: 70x90 cm.
• Lze prát na 30°C.

Anatomické polštáře 
Siena 30 × 50 cm

Klasické polštáře Siena  
50 × 70 cm

903 Kč1 290 Kč
ID 100962940

1 043 Kč1 490 Kč
ID 100962941

30%
SLEVA

2 ks
SET

30%
SLEVA

2 ks
SET

do 10 cm
do 15 cm

Polštář Air Smart Duo
•  Kombinuje dvě různé podpory a úroveň  

komfortu v jednom polštáři
• Obsahuje Octaspring® technologii
• Reverzibilní design
• Kvalitní tkanina s AirX systémem
•  CleanEffect® technologie, pro antibakteriální ochranu 

a ochranu proti prachovým roztočům
• Rozměr: 40 x 60 cm

990 Kč
ID 105942683 

990 Kč
ID 106147336

VŠECHNY
MATRACE
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Klasický polštář 
Inspirace
•  Výplň: mikrovlákna Wellsleep®  

advanced pro lepší prodyšnost 
• Vhodné pro všechny spánkové polohy
• Rozměr 50x70 cm 

Anatomický polštář 
Inspirace
•  Výplň: mikrovlákna Wellsleep®  

advanced pro lepší prodyšnost 
• Rozměr 30x50 cm

• Odnímatelný povlak

Přikrývka Dreamspace
•  Přikrývka Dreamspace je určena speciálně 

pro děti. 
• Potah: 100% bavlna
•  Výplň: mikrovlákna Wellsleep® advanced 

zajišťující prodyšnost  
• Pratelná na 60 °C
• Rozměr: 140x200 cm

Přikrývka Primavera
• Bavlněný potah 
•  Výplň z vláken připomínajících peří  

s úžasnými tepelnými vlastnostmi
• Celoroční použití
• Pratelná na 30°C
• Rozměry: 140x200, 200x220 cm 

Sada polštáře a přikrývky 
Inspirace
• Celoroční použití
•  K dispozici ve dvou barvách – růžové  

a azurové
• Pratelná na 40°C
•  K dispozici ve dvou rozměrech: 

140 × 200 cm a 200 × 200 cm

Přikrývka Inspirace
• Pratelné na 40°C
• Výplň: mikrovlákna Wellsleep® 
• Celoroční použití  
• Pratelná na 40 °C
• Rozměr: 140x200 cm, 200x200 cm

Přikrývka Aloe vera
Přikrývka Aloe Vera je velmi prodyšná a měkká. Můžete ji 
používat po celý rok. Přikrývka je vyrobena ze speciálních 
mikrovláken s povrchovou úpravou s aloe vera. Lze prát na 
60°C, účinně se tedy zbavíte roztočů. 

ID 106039103

1 490 Kč
ID 106039108

 1 890 Kč
140 × 200 cm

jednoduchá

140 × 200 cm

dvojitá

490 Kč

ID 110008907

890 Kč

ID 110008910

od 1 790 Kč
ID 110013727

 1 090 Kč

ID 110018211

od 1 690 Kč
ID 106124051

590 Kč
ID 110018221

790 Kč

ID 110018210

490 Kč

ID 110008876

Polštáře Dreamspace
Anatomický polštář Dreamspace 
• Umožňuje 3 možnosti nastavení výšky.
• Ideální pro spaní na zádech a na boku. 
• Potah polštáře pratelný na 40°C. 
• Velikost polštáře 25x40 cm. 

Klasický polštář Dreamspace
• Potah: 100% bavlna
•  Výplň: mikrovlákna Wellsleep® advanced  

pro vyšší prodyšnost 
• Vhodné pro všechny spánkové polohy 
• Rozměr 40x60 cm 

VŠECHNY
MATRACE

SN
ÍM

ATELNÝ POTAH

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

390 Kč

390 Kč

690 Kč

790 Kč

990 Kč
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Koupelnová kolekce 
FANTAZIE 
Dormeo kolekce Fantazie jde s dobou a přináší vám 
doplňky inspirované posledními trendy v oblasti 
designu, přičemž nezapomíná na eleganci. Celá 
řada produktů byla vyvinuta tak, aby vám umožnila 
proměnit koupelnu podle vašich představ. Můžete si 
vybrat mezi harmonickou, okázalou béžovou  
a živou tyrkysovou barvou.  

Všechny produkty dostupné také v tyrkysové barvě:



 







 110002597 Koupelnový závěs Fantazie 250 Kč

 110008671 Koupelnová předložka Fantazie 50 × 70 390 Kč



110008664 Župan Fantazie S

990 Kč110008665 Župan Fantazie M

110008666 Župan Fantazie L

 110002595 Koš na prádlo Fantazie 290 Kč

 110009378 Ručík Fantazie 50 × 100 190 Kč

 110008668 Osuška Fantazie 70 ×140 390 Kč












Magický 
vesmír

110002628

Zimní fantazie
110002626

Dinosauři
110001323

50%
SLEVA

Koberec Dreamspace
• Rozměr 100 × 150 cm
•  2 cm paměťové pěny a protiskluzová 

 spodní strana
• Lze prát na 30°C
•  Vhodný pro všechny  

typy podlahových krytin

Dětská matrace
Proč je tato matrace vhodná pro vaše dítě? 

Matrace poskytuje vašemu dítěti zdravé a 
pohodlné prostředí ke spánku. 
Dvojité jádro je vyrobeno z pěny Ecocell®, 
která poskytuje dvě úrovně opory: pevnější 
stranu pro dítě a měkčí stranu pro batole. 
Batolata obecně by měla mít měkčí matraci. 

Stan snů
• Součástí je i lampička na čtení.
• Pasuje na matrace šířky 90–160 cm.

ID 100526792 ID 100526794

rozměr 60 × 120 rozměr 70 × 140 

1 992 Kč 2 792 Kč

ID 110008889

990 Kč pa

měťová pěna

345 Kč
690 Kč

Děti si jej zamilují!

VŠECHNY
MATRACE

20%
SLEVA

2 490 Kč 3 490 Kč
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Napařovač 4v1
MULTIFUNKČNÍ A VÝKONNÝ PARNÍ ČISTIČ 
– jediný, který kdy budete potřebovat. Různá 
nastavení páry, produkuje plynulý parní tok.

1. Napařování a žehlení oblečení šetrně 
odstraňuje zmuchlaniny na vašem oblečení 
kdykoliv a kdekoliv.

2. Čistící funkce rychle odstraňuje pachy, 
osvěžuje a pomáhá eliminovat bakterie.

3. Napařování obličeje pro regeneraci.

4. Zvlhčuje vzduch pro zdravější domov.

ID 110008417

699 Kč
Vertikální žehlení

1.

Dezinfekce

2.

Čištění

3.

Parní lázeň

4.

1v4

499 Kč

200 Kč

Ruční vysavač pro 
těžko dosažitelné 

prostory

Multifunkční vysavač s 
vodním filtrem Tsunami
Nejnovější inovace v bezdrátovém vysávání: 
čistící systém 2v1 s výkonným vysavačem a 
vodní filtrační technologií.

•  Vodní filtr zachytí prach, roztoče, pyl a další 
nečistoty. Zanechá váš vzduch perfektně svěží 
a čistý.

•  Bezdrátový a snadno použitelný – dosáhnete 
kamkoliv, kde se usazuje prach.

•  Výkonný motor s 18 V dobíjecí baterií, která 
vydrží až 40 minut v chodu.

•  Extra pohyblivý kartáč na podlahu vyčistí i tu 
nejodolnější špínu.

Otočný 
pohyb

Extra čistý 
bezprašný domov!

Technologie 
vodní filtrace 1. Vodní filtr

2.  Aktivní karbonový filtr 
(redukuje pachy)

3. Síťový filtr
4. HEPA filtr
5. Pěnový filtr

5ÚROVŇOVÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM:

ID 110003378

7 199 Kč
6 499 Kč

700 Kč

Invictus
Zažijte sílu hloubkového čištění s novým  
a revolučním pomocníkem od značky Rovus. 
Kompletní čistící systém pro ty nejžádanější úkoly 
v domácnosti i mimo ni.

•  Vybaven výkonným motorem s 2,5x výkonnější 
sací silou.

•  Výkonný motorizovaný kartáč sebere jakýkoliv 
druh špíny ze všech povrchů.

•  Tří fázový HEPA filtr odstraní 99,9 % prachových 
částic a alergenů ze vzduchu.

•  Nabíjecí baterie vydrží pracovat až 30 minut bez 
přerušení.

•  Bezdrátový a multifunkční vysavač slouží jako 
běžný či ruční.

Výkonný 
motorizovaný 

kartáč s 10 000 
otáčkami

Extra sací výkon!

Integrovaná 
LED světla

Všechny podlahy

Manérovatelný

Lehký & flexibilní

Kdekoliv

13
ks sada

Motor s  
80 000 

otáčkami

ID 110000060

8 999 Kč

 Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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Victor Vac
Kompletní řešení pro čištění v unikátním designu 
- inovativní kombinace 3 různých funkcí:
 1) Suché vysávání se silou vodního a HEPA filtru.
2) Mokré vysávání rozlitých tekutin.
 3)  Fukar, který jednoduše nafoukne a vyfoukne 

bazény a jiné nafukovací věci.

Různé kartáčové nástavce:
• Běžný podlahový pro suché vysávání
• Kartáč se stěrkou pro mokré vysávání
• Malé kartáče, štěrbinové nástavce 
• Nafukovací příslušenství

Další výhody:
Díky 15l průhledné vodní nádrži přesně vidíte, jak 
efektivně vysavač pracuje a kolik vody je v uvnitř.
Kolečka slouží ke snadné manipulaci s vysavačem.
5 metrů dlouhý kabel

Spray Mop
Zjednodušte si uklízení a vytírání podlahy!

•  Mop se super 360° otočnou rukojetí vám 
pomůže vytřít veškerá prašná a skrytá 
a nedostupná místa.

•  Unikátní tryska kontroluje vlhkost podlahy 
tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

•  Pro všechny povrchy: laminát, linoleum, 
dlaždice, mramorové podlahy.

• Snadné čištění pouze jednou rukou
• Odnímatelná rukojeť pro snadné skladování
• Lehká hliníková rukojeť

„Je to ulehčení práce 
i radost, protože se to 
krásně ovládá, takže 
teď i s radostí uklízím. 
Mám stále čisto.“

Radomíra, 
Hořovice

1
ZDARMA

+1

799 Kč
ID 105940579

799 Kč
ID 110017489

Spray Cleaner
ŘEŠENÍ 2v1 PRO VAŠI DOMÁCNOST:

1. Vytírání podlahy: 
•  Mop a spray s odnímatelnou lahví na vodu (300 ml)
•  Oboustranný návlek  (strana 1: mikrovlákno 

pro suché čistění, strana 2: hustá žinylka pro 
hloubkové čištění)

•  Ergonomická rukojeť
•  360° otočná hlavice 

2. Mytí oken:
•  Návlek z mikrovlákna a stěrka pro okna beze 

šmouh
•  Snadno dosáhnete na vysoko položená okna
•  Použitelné i na sprchové kouty, zrcadla či auta

999 Kč
ID 106142388

Spray 

Mop 

Čistí okna

Vysavač na okna Magic
Spray a vysavač! 

Dvě funkce spojené do jednoho revolučního 
přístroje. Čištění nikdy nebylo tak snadné 
a zábavné!

•  Zabudovaná nádržka na vodu a spray funkce
•  Profesionální stěrka s výkonným sátím
•  10° flexibilní hlavice dosáhne do všech zákoutí  

a do nedostupných míst
•  Bezdrátový a lehký, použití kdykoliv a kdekolliv
•  Na všechny voděodolné povrchy

Spray & vysavač!

1 399 Kč
ID 106151130

Suché vysávání  
s vodní filtrací

NafukováníMokré vysávání
Obsahuje: 
podlahový kartáč, 
stěrku, foukací 
příslušenství, 
prodlužovací 
hubici, 3 menší 
kartáče, pružnou 
hadici

Foukání

Vynikající výsledky!

Vždy po ruce
a připraven k úklidu!

POUZE

2 599 Kč
ID 110012909

Tip: XL mop

60 cm
39 cm

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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Ochlazovač vzduchu 
Ultra
•  Dvakrát výkonnější chladící výkon v 

porovnání s předchozím modelem:
•Odpařovací filtr
•Okamžitý výdej chladné páry
•Delší doba provozu - až 12 hodin
•Integrované uklidňující světlo
•Funkce automatického vypnutí
• Vylepšení houbovitý filtr je omyvatelný  

a nahraditelný.
• Přizpůsobivá přední mřížka dovoluje 

přizpůsobit vánek dle vašich preferencí.

499 Kč899 Kč

Tip: Doporučujeme 
zakoupit také filtr

CHLADNÝ 
A VLHKÝ 
VZDUCH

HORKÝ 
A SUCHÝ 
VZDUCH

999 Kč
ID 110025148

Osobní teplovzdušný 
ventilátor
Prohřeje celý pokoj, stačí jen zapojit do zásuvky. 
Nezabere místo oproti běžným radiátorům. Je 
velice výkonný, takže chladné pokoje ve chvilce 
promění v teplé a útulné. Dokáže vytopit pokoj 
o velikosti až 13 m2. 

Osobní teplovzdušný ventilátor zůstává 
zapojitelným do zásuvky, takže nepotřebuje 
žádné kabely. Oproti předchozí verzi je 
výkonnější a pohodlnější v ohledu používání. 
Přichází s neuvěřitelným výkonem 500 W a navíc 
s ovladačem, který vám usnadní nastavování 
všech funkcí. 

•  Nastavitelný termostat se 2 stupni foukání 
teplého vzduchu.

•  Bezpečnostní keramické prvky.
•  Funkce automatického vypnutí. 
•  Teplota nastavitelná od 15 do 32 °C.
•  Digitální LED display.

Dálkové ovládání

Jednoduché zapojení

Skladný

Tip: Handy Heater

Pan Drapalík, Praha

„Je to strašně jednoduchej 
výrobek. Dáte to do zásuvky, 
zapnete a teď si tam navolíte, 
kolik chcete stupňů mít. Není 
to drahý a splňuje to to, co 
jsem od toho očekával. Nic 
lepšího bych do svojí dílny 
nesehnal.“

499 Kč899 Kč
ID 106049037

400 Kč

Teplo a útulno!

899 Kč
ID 110014927

1
ZDARMA

+1

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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Balení obsahuje: 1× HD autokameru se zabudovanou dobíjecí baterií, 1× USB 
kabel, 1× čtečku micro SD karet, 1× nabíječku do auta, 8 GB Micro SD karta

HD kamera  
ve zpětném zrcátku
•  Detektor pohybu
•  Noční vidění
•  LCD obrazovka (2,5 palce)
•  Zabudovaná dobíjecí baterie
•  Funkce nekonečné smyčky pro natáčení  

ve Full HD 720P
• Zaznamená až 14 hodin videa a audia
•   USB kabel pro rychlé stažení záznamu  

do počítače 
• Podporuje micro SD karty
• Rotace 280°

ID 106011083

1 499 Kč

ID 110030803

899 Kč

Ruční kultivátor 
Tornádo
Zbavte se plevele a zkrášlete svou zahradu 
pomocí ručního kultivátoru Tornado, který 
nahrazuje motyku, vidle i lopatu. Jeho 
spirálové hroty efektivně odstraňují plevel  
a připraví půdu na sázení. Kultivátor je lehký 
a pevný s třemi nastavitelnými výškami pro 
usnadnění práce.

899 Kč
ID 106165972

za
tla

čte a otočte

1 299 Kč

400 Kč
SLEVA

Čistící tyčinky Sani Sticks
Spadnou a zůstanou v odpadní trubce. Jak 
trubkou začne protékat voda, Sani Sticks začnou 
uvolňovat silnou koncentrovanou kombinaci 
enzymů, které rozloží zbytky jídla, a jiných 
organických nečistot.

V SADĚ

24
KUSŮ

100 Kč
299 Kč

ID 106140005

199 Kč

Malířský váleček  
Paint Racer
•  Nalijte barvu do nádržky ve válečku pomocí 

odměrky, zavřete nádržu a můžete začít  
s malováním. Tento skvělý produkt myslí také na 
vaše záda, protože minimalizuje počet ohýbání.

•  V sadě obdržíte 2 válečky se zabudovanou 
nádržkou na barvu, jeden větší na velké 
prostory a druhý menší na malování malých 
ploch. S rohovým válečkem zvládnete jakékoliv 
nedostupné místo.

Balení obsahuje: 1 × velký váleček, 1 × odkládací misku,  
1 × rohový váleček, 1 × malý váleček, 1 × odměrku

999 Kč
ID 110008894

„Paint Racer 
bych určitě 
doporučil  
časově 
vytíženým lidem 
a také všem, 
kteří jsou líní 
jako já.“ Michal,Praha

Ergonomická lopata
Buďte rychlejší a efektivnější při práci 
kolem vašeho domu v jakékoliv sezóně 
s ergonomickou lopatou 2v1 Top Shop 
Tornadica. Díky ergonomickému designu 
budete pracovat bez námahy a bolesti. Sada 
obsahuje 2 nástavce: 1 plastový nástavec na 
sníh a 1 kovový pro těžké práce, jako je kopání 
na zahradě.

199 Kč
ID 110010013

Tip: Prodlužovací tyč

Tip: Mini Tornádo

499 Kč
ID 110024319

40 41

Domov & bydlení
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KDE NAJDETE NAŠE OBCHODY?

 PRAHA 1 
Revoluční 1082/8 
Tel: 222  313 377

 PRAHA 1 
Palackého 14 
Tel: 224 949 146

 PRAHA 4 
Novodvorská Plaza 
Novodvorská 1800/136 
Tel: 225 437 790

 PRAHA 8 
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94 
Tel: 222 311 339

 BRNO 
Kobližná 12 
Tel: 542 211 860

 BRNO 
AVION Shopping Park 
Skandinávská 2 
Tel: 542 220 422

  Č. BUDĚJOVICE 
Nákupní centrum Géčko  
České Vrbné 2360  
Tel: 388 320 899

 LIBEREC 
OC Nisa Liberec 
České mládeže 456 
Tel: 482 710 010

  ML. BOLESLAV 
Bondy Centrum  
tř. Václava Klementa 1459 
Tel: 315 601 029

   PLZEŇ 
OC Plzeň Plaza 
Radčická 2 
Tel: 374 782 200

 Ústí nad Labem 
FORUM,  
Bílinská 3490/6 
Tel: 474 333 127

 Hradec Králové 
OC Futurum 
Brněnská 1825/23a 500 09  
Tel: 493520600

 OSTRAVA 
AVION Shopping Park 
Rudná 3114/114 
Tel: 596 729 890

 OC Breda & 
Weinstein Opava 
U Fortny 49/10, 746 01 
Opava 
Tel: 553 820 133

 OZC Zlaté 
jablko 
Náměstí Míru 174, 760 01 
Zlín 
Tel: 571 817 281

 PARDUBICE 
17. listopadu 237 
Tel: 466 030 702

43

Magic Pad 
Již žádný nepořádek během umělecké tvořivosti 
našich nejmenších. Dokážete si představit, že vaše 
ratolest dokáže vytvořit umělecké dílo znovu  
a znovu dokola na tom samém podkladu?

•  Světelné umění pro děti na svítící podložce.
•  Hodiny zábavy pro vaše děti.
•  Velmi vhodné na cestování.
•  Zářivá LED světýlka
•  Cvičná podložka na matematiku, psaní či kreslení
•  Znovupoužitelná  podložku stačí setřít.
•  Produkt funguje na 3×AAA baterie (nejsou 

součástí balení).
•  Rozměry produktu: 19 × 25,5 × 2 cm
•  Vhodné pro děti od 3 let.

ID 110016892

499 Kč
399 Kč

Balení obsahuje: 1× magickou tabulku,  
3× oboustranné neonové pero, 30× zabavné vzorové 
obrázky, 1× čistící hadřík

100 Kč

Mluvící křeček 
Mireček 
Křeček Mireček bude opakovat 
všechno, co říkáte, ale také bude 
tancovat! A díky roztomilému vzhledu 
a huňatému kožíšku budou vaše děti 
tuto hračku milovat! 

ID 110017251

499 Kč

Mluvící králíček 
Bella 
Roztomilost a dětská hra se dostala 
na zcela novou úroveň. Vyhledávají 
vaše děti zábavu radost a smích? 
Tento roztomilý malý králíček skrývá 
úžasné tajemství, které z něj dělá 
neobyčejného tichého a načechraného 
mazlíčka, který zabaví celou rodinu! 

ID 110017272

499 Kč

Mluvící medvěd 
Benji 
Nejroztomilejší a nejupovídanější 
medvídek, kterého vaše děti kdy viděly. 
Není lepší dárek než tento měkký a 
roztomilý plyšák jménem Benji, který 
se během vteřiny změní v upovídaného 
kamaráda. Jednoduše ho zapněte a 
zopakuje vše, co vy a vaše děti řeknete.

ID 110017223

499 Kč399 Kč 399 Kč 399 Kč

Roztomilým  
hláskem opakujeme 

vše, co říkáte!

 PRAHA 10 
OC Europark 
Nákupní 389/3 
Tel: 272 651 496

 PRAHA – východ 
Shop Park Čestlice 
Průhonická 119 
Tel: 271 752 276

 ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 
Pražská 2738/94 
Tel: 385 340 393

 PLZEŇ 
OC Olympia Plzeň 
Písecká 972/1 
Tel: 377 423 013

 OSTRAVA 
OC Nová Karolina 
Jantarová 3344/4 
Tel: 596 155 034

   OLOMOUC 
Galerie Šantovka 
Polská 1 
Tel: 582 331 218

   PRAHA 4 
Centrum Chodov 
Roztylská 2321/19 
Tel: 272 075 499

42
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Balení obsahuje:
1x masážní polštář, 1x adaptér

 krk

 ramena

 záda

 předloktí

 břicho

 stehna

 lýtka

1500 Kč

Elektrický pilník  
na chodidla
•  Odstraňuje odumřelou kůži snadno a jemně.
•  Dá se použít na palce, paty, boky chodidel 

a polštářky chodidel.
•  Hlavice jsou dostupné ve dvou provedeních: 

pro normální kůži a pro extra tvrdou kůži.
•  Díky ergonomické rukojeti se příjemně drží.
•  Bezbolestné odstranění ztvrdlé kůže.
•  Ideální pro všechny, kdo nechtějí utrácet 

peníze za pedikúru.

  Tip:  Wellneo Extreme 
náhradní hlavice 2 ks:

1×  hlavice pro normální kůži
1× hlavice pro extra tvrdou kůži

ID 106125172

Nohy jako  
od pedikérky!

ID 110014736

ID 106153016

6 699 Kč

249 Kč

799 Kč

399 Kč

Masážní a relaxační 
podložka
Speciální masážní podložka se zabudovanými 
vzduchovými komorami, které byly navrženy 
tak, aby se nafukovaly a vyfukovaly  
v sekvencích tak, aby imitovaly styl yoga 
protahování. 

Tato chytrá podložka pomocí sekvencí jemně, 
ale účinně pohybuje vaším tělem a imituje tak 
pohyby inspirované protahovacími yoga cviky. 
Pomáhá tak uvolňovat svalové napětí  
a zlepšovat pružnost.

Bezbolestná a nenamáhavá cesta jak 
okamžitě vidět výsledky.

Pomáhá vám cítit se zdravější a v lepší 
kondici.

 

+1 1

200 Kč

Sada IZA effect
Dezinfekční směs

Obsahuje peroxid vodíku, který je známý 
jako volný radikál. Skupina peroxidů, která 
se skládá ze dvou kyslíkových iontů, reaguje 
s bakteriálními a buněčnými stěnami hub 
a struktur jiných buněk. Ničí mikoorganismy 
navázáním na jejich buněčnou membránu.

• Ničí bakterie, viry a plísně.
• Hubí plísně na kůži a nehtech.
• Rychlé a účinné fungování
• Dezinfikuje boty, ponožky i povrchy.
• Bez zápachu
• Dermatologicky testováno

799 Kč
ID 110030804

599 Kč

Dálkové 
ovládání

Gymbit VibroShaper
•  Vytvaruje a zpevní vaše tělo
•  Stavíte hmotu pomocí oscilační 

technologie
•  Plošně zpevňuje tělo
•  Zvyšuje krevní oběh
•  Zmírňuje vyčerpání
•  Uvolňuje svalstvo
•  Zvyšuje mineralizaci kostí
•  Zlepšuje metabolismus
•  Jemný ke kloubům, kostem a vazům

ID 106158082

6 499 Kč Pásy pro 
posilování

1 500 Kč
SLEVA

7 999 Kč

Masážní přístroj celého 
těla
Jedná se o moderní zařízení pro dokonalou 
masáž ve stylu shiatsu. 
Masážní polštář má zabudované:
• 3D tvarované masážní hlavice
•  8x rotační masážní hlavice
•  Hřejivou terapii, která se dá vypnout.
•  Přihrádku na sáček s aroma, který však není 

součástí balení.

4 299 Kč

ID 106080409

2 799 Kč

Zdraví & krása & sport

www.wellneo.cz44 800 880 209 45

Prostě vitálníZdraví, krása & sport 

Stále se 
snažím cvičit 
a udržovat 
se. A k tomu 
mi pomáhá 
Vibroshaper.

Klára,Praha

DOSTUPNÉ OD DUBNA



 OVERLY INFO _TEMPLATE

Magnetická maska
• Okamžité rozjasnění
• Jemná na dotek
• Regenerace buněk
• Zjemnění vrásek
• Zjemnění tónu pleti
• Mladší vzhled
• Minimalizuje známky stárnutí
• Vyhlazuje nerovnosti
• Hydratační efekt
• Ochrana před denními vlivy prostředí

Vyhlazovací sérum
•  Okamžitě viditelný vyhlazující efekt kolem 

očí a ostatních obličejových linek.
• Zlepšuje jemné linky a vrásky.
•  Vypínací efekt, který zvedá reliéf pokožky.
•  Jemnější a mladší vzhled vaší pokožky.
•  Bezpečnější, levnější a jemnější alternativa 

k botulotoxinovým injekcím.
•  Výsledky jsou viditelné hned po prvním 

použití.

Sonický zubní kartáček
Obdarujte se kompletní péčí o ústní dutinu 
a perfektním úsměvem, který si zasloužíte. 
Wellneo Sonický zubní kartáček 
s neuvěřitelnou sonickou technologií 
udělá z běžného čištění zubů velkou 
revoluci.

•  Čistí mezizubní prostory a také kolem dásní.
•  Silné vnitřní štětinky pomáhají odstranit plak.
•  Měkké vnější štětinky jsou šetrné k dásním.

999 Kč

POUZE
ID 110002937

499 Kč

50%
SLEVA

Měkké 
štětinky

Tvrdé 
štětinky

ID 110024323

1 499 Kč

1 499 Kč

Zdraví & krása & sport

www.wellneo.cz46 800 880 209 47

Prostě vitálníZdraví, krása & sport 

Několik jednoduchých kroků, jak přetvořit váš katalog ve Video:

1. Stáhněte si aplikaci Overly z Google Play store  nebo  

2. Spusťte aplikaci  v požadovaném jazyce.

3. Naskenujte celou stranu 18 katalogu.

4. Držte svůj telefon nad obálkou po celou dobu přehrávání videa.

POZNÁMKA: Je potřeba mít internetové připojení v průběhu videa. Doporučujeme použít WiFi.

vyhrajte
DÁREK

NASKENUJTE  
STRANU 18 KATALOGU  

Objevte svůj tajný kód a získejte hodnotný dárek.

DOSTUPNÉ 

OD DUBNA

DOSTUPNÉ OD DUBNA
STÁHNĚTE  

a OTEVŘETE  
mobilní aplikaci Overly

SCANUJTE
celou stranu 18

PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO

Naskenujte 
stranu 18
katalogu

NOVINKA!

47

ID 110023241

999 Kč

500 Kč
SLEVA

500 Kč
SLEVA

999 Kč



Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 320 030  ❙  www.nikal-zajezdy.cz
Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

…Spolu  
poznáme svet!

^

NOVÉ zájezdy na rok 2019 – 
rezervujte nyní a využijte FIRST MINUTE SLEVY!

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 216 225 www.nikal-zajezdy.cz
Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186   Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

  Jubilejní akce pro     všechny klienty Studia moderna!
               10 let s CK NIKAL       – oslavte to s námi!CESTOVNÍ KANCELÁŘ

CZ 19 SMO 031
Váš akční kód

telefonicky + internet:

ITÁLIE: ŘÍM & TOSKÁNSKO
Kulturně poznávací cesta! 

1. den: Let do Říma
2. den: Vatikán a Řím – Věčné město
3. den:  Perugia & Assisi (fakultativní)
4. den:  San Marino - malá země uvnitř Itálie (fakultativní)
5. den:  Montalcino a opatství

Sant‘Antimo(fakultativní)
6. den: Siena a la dolce Vita
7. den:  Návrat do středověku – Montepulciano!
8. den: Cesta zpět

Cena zájezdu zahrnuje:
✔  5 nocí v příjemném hotelu

v Chianciano Terme (dvoulůžkovém pokoji)

✔  2 nocí v příjemném hotelu v okolí Říma 
✔  7x  italská snídaně
✔  Doprava v komfortním autobusu
✔  3 výlety V CENĚ!

Řím - Pohled na katedrálu svatého Petra

Toskánsko - jako z pohádky!
Objevte nejkrásnější města Itálie 
a obdivuhodné krajiny. 
Zažijte „la dolce vita“!

Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!

Termíny
2019 • 8 dní

Běžná cena 
za osobu

Speciální cena 
za osobu!

08.04. – 15.04. 15 990 Kč  9 990 Kč

06.05. – 13.05. 17 990 Kč 11 990 Kč

13.05. – 20.05. 17 990 Kč 11 990 Kč

Váš balíček transportů:  od 5 990 Kč
✓ Zpáteční let z Prahy nebo Vídně do Říma
✓ Transfer letiště – hotel – letiště
✓ ZDARMA – možnost parkování na letišti*
  *   (1 parkovací místo pro Smlouvu o

zájezdu na vyžádání od klienta)

50 % sleva!
Za rezervaci uzavřenou do 31.03.2019 

obdržíte Balíček večeří
(7x večeře v hotelu)

dříve  2 990 Kč

nyní jen 1 495 Kč!

50 % sleva!
Za rezervaci uzavřenou do 31.03.2019 

Balíček večeří

50 % sleva!50 % sleva!
Jubilejní speciál!

Podrobné informace a další nabídky najdete na:

MALTA  GOZO • SICÍLIE
KULTURNĚ  POZNÁVACÍ ZÁJEZD! 

8 dní namísto 14 990 Kč 

od 8990,-Kč

bez letenky a transferu (od 5 990 Kč)

Cena zájezdu zahrnuje:
✔  7x ubytování v dobrých 4* hotelích (dvoulůžkovém pokoji)

✔  7x snídaně – formou bufetu
✔  Doprava v komfortním autobusu
✔  2 výlety V CENĚ!

Termíny zájezdu 2019:
03.03. – 10.03.* 02.04. – 09.04.* 
11.10. – 18.10. 01.11. – 08.11. 22.11. – 29.11.

* 7x večeře v hotelu: Za rezervaci uzavřenou do 28.02.2019 - 
 dříve 3 590 Kč nyní jen 1795 Kč platí pouze pro naše jarní termíny

8 dní
od 

Termíny zájezdu 2019:

Jubilejní speciál
50 % sleva na Balíček 

večeří*!

THAJSKO  Ostrovy a Bangkok
ZÁŽITKOVÝ A POBYTOVÝ ZÁJEZD!

14 dní namísto 27 990 Kč 

od 21990,-Kč

bez letenky a transferu (od 17 990 Kč)

Cena zájezdu zahrnuje:
✔  11x ubytování v dobrých 4* hotelích (dvoulůžkovém pokoji)

✔  11x snídaně – formou bufetu
✔  Doprava v komfortním autobusu
✔  3 výlety V CENĚ!

Termíny zájezdu 2019:
02.05. – 15.05.2019*       17.10. – 30.10.2019*

*  Balíček výletů (Vodopády Palau v Hua Hin, Ostrov Samui Tour, 
Samui Speedboat  Tour, Bangkok - chrámy & Grand Palace, 
Klong Tour). Za rezervaci uzavřenou do 31.03.2019 - dříve 7 490 Kč
nyní jen 5 490 Kč

14 dní
od 

Termíny zájezdu 2019:

Jubilejní speciál
25 % sleva na Balíček 

výletů*!

ITÁLIE  POBŘEŽÍ AMALFI
KULTURNĚ  POZNÁVACÍ ZÁJEZD! 

8 dní namísto 12 990 Kč 

od 8990,-Kč

bez letenky a transferu (od 5 990 Kč)

Cena zájezdu zahrnuje:
✔  7x ubytování v dobrých 4* hotelích (dvoulůžkovém pokoji)

✔  7x snídaně 
✔  Doprava v komfortním autobusu
✔  3 výlety V CENĚ!

Termíny zájezdu 2019:
01.04. – 08.04.* 15.04. – 22.04.* 22.04. – 29.04.*
09.09. – 16.09. 23.09. – 30.09. 07.10. – 14.10.

* 7x večeře v hotelu: Za rezervaci uzavřenou do 28.02.2019 - 
 dříve 2 990 Kč nyní jen 1495 Kč platí pouze pro naše jarní termíny

8 dní
od 

Termíny zájezdu 2019:

Jubilejní speciál
50 % sleva na Balíček 

večeří*!

IZRAEL A JORDÁNSKO
ZÁŽITKOVÝ OKRUŽNÍ ZÁJEZD!  

8 dní namísto 25 990 Kč 

od 16990,-Kč

bez letenky a transferu (od 6 990 Kč)

Cena zájezdu zahrnuje:
✔  7x nocí ve vybraných top hotelech (dvoulůžkovém pokoji)

✔  7x snídaně + 2 x večeře v Jordánsku v ceně! 
✔  Doprava v komfortním autobusu
✔  3 výlety V CENĚ!

Termíny zájezdu 2019:
02.04. – 09.04. 06.05. – 13.05. 10.09. – 17.09.
23.10. – 30.10. 13.11. – 20.11. 

Těšte se na jedinečný zážitek z cest.  Budete překva peni!

8 dní namísto 15 990 Kč 

od 9990,-Kč

bez letenky a transferu (od 5 990 Kč)



Díky strečovému svršku 
se přizpůsobí každému 
tvaru nohy.

Širší podřážka pro 
stabilní krok s oporou 
celého chodidla

Snadné nazouvání  
i vyzouvání, přičemž stále 
perfektně sedí.

1 299 Kč
Velikost 36–46

ID 110003377

1 399 Kč
Velikost 36–46

ID 110017333

999 Kč

999 Kč

Vycházková obuv  
Black Fit 3.0

 

 

Milí zákazníci,
Obujte si pohodlí! Nyní už se nemusíte 

rozhodovat mezi elegantním stylem a 

komfortem pro vaše nohy. Nová jarní 

kolekce vám přináší obojí. Nyní už 

nebudou problém dlouhé procházky. 

Přivítejte jaro v nové Walkmaxx obuvi, 

která byla navržena tak, aby hýčkala vaše 

nohy.

Váš tým Walkmaxx

60% 50%
 1 399 Kč  

559 Kč
 1 599 Kč  

799 Kč

Slevy nelze sčítat.  
Akce platí do 2. 6. 2019  
nebo do vyprodání zásob. 

Slevy nelze sčítat.  
Akce platí do 2. 6. 2019  
nebo do vyprodání zásob. 

Na to abyste byli fit, nemusíte nutně navštěvovat 
fitness centra nebo běhat míle. Stačí, když 
budete chodit! Boty Black Fit byly navrženy 
tak, aby vám umožnily chodit lépe a déle, bez 
otlaků nebo bolesti. Aktivují svaly při zajištění 
správné polohy a pohybu nohou. Perfektní 
volba pro všechny, kteří hledají řešení pro jejich 
bolestivé nebo oteklé nohy a pro ty, kteří žijí 
aktivně.

Plátěná obuv Comfort 4.0 Mokasíny Unisex Comfort 4.0

Elegantní baleríny 
Comfort 4.0

Vyberte si styl 
a pohodlí!

Baleríny Sporty 
Comfort 4.0Kotníčková obuv 3.0 Variabilní baleríny 3.0

S balerínami Sporty se budete cítit jako při  
chůzi naboso. Úžasná výstelka, měkkost a 
tlumení nárazů jsou perfektní kombinací, díky 
které si můžete užívat každý den, ať už trochu 
sportovní nebo prostě jen tak.

Jsou stylové, ale neformální. Sportovní, ale 
elegantní. A hodí se skvěle ke všemu. A ke 
každému, protože byly navrženy jako unisex. 
Walkmaxx mokasíny Loafers byly navrženy 
univerzálně pro mnohé příležitosti, takže je 
můžete nosit do práce nebo na večírky. Můžete 
nosit tyto ležérně-elegantní mokasíny bez 
ponožek v teplejším počasí nebo je skombinovat 
s ponožkami a kalhotami v chladnějších dnech.

Když si obujete Walkmaxx plátěnou obuv, jako 
byste si na nohy obuli pohodlí. Pokud se cítíte 
pohodlně, můžete si užívat život úplně na jiné 
úrovni. V praxi znamená pohodlná obuv spojení 
podpory klenby, měkké výstelky, tlumený došlap 
a přizpůsobivost. Zlepšuje držení těla a umožňuje 
pohyb bez bolesti.

ID 110016511

1 099 Kč
899 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč 100 Kč

Miluj, co děláš....dělej, co miluješ!

Už žádné kompromisy mezi 
elegancí a pohodlím!

BESTSELLE
R

ŘADA C                 OMFORT

999 Kč
Velikost 36–46

ID 110016482

1 299 Kč
999 Kč

Velikost 36–42

ID 110017575
899 Kč

Velikost 36–42

Ležérní baleríny 
Comfort 4.0

ID 110017547

1 299 Kč
999 Kč

Velikost 36–42

ID 110003250 ID 110003227

PAMĚŤOVÁ
PĚNA

Styl, který se hodí ke všemu.

Obuv & volný čas

www.walkmaxx.cz50 800 880 209 51

Pro váš pohodlný krok
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Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí do  
2. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vyobrazení produktů je symbolické. Společnost Studio Moderna, s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Nabídky uvedené v katalogu 
jsou platné pouze v katalogu.

www.topshop.cz

Nepřehlédněte

více na str. 22-25.

20 SPLÁTEK, 
20 DŮVODŮ,

20% SLEVA


