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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

800 180 181 – i o víkendu

Kamenné prodejny

sluníčko, prázdniny, dovolená, grilování, práce na 
zahrádce.... to vše jsou v podstatě synonyma pro 
letní dny. 

My jsme tu opět od toho, abychom vám veškeré letní 
činnosti co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili. 

Pro vaše pohodlí na cestách jsme připravili speciální 
akci na přistýlku Dormeo Renew Natura, ke které 
nyní získáte 2 skvělé dárky. 

Máme pro vás i skvělou zprávu. Na sklad se nám 
opět vrátila všemi oblíbená Horkovzdušná fritéza od 
značky Delimano. 

Jako vždy přejeme příjemné nakupování z pohodlí 
domova.

1 300 Kč
SLEVA

50%
SLEVA

Obsah

1za 
cenu 3

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.
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NENECHTE SI UJÍT HITY SEZÓNY!

NEZAPOMNĚLI  
JSTE ODLEPIT SVOU  
SAMOLEPKU? 
PRAVIDLA JSOU JEDNODUCHÁ:
1)  Odlepte samolepku na titulní straně katalogu.
2)  Podívejte se na spodní část samolepky a zjistěte,  

co vyhráváte. (obr 1)

3)  Pokud máte na samolepce obrázek (auto) znamená to, 
že můžete u svého nákupu z katalogu využít DOPRAVU 
ZDARMA. (obr 2)

4)  Pokud máte na samolepce 200 KČ KUPÓN znamená to,  
že můžete při nákupu nezlevněných produktů nad 1400 Kč 
využít slevu 200 Kč (obr 3).

5)  Veškeré své bonusy na samolepce můžete využít na 
telefonním čísle 800 180 181!

Otočte

SAMOLEPKA
obr. 1

 DOPRAVA 
ZDARMA

obr. 2

KUPÓN
200 Kč  

při nákupu nad  
1 400 Kč

obr. 3

SAMOLEPKA

Horkovzdušná 
fritéza

Ochlazovač 
vzduchu  
Ultra

Ruční 
kultivátor 
Tornádo

více na str. 9–10 více na str. 39 více na str. 43
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Vážený zákazníku,
Club 5* je věrnostní program, jehož členové získávají exkluzivní benefity v průběhu celého roku. Kromě slev na 
produkty a slevových kupónů lze kartu využít i v jiných obchodech, které jsou součástí věrnostního programu 
SPHERE. 

Staňte se členem ještě dnes a začněte nakupovat jako privilegovaný zákazník. Můžete si vybrat ze dvou typů 
členství: Club 5* Premium, které je platné po dobu 1 roku a Club 5* VIP Premium, které je platné po dobu 2 let.

S úctou,
Michaela Kuchtová
Manažer Club 5*

Tuto knížku obdržíte zároveň se svou členskou 
kartou. Naleznete v ní spoustu výhod, například:

  Slevové kupóny (každý v hodnotě 150 Kč)
 Doprava ZDARMA
 Narozeninový DÁREK

   Slevový kupón 2+1 ZDARMA ... a mnoho dalšího.

CLUB 5* členství PREMIUM

CLUB 5* členství VIP PREMIUM

800 880 817 

www.club5.cz

Věrnost  se vyplácí!

Kamenné prodejny
SLEVOVÁ KNÍŽKA PLNÁ VÝHOD Klubová

  Kupónová knížka s výhodami

  Slevy až do 70 % (+ 5 % na vše nezlevněné a bez 
dárku)

  Katalogy ZDARMA

  Garance vrácení peněz při objednání přes e-shop 
nebo call centrum

  Dárek při registrace

  Archivace Vašich účtenek (reklamace bez 
dokladu)

  Narozeninový dárek k objednávce

  SPHERE členství ZDARMA

  Odložené splátky o 2 měsíce

  Cenově zvýhodněné balíčky

CLUB 5* PREMIUM
členství na jeden rok

690 Kč

CLUB 5* VIP PREMIUM
členství na dva roky

1090 Kč

Výhody členství:

Slevy  
až 70 %

www.topshop.cz/club54

Club 5*



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

PRO NOVÉ 
ČLENY 0 Kč

799 Kč

ID 110015889 

Pro nové 
členy!Uvítací

DÁREK

Cestovní žehlička
   Výkon 1000 W

    Zahřátí pod 40 sekund
    Zapnutí / vypnutí parní regulace
    Svisle / vodorovně.
    Tlačítko regulace teploty

Věrnostní program Club 5* 
není pouze o jednotlivých 

slevách. Čekají na vás 
celoroční výhody, které 
můžete využít vy i celá 

vaše rodina. 
Nechte se odměnit za 

věrnost!

KUPÓN
na  

10% SLEVU 

při nákupu 
nezlevněných 

produktů v hodnotě 
nad 1500 Kč. 

 KUPÓN
na  

20% SLEVU 
při nákupu 

nezlevněných 
produktů z řady 
Stone Legend 
COPPERLUX



800 180 181 5

Věrnost se vyplácí!



GRILOVACÍ SEZÓNA 
V PLNÉM PROUDU  
I U VÁS DOMA
Grilovací pánev  
Stone Legend CopperLUX
•  Díky svým magnetickým vlastnostem se na 

indukci zahřeje při nízkých teplotách. 
• Ušetříte až 20 % energie.
•  Nepřilnavý povrch zaručuje snadné vaření 

i čištění. 
•  Vhodná na všechny sporáky elektrický, 

plynový, keramický i indukční. 
• Je vhodná i do myčky nádobí. 
• Velikost pánve 27 × 27 cm

ID 110016569

999 Kč

Suroviny: 1 ks cibule, 3 ks rajčat, pepř mletý zelený, 
čerstvý tymián, 6 ml worcestrové omáčky, 750 g 
mletého hovězího masa, 6 ks hamburgerové housky, sůl, 
francouzskou hořčici, rukolu

Postup: Ve velké míse smíchejte všechny ingredience 
na burgery a dobře promíchejte. Ze směsi vytvořte 
6 plochých bochánků. Takto připravené je zakryjte 
mikrotenovou fólií a uložte do lednice. 
Připravte si grilovací pánev. Burgery grilujte 
3-5 minut z každé strany. Housky rozkrojte a rozpečte 
v troubě. Bude jim stačit půl až jedna minuta. Na 
spodní půlku housky dejte nejprve list salátu, na 
něj maso, cibuli, plátek rajčete, omáčku dle chuti 
a přiklopte druhou půlkou housky. 

Recept na šťavnatý hamburger

www.delimano.cz6
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Halina Pawlowská
DOPORUČUJE

ID 106152635

od 699 Kč

Kulatý pekáč  
Stone Legend CopperLUX
•  Lze použít na všech varných deskách.
•  Vhodný na plotnu i do trouby.
•  Povrch, který se nepoškrábe ani nepřipálí.
•  Dostupné rozměry: 24 / 26 / 28 cm

DÁREK: 
Ruční 
mixér Joy

Dárek

699 Kč
ID 110000058

Další produkty  
z řady CopperLUX  

najdete na str. 8.

Suroviny: litr borůvek, 250 g polohrubé mouky, 125 g 
změklého másla, 125 g moučkového cukru, vejce, 2 lžíce jemné 
strouhanky
špetka soli, vanilkový cukr, špetka skořice
Drobenka: 2 lžíce másla, 3 lžíce polohrubé mouky,2 lžíce cukru

Postup: Z mouky, moučkového cukru, vejce, másla a soli 
vypracujeme těsto a necháme ho 20 minut odpočívat v ledničce.
Odpočaté těsto vmačkáme do máslem vymazané formy, 
poprášíme prosetou strouhankou a pak těsto pokryjeme co 
nejhustější vrtsvou borůvek a posypeme vanilkovým cukrem. 
Nakonec z mouky, másla a cukru nadrobíme drobenku a 
posypeme s ní koláč, který pak lehce poprášíme skořicí. Pečeme 
v předehřáté troubě na 180 stupňů 35-40 minut. Koláč je 
výborný se zakysanou smetanou, nebo šlehačkou.

Boruvkový kolác podle Haliny

800 180 181 7

Vařte. Oslavujte. Každý den.



















 106152631 Hrnec 20, 24 a 28 cm od 799 Kč

 106152629 Pánev na smažení 20, 24 a 28 cm od 499 Kč

 106152635 Kulatý pekáč 24, 26 a 28 cm od 699 Kč

 106152630 Hranatý pekáč 27 × 27 cm 1 199 Kč

 106153018 Pekáč 40 × 25 cm 899 Kč

 106152627 Hrnec na omáčku 16 cm 449 Kč

 106152628 Pánev na palačinky 24 cm 499 Kč

 106153422 Poklice 20, 24 a 28 cm 299 Kč

Suroviny: 2 ks bílého jogurtu, 0,5 l kefíru, 0,5 kg salátové 
okurky, 3 stroužky česneku, 1 lžička kopru, 2 ks vlašského 
ořechu, 2 lžíce rostlinného oleje, drcený kmín

Postup: Utřený česnek smícháme s olejem, přidáme strouhanou 
okurku, ořechy. Zalijeme kefírem, ve kterém jsme rozmíchali 
jogurty, osolíme a nakonec přidáme sekaný kopr. Promícháme 
a dáme vychladit. Podáváme s pečivem nebo slanými 
sušenkami jako letní svačinu nebo večeři.

Recept na Letní polévku

www.delimano.cz8
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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 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.

4 999 Kč
ID 110003836

ČÁSTICE 
DIAMANTU 
A TITANU

699 Kč
ID 110003843

1 099 Kč
ID 110004941

799 Kč
ID 110003838

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

 106153018 Pekáč 40 × 25 cm 899 Kč

 106152627 Hrnec na omáčku 16 cm 449 Kč

 106152628 Pánev na palačinky 24 cm 499 Kč

 106153422 Poklice 20, 24 a 28 cm 299 Kč

800 180 181 9

Vařte. Oslavujte. Každý den.



TOP
PRODUKT

Recept na Falafel poskytla 
blogerka Veronika Ščigelová, 
blog Jídlem ke zdraví

Suroviny: 250 g cizrny ve slaném nálevu 
1 větší červená cibule (nebo bílá, jak chcete), 5 stroužků 
česneku, 50 g ovesných vloček, 1 lžička lahůdkového droždí, 
1 zarovnaná lžička mletého kmínu, 1 lžička himalájské soli, 
pepř

Postup: Cizrnu zcedíme, přendáme do mixéru, k ní přidáme 
nadrobno nakrájenou cibulku s česnekem, ovesné vločky 
a společně rozmixujeme (ne úplně do jemna). Poté přendáme 
do mísy, přidáme sůl, pepř, kmín, lahůdkové droždí 
a promícháme. Necháme 10 minut odstát v lednici. Poté 
vytvarujeme dlaněmi kuličky a v horkovzdušné fritéze @
delimano.cz  pečeme cca 20 minut při teplotě 200 °C  
(v troubě cca 30  min). Můžeme podávat s jogurtovým dipem, 
pita chlebem nebo zeleninou.

Recept na Falafel recept je na 8 ks

www.delimano.cz10
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Horkovzdušná fritéza
Vaše oblíbená jídla, nyní ještě chutnější 
a zdravější! Máte rádi jídlo? Máte rádi hranolky, 
smažené kuřecí špalíčky či smažené mořské 
plody? Je to chutné, ale většinou velmi 
nezdravé. 

Je čas na něco nového! S naší horkovzdušnou 
fritézou si pochutnáte na všem, co máte rádi, ale 
tentokrát ve zdravější podobě. Fritéza připravuje 
pokrmy pomocí cirkulace horkého vzduchu. Žádné 
přebytečné tuky a kalorie. 

HIT LETOŠNÍHO 
ROKU JE ZPĚT!

2 499 Kč
3 799 Kč

ID 110016408

1 300 Kč
SLEVA

 Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

Hranolky Smažené kuře Nugetky Dezerty

800 180 181 11

Vařte. Oslavujte. Každý den.



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

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

VÝKONNÁ EXTRAKCE ŽIVIN

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

3 299 Kč
ID 100896055

www.delimano.cz12

Kuchyně

NEZAPOMEŇTE VYUŽÍT VÝHODY SVÉ  

SAMOLEPKY!

SAMOLEPKA



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 Kč

3 299 Kč 4 299 Kč

10 KS SADA

VYBERTE SI SVŮJ NUTRIBULLET

Příprava tohoto smoothie je jednoduchá a potřebujete minimum 
surovin se silným nutričním profilem – vítěz ve výživovém 
žebříčku. Nápoj vás nejen zasytí, ale také potěší oči.
Suroviny: 3½ červené řepy, ½ šálku řeckého jogurtu, 1 šálek 
smíšených bobulí, ½ sklenice pomerančové šťávy, 1 šálek 
kokosové vody

Postup:  Přidejte všechny ingredience do menší nádoby 
a extrahujte 30 sekund nebo dohladka. Dobrou chuť!

Recept na smoothie

„Za mě je Nutribullet jeden 
z nejlepších smoothie makerů, který 
se zatím popral se vším, co jsem do 
něj dal.“ říká bloger Tomáš Plíšek, 
blog Kluk v zástěře

ID 100896055 ID 104730157 ID 105885554

800 180 181 13
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Mlýnek na maso Joy
Automaticky regulovatelný výkon do 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

Tip:  Elektrický mlýnek na 
sůl a pepř Joy

399 Kč

ID 106156145

299 Kč1 799 Kč

ID 106118320

1 599 Kč

200 Kč

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, 1/2 lžičky muškátového oříšku, 
12 ks těstovin na lasagne
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. 

Recept na Lasagne

www.delimano.cz14
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799 Kč
999 Kč

ID 106161534

Zmrzlinovač Joy
Domácí zmrzlina, mražený jogurt, osvěžující 
sorbety či gelato se zmrzlinovačem Joy za 
méně 40 minut!

• Protiskluzové nožičky pro bezpečné použití.
• Doba mrazení nádoby: cca 10 hodin
• Objem: 1,2 l

Kvalitní domácí 
zmrzlina!

200 Kč

4 – 6 porcí
Suroviny: 500 g oblíbeného meruňkového jogurtu, 250 ml 
šlehačky, 4 lžíce zázvorového sirupu, 1 lžíce nastrouhaného 
zázvoru
Postup: V míse dohladka rozmíchejte všechny suroviny. Pro 
dosažení lepšího výsledku vložte mísu s připravenou směsí na cca 
30 minut do ledničky, pak směs nalijte do zmrzlinovače a nechte 
mrazit, dokud nedosáhne požadované konzistence. 

Zázvorovo-meruňková symfonie

Suroviny: 300 ml smetany, 65 g včelího medu, 2 žloutky, 1 vejce, 
špetka soli
Postup: Všechny přísady smíchejte bezprostředně před mražením, 
dejte do nádoby a zpracujte na jemnou smetanovou zmrzlinu. 
Přidejte další přísady podle chuti (tento recept poslouží jako 
základ pro další různé varianty této zmrzliny).
Můžete ozdobit čerstvým nebo kompotovaným ovocem.

Smetanová zmrzlina

Ovládá se 
pouhým stiskem 
tlačítka!

800 180 181 15
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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.

1 399 Kč

ID 106153195

1 199 Kč 200 Kč

Suroviny: 3 vejce, 100 g tučného tvarohu, 180 ml mléka, 80 
g cukru (třtinového), 100 g mandlové mouky, 150 g špaldové 
mouky, 1/2 prášku do pečiva, pár kapek vanilkové esence, špetka 
soli

Postup: V míse umixujte celá vejce, tvaroh, mléko, cukr, 
vanilkovou esenci a špetku soli. Ve druhé míse smíchejte obě 
mouky a prášek do pečiva. Suchou směs smíchejte s vaječnou 
směsí, stačí ručně, abyste směs nepřemixovali. 
Těsto na vafle nechte chvíli odstát, mezitím rozpalte vaflovač, 
který jste nejprve vytřeli máslem nebo vystříkali olejem ve spreji. 
Vymazání vaflových plotýnek zabrání připalování těsta.
Jakmile je vaflovač dostatečně nahřátý, nalijte do středu 
naběračkou těsto a rozprostřete v tenké vrstvě. Vaflovač zavřete 
a opečte vafli dozlatova.
Podávejte polité sirupem, s ovocem, domácí marmeládou, se 
zakysanou smetanou, posypané kakaem, nasekanými ořechy nebo 
hořkou čokoládou.

Recept na domácí vafle
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Ruční mixér s mísou Joy
•  Snadné hnětení a míchání
•  Výkon 300 W hravě zvládne každý úkol.
•  Technické specifikace: 220–240 V,  

50/60Hz, 250–300 W.
•  Objem mísy: 4 l

Sekáček Joy
•  Zvládne krájení, sekání i míchání
•  Protiskluzové nožičky
• Nádoba 360 ml
• Vhodné do myčky

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

200 Kč200 Kč 899 Kč

ID 106153208

699 Kč1 299 Kč

699 Kč
ID 106156802

ID 106153207

1 499 Kč

TRIO, KTERÉ PŘI PEČENÍ NEZKLAME!

Suroviny:  
Krém: 2 ks vanilkového pudinku, 2 ks másla, 100 g cukru 
krupice, 0,5 l mléka
Na potření: 300 g marmelády
Těsto: 1/2 balíčku prášku do pečiva, 200 g polohrubé mouky, 
8 lžic vlažné vody, 250 g cukru krupice, 200 g vlašských ořechů, 
5  ks vajec

Postup: Žloutky s cukrem vyšleháme do pěny, během šlehání 
přidáme vodu, pak mouku, prášek do pečiva, mleté ořechy a sníh 
vyšlehaný z bílků. 
Těsto nalijeme do formy a pečeme při 180 °C cca 30 minut. 
Upečený korpus necháme vychladnout a podélně rozřízneme na 
2-3 kusy. Krém si připravíme tak, že uvaříme dva pudinkové 
prášky v půl litru mléka. Změklá másla vyšleháme s cukrem 
a smícháme s pudinkem. Každý plát namažeme horkou 
marmeládou, na ni dáme vrstvu krému. Na vrchní plát naneseme 
jen krém a pomocí zdobičky dort dozdobíme.

Recept na ořechový dort

800 180 181 17
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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

1 399 Kč
ID 102367595

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!

www.delimano.cz18
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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.

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
•  Lehce vytvoříte zeleninové špagety, zeleninové nudličky, 

křížaly, domácí brambůrky...
• 3 čepele z kvalitní oceli

899 Kč

ID 105927879 

100 Kč

799 Kč

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

1+1

Nástavce na krájení

TOP
PRODUKT

800 180 181 19
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výška
27 cm

Výška matrací 
Dormeo  
je od 16 cm  
do 27 cm.

VÝTAŽEK Z ALOE VERA

HYPOALERGENNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

TERMOREGULACE

OTOČNÉ DVOJITÉ 
JÁDRO

3

5

3 ZÓNY

5 ZÓN

PRATELNÝ, SNÍMATELNÝ
POTAH

CLEAN EFFECT

SYMBOLY: TVRDOST MATRACÍ: VÝŠKA MATRACÍ:

Velmi tvrdá

Tvrdá

Středně tvrdá

Méně tvrdá

HYGIENICKÉ UPOZORNĚNÍ
RADA: OBRACEJTE A PŘEVRACEJTE

Abyste se vyhnuli hrudkám a boulím obracejte 
matraci každé dva týdny po dobu prvního měsíce a 
poté každé tři měsíce.

UDRŽUJTE JI ČISTOU A SUCHOU
Pravidelně matraci vysávejte, aby se usazený prach 
nedostal dovnitř matrace.

FAKTA:
Na své matraci  
jste spali

Vaše matrace obsahuje 
odumřelou kůži *             

do 5 let do 7 let do 9 let do 10 let

15 000 hodin 20 000 hodin 26 000 hodin 30 000 hodin

5,2 kg 7,4 kg 9,4 kg 10,4 kg
*počítáme 2 osoby na matraci                             

Je vaše matrace starší než 10 let?
Je čas přemýšlet o svém zdraví!

www.dormeo.cz20
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PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

6
LET NA VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ

výška 
16 cm

Matrace Siena
Pevná matrace, která nabízí optimální oporu 
celému tělu a pomáhá udržet správnou polohu 
páteře během spánku.

• Skvělá cena
• Pevná a prodyšná pěna Ecocell®
• Síťovina AirXsystém pro lepší prodyšnost 
• Zip – snímatelný a pratelný potah 
• Antibakteriální ošetření CleanEffect® 

od 5 290 Kč

ID 101093123

MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

10
LET NA VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ

ID 106166800

od 7 690 Kč výška 
18 cm

Matrace Fresh Prima
• Revitalizační ošetření 
• Pružiny Octaspring® pro zajištění prodyšnosti  
• Pevná pěna Ecocell®, paměťová pěna v potahu  
• Antibakteriální ošetření Clean Effect® Silver 
• 3 zóny pro optimální oporu těla 

3

RE-VITALIZE
O Š E T Ř E N Í

výška 
18 cm

Matrace Aloe vera Plus
• Skvělá cena
• Pevná a prodyšná pěna Ecocell®
• Výtažek z aloe vera pro zklidnění pokožky 
• Antibakteriální ošetření CleanEffect®

• 4 úchyty pro snadnou manipulaci

od 5 690 Kč

ID 105961576

MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

od 5 025 Kč

od 5 405 Kč

od 7 305 Kč

265 Kč

285 Kč

385 Kč

800 180 181 21
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 Potah s CleanEffect® Silver
 2 cm paměťové pěny v potahu
 Méně pevná pěna Ecocell® 
 3 cm pěnových pružin Octasprings®

 Pevná pěna Ecocell®

 2 cm paměťové pěny iMemory všité v potahu
 7,5cm pěnové jádro Ecocell® – měkká strana
 7,5cm pěnové jádro Ecocell® – tvrdá strana
 vlákna potažená stříbrem













MĚKKÁ TVRDÁ

4 STUPNĚ TVRDOSTI

Matrace iMemory Silver
•  Oboustranná matrace – jádro s pěnami různé 

tvrdosti 
• Jádro z pevné pěny Ecocell® 
•  Přizpůsobivá paměťová pěna v potahu 
•  Vlákna Climalite® a postříbřená vlákna pro 

dokonalou termoregulaci
•  Od 140 cm dvě oddělené matrace v jednom 

potahu bez mezery

od 7 990 Kč

ID 100041942

výška 
18 cm

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET

NA VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ

NA VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ

8 RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ:
4 stupně tvrdosti a 2 stupně opory

výška 
20 cm

Matrace iMemory S Plus
•  Pevná pěna Ecocell® a paměťová pěna v potahu 
•  Pružiny Octaspring® pro zajištění prodyšnosti
•  100% personalizovaná matrace 
•  8v 1– 8 různých matrací v jedné 
•   Revitalizační ošetření pro rychlejší regeneraci 

těla 

ID 106166784

od 8 990 Kč

3

3

MĚKKÁ TVRDÁ

8 STUPŇŮ TVRDOSTI







450 Kč

400 Kč

od 8 540 Kč

od 7 591 Kč
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 Potah s CleanEffect® Silver
 2 cm paměťové pěny v potahu
 Méně pevná pěna Ecocell® 
 3 cm pěnových pružin Octasprings®

 Pevná pěna Ecocell®

3

6

5

1

2

3

4

•  Naše nejluxusnější matrace
•  Nadstandardní výška 
•  Dvě vrstvy pružin Octaspring pro vyšší prodyšnost
•  5 zón pro optimální oporu těla 
•  100% přírodní vlákna Modal v potahu

AIR+ SELECT

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 

•  Nadstandardní výška 
•  Antibakteriální ochrana 
•  Pružiny Octaspring pro zajištění vyšší prodyšnosti 
•  100% přírodní vlákna Modal v potahu
•  3 zóny pro optimální oporu těla 

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 

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

od 14 390 Kč

ID 110014528

*Cena platí pro rozměr 90 ×190 cm. 
K dispozici je více velikostí. 

od 11 390 Kč

ID 110011978

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

výška 
27 cm

5

570 Kč

720 Kč

od 10 820 Kč

od 13 670 Kč

LEPŠÍ 
PRODYŠNOST

&
PŘIZPŮSOBIVOST

800 180 181 23

Pro zdravý a nerušený spánek

ZÍSKEJTE 
DOPRAVU ZDARMA!

VYMĚŇTE SVOU STAROUMATRACI 

ZA NOVOU ZNAČKY DORMEO  &

10

9

1

2 3
4

5
6

8

7
výška 

27 cm



PROČ SI VYBRAT PŘISTÝLKU DORMEO?
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:

Nabídka platí od 27.5. do 21.7. nebo do vyprodání zásob.

K přistýlce Renew 
Natura nyní  

 přistýlka

 anatomický polštář

 přikrývka 
140 × 200 cm  







 +  +  = 2 290 Kč

 +  +  = 4 470 Kč
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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. 

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

Také k dispozici  
v nadstandardní výšce 
6 cm 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

výška 
3 cm

od 2 290 Kč
ID 110022985

SPÁNEK S DOTYKEM 
PŘÍRODY 
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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 390 Kč
ID 110014188

60°C
BAVLNA

ZCELA UZAVÍRATELNÝ
SE ZIPEM

POTAHY DOSTUPNÉ VE VÍCE 
ROZMĚRECH

Ochranný potah Total

od 799 Kč

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. 

ID 103628404 

699 Kč

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. 

od 690 Kč
ID 106012480

590 Kč

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.

od 490 Kč
ID 106004740

390 Kč

OCHRANNÉ POTAHY NA MATRACE
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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
•  Dvojité jádro je vyrobeno z pěny Ecocell®

•  Dvě úrovně opory: pevnější stranu pro dítě  
a měkčí stranu pro batole.  

Dětská sada povlečení Warm Hug
• 100% bavlna 
•  Desing 4v1- možnost 4 různých designových kombinací 

s jedním povlečením dle přání vašeho dítěte.  
• Zapínání na zip
•  Příjemná na dotek

Koberec Asana
• Koberec je skvělý pro obývací nebo i dětské pokoje. 
• Měkký fleecový materiál a paměťová pěna.
• Koberec má na spodní straně protiskluzový povrch.
• Vhodný na jakoukoliv podlahu.

ID 110008889

990 Kč

pa

měťová pěna

Děti si jej zamilují!

ID 100526792

rozměr 60 × 120

2 490 Kč
ID 100526794

rozměr 70 × 140 

3 490 Kč

Cena platí pro rozměr 100 × 150 cm.

Dostupné barvy

Dostupné barvy

1 490 Kč

ID 104455132

1 390 Kč

100 Kč

455 Kč
ID 110011444

650 Kč

30%
SLEVA

800 180 181 27
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Povlečení Gala + prostěradlo
•  100% bavlněný satén

200 Kč

200 Kč

Povlečení Renew Natura
• Materiál: bavlna a Tencel™

890 Kč
1 090 Kč

ID 110023114

690 Kč
ID 110018973

890 Kč
ID 106114344

1 390 Kč
1 590 Kč

ID 110012739

Povlečení Inspirace
• Materiál: 100% bavlna

Povlečení Warm Hug
• Materiál: 100% bavlna

Povlečení Primavera
• Materiál: Kombinace Tencel™ Lyocell a bavlny

Povlečení Yin Yan
• Materiál: 100% bavlněný satén

Dostupné barvy

*Cena platí pro rozměr 140x200 cm. 

*Cena platí pro rozměr 140 × 200 cm.

*Cena platí pro rozměr 140x200 cm. 

*Cena platí pro rozměr 140 × 200 cm.

*Cena platí pro rozměr 140 × 200 cm. *Cena platí pro rozměr 140 × 200 cm.

973 Kč
ID 110011834

1 390 Kč

30%
SLEVA

30%
SLEVA

553 Kč
ID 110011506

790 Kč

www.dormeo.cz28
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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. 

800 180 181 29
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KP Primavera
• Rozměr polštáře: 50 × 70 cm
• 100% bavlna

KP Dream Catcher
• Rozměr polštáře: 70 × 90 cm
• 100% bavlna

KP Aloe Vera
• Rozměr polštáře: 50 × 70 cm
•  Ošetření obohaceno výtažkem z aloe 

vera

KP Memosan
• Rozměr polštáře: 50 × 70 cm
• Možnost regulace výplně

KP Siena – 2 ks
• Rozměr polštáře: 70 × 90 cm
• Celoroční použití

690 Kč
ID 106039104 

890 Kč
ID 110019522 ID 106123335

KLASICKÉ POLŠTÁŘE (KP)

do 15 cm18 cm

do 15 cm do 17 cm do 18 cm

do 15 cm

KP Dreamspace 

• Rozměr 40 × 60 cm 
• Speciálně navržen pro děti

490 Kč
ID 110008907

390 Kč
690 Kč

790 Kč 590 Kč

ID 106147336

990 Kč
1 490 Kč

ID 100962941

1 290 Kč

www.dormeo.cz30
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE (AP)

AP Renew Natura 
• Rozměr: 30 × 50 cm
•  Ošetření Essential ™ s výtažkem z 

Margózy pro antibakteriální ochranu 

AP Aloe Vera 
• Rozměr: 50 × 70 cm
•  Ošetření obohaceno výtažkem z aloe 

vera 

AP Air Smart Duo
• Rozměr: 40 × 60 cm
•  Technologie Octaspring® pro vyšší 

prodyšnost

AP Dreamspace
• Rozměr: 25 × 40 cm
• Speciálně navržen pro děti

AP Memosan 3vrstvý 
• Rozměr: 30 × 50 cm
• 100% bavlna 

690 Kč
ID 110023109

890 Kč
ID 106039109

990 Kč
ID 105942683

790 Kč

990 Kč1 290 Kč
ID 110016882

490 Kč
ID 110008876

790 Kč990 Kč
110019523

do 10 cmdo 8 cm

do 17 cm

do 14 cm

do 8,5 cm do 10 cm

AP Siena – 2 ks 
• Rozměr: 30 × 50 cm
•  Síťovina AirXsystém po stranách pro 

vyšší prodyšnost 

800 180 181 31
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PŘIKRÝVKY

Přikrývka Aloe Vera
• Rozměr: 140 × 200 cm
•  Díky výtažku z aloe vera zajišťuje svěží 

prostředí ke spánku 

Přikrývka Inspirace
• Rozměr: 140 × 200 cm
• Vzduchové kapsy pro extra objem 

Sada polštáře 
a přikrývky Inspirace
•  Rozměr: 140 × 200 c
•  Sada je měkká, hebká, prodyšná 

(vzduchové kapsy u přikrývky  pro 
extra objem)

Přikrývka Dreamspace
• Rozměr: 140 × 200 cm
• Speciálně navrženo pro děti 

Přikrývka Primavera
• Rozměr: 140 × 200 cm
• 100% bavlna 

1 490 Kč
ID 106039103 1 290 Kč

ID  110015244
ID 110008910

890 Kč
790 Kč

ID 110018223

1 090 Kč
990 Kč

1 790 Kč
ID 110013727

Sada 2 přikrývek 
Four Season
• Rozměr: 140 × 200 cm
•  Celoroční použití (2 různě silné 

přikrývky- možnost připnutí)

30%
SLEVA

1 183 Kč
ID 106124051

1 690 Kč

www.dormeo.cz32
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KDE NAJDETE NAŠE OBCHODY?

33

 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
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 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

  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, Zlín 
Tel: 571 817 281

 PARDUBICE 
17. listopadu 237 
Tel: 466 030 702

 TEPLICE 
Olympia 
Srbická 464 
Tel: 412 150 147

 BRNO 
AVION Shopping Park 
Skandinávská 2 
Tel: 542 220 422

O U T L E T



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!

Zametá i vytírá!

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
  Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

Mop a zametač
Kombinuje zametač a rozprašovací mop 
v jednom produktu a nabízí 3v1 použití:
• Zametač 
• Rozprašovací mop pro mokré čištění
• Mop pro suché čištění.  

Poskytuje bezpečné a účinné čištění povrchů 
téměř všech podlahových povrchů. od dlažby po 
podlahy z tvrdého dřeva.

ID 110015879

1 299 Kč

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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  Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

Vysavač na mokré 
i suché vysávání  
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

Suché vysávání  
s vodní filtrací

Nafukování

Mokré vysávání

Balení obsahuje: podlahový kartáč, stěrku, foukací 
příslušenství, prodlužovací hubici, 3 menší kartáče, 
pružnou hadici

Foukání

POUZE

2 599 Kč
ID 110012909

NEZAPOMEŇTE VYUŽÍT VÝHODY SVÉ  

SAMOLEPKY!

SAMOLEPKA

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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Všechny podlahy

13
ks sada

ID 110000060

7 999 Kč

20 × 439 Kč/měsíc

 Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

Manévrovatelný

Lehký & flexibilní

Kdekoliv

Tyčový bezdrátová 
vysavač 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.

SPLÁTEK

20

ID 110012918

1 999 Kč

Storm Vac
•  Praktický 2v1 vysavač vhodný pro úklid všech 

míst vašeho domova.
•  Vysoce účinný motor se silným sacím výkonem
•  Ruční jednotka pro snadnější dosahování 

vyšších povrchů
•  Snadno vyprázdnitelný koš s omyvatelným 

HEPA filtrem
•  Dlouhý napájecí kabel 
•  Lehký a velmi dobře ovladatelný

     Tyčový vysavač

Ruční vysavač



Prodloužený ruční

5 M KABELVÝKONNÝ

600 W

600 ML NÁLEVKA

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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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

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

Vždy po ruce
a připraven k úklidu!

Tip: XL mop

60 cm

39 cm

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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Multifunkční ventilátor 
Ventus 
INOVATIVNÍ MULTIFUNKČNÍ PRODUKT 
– zahřeje nebo osvěží vzduch ve vaší 
domácnosti:

1.  Ventilátor pro čerstvý vzduch během horkých dnů
2.  Ohřívač, který vám pomůže v chladnějších dnech 

zahřát studené prsty
3.  Zvlhčovač, který může pomoci předejít suchému 

vzduchu, což může vést k různým zdravotním 
obtížím

4.  Aromatický difuzér pro osvěžující a uklidňující 
zážitek při každém použití

5.  Sušička prádla, která urychlí proces sušení a je 
šetrná k vašemu oděvu

PŘIZPŮSOBENÝ VAŠEMU KOMFORTU:
•  3 různé režimy ventilátoru (normální, přirozený, 

spánek)
•  Širokoúhlá oscilace (nahoru, dolů, doleva, doprava)
• 12 úrovní rychlosti ventilátoru
• 2 nastavení teploty (900 W / 1800 W)
• Dvě integrovaná světla
• Programovatelný časovač

ID 110007932

5 999 Kč

Osvěžuje

Topí

Chladí  Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

Multifunkční větrák 5v1
1. STOJACÍ VĚTRÁK S CHLADICÍ FUNKCÍ 
•  Osvěží a ochladí
•  Tichý chod vrtulí
•  3 nastavení rychlosti
•  Speciální odnímatelný box na led
•  Časovač

2. PARNÍ VĚTRÁK A 3. ZVLHČOVAČ
•  Dodatečná vlhkost ovzduší
•  Rozstřikuje mlhu po okolí
•  Nezanechává žádné mokré stopy
•  Objem nádržky 3,1 l 

 3. NASTAVENÍ PÁRY

4. IONIZÁTOR
•  Umožňuje sterilizovat vzduch zvolením 

ionizační funkce. 
•  Pomocí milionu aniontů odstraňuje pachy 

a zachycuje prachové částice.

5. ODPUZOVAČ HMYZU
•  Univezrální slot pro tablety na odpuzování 

hmyzu (mohou být zakoupeny v jakémkoliv 
obchodu).

4 999 Kč
ID 106156121

Odpuzuje hmyz

 Ochlazuje vzduch

Zvlhčuje vzduch

  Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

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.

999 Kč
ID 110025148

ZVLHČUJEOSVĚŽUJEOCHLAZUJE

Dvoufázové chlazení -

odpařovací filtr a mlha

Až 12 hodin provozu

Filtr lze prát  

a znovu použít

1.

2.

UŽIJTE SI CHLADNÝ 
A ČISTÝ VZDUCH 
KDEKOLIV!

3.

Tip: Doporučujeme 
zakoupit také filtr

2 ×  
VYŠŠÍ 

VÝKON
než předchozí 

verze

  Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

249 Kč
ID 110030791

Domov & bydlení Pro snadný úklid

800 180 181 39



Cestovní žehlička
PRO DOKONALE HLADKÉ PRÁDLO: 
•  Výkon 1000 W
•  Zahřátí pod 40 sekund
•  Zapnutí / vypnutí parní regulace
•  Svisle / vodorovně.
•  Tlačítko regulace teploty 

KERAMICKÁ ŽEHLICÍ PLOCHA:  
perfektně klouže na všech tkaninách a díky 
parním otvorům na žehlicí ploše nabízí skvělé 
rozložení páry.

SKLÁDACÍ RUKOJEŤ: Rukojeť se pohodlně 
složí pro kompaktní skladování nebo cestování.

ID 110015889

799 Kč

Dezinfekce hraček Skladná Osvěžení tkanin

DÁREK

Club 5*
Pro nové členy Club5* je tato 
úžasná žehlička připravena  
jako dárek.

Napařovač Ultra
•  Perfektvní řešení pro rychlé žehlení nebo 

napařování všech tkanin.
•  Může být použit vertikálně nebo na žehlicím 

prkně.
•  Zároveň dezinfikuje a osvěžuje, odstraňuje 

pachy a prachové roztoče.
•  Výkonný napařovač se 2 nastaveními páry.
•  Má funkci automatického vypnutí.

1 299 Kč
ID 106150819

Čištění

Dezinfekce

Žehlení

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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200 Kč

Velikos L Velikos M Velikos S

Skládací koše
Skládací a prostorově úsporný design, 
jednoduše je rozložte, když je potřebujete 
a složte do plochého tvaru, když je již 
nepotřebujete.

po 
složení

100 Kč

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

979 Kč
ID 106151130

Spray & vysavač!

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 499 Kč
ID 110018117

od 449 Kč
od 349 Kč

30%
SLEVA

1 399 Kč

Domov & bydlení Pro snadný úklid
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Malířský váleček  
Paint Racer
•  Nalijte barvu do nádržky ve válečku pomocí 

odměrky, zavřete nádržku 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:
1x velký váleček, 1x odkládací misku,  
1x rohový váleček, 1x malý váleček, 1x odměrku

999 Kč
ID 110008894

Vymalujete snadno, 
rychle a bez cákanců!

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.

ID 110010013

199 Kč

TOP
PRODUKT

Dárek

299 Kč

ID 106140005

199 Kč

DÁREK:
Chcete malovat 
strop nebo 
plochy, kam 
nedosáhnete? 
Doporučujeme 
tedy přikoupit 
prodlužovací tyč 
k malířskému 
válečku.

100 Kč

42
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za
tla

čte a otočte

400 Kč
SLEVA

TORNADICA PRODUKTY,  
PŘÍTEL VAŠÍ ZAHRADY!

899 Kč
ID 106165972

1 299 Kč

Tornádo vidle Tornádo rýč

ID 110034984

499 Kč
ID 110036264

549 Kč

Ruční kultivátor Tornádo
• 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.

43800 180 181



+1 1

400 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

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 106153016249 Kč

799 Kč

399 Kč

Korektor na vybočený 
palec 
•  Kompletní řešení – ve dne i v noci
•  Jemně pomáhá vyrovnat palce
•  2ks pro obě nohy
•  Měkké a šetrné k nohám
•  Lze nosit v botě (denní verze)
•  Univerzální velikost
•  Chrání a snižuje tlak při chůzi
•  Poskytuje úlevu od puchýřů
•  Snižuje tření a podráždění způsobené otěrem 

nohy v botě

ID 110033133

799 Kč

300 Kč
SLEVA

499 Kč
799 Kč

ID 110030804

Zdraví & krása & sport
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2 STUPNĚ INTENZITY:
• Vysoce efektivní čištění
• Jemná masáž

50%
SLEVA

Elektrická pinzeta 
•  18 malých pinzetek odstraňuje chloupky 

 i s kořínky na první pokus
•  4 pinzetky v jedné řadě  z nerezové oceli
•  5000 otáček za minutu
•  Zabudované světýlko pro lepší viditelnost
•  2 cm široká hlavice
•  Bezpečnostní funkce vypnutí (při velkém tlaku)

Dárek

499 Kč
ID 106103922

999 Kč

DÁREK: 
Při zakoupení  
Tweeze Premium  
získáte Sadu na manikúru

Dárek

ID 106110193

249 Kč

Bezbolestné
18karátová hlavice

Odstraňovač chloupků 
Flawless
Ta nejrychlejší, nejlehčí a bezbolestná cesta, 
jak odstanit nežádoucí chloupky v pohodlí 
domova.

 Efektivní i jemné zacházení s vaší pletí.

•  Hypoalergenní – žádné zarudnutí, pupínky, 
spáleniny či podráždění

•  Zabudované světlo vám práci ještě více usnadní. 
•  Snadno zacílíte chloupky nad horním rtem či na 

bradě.
• Dermatologicky testováno a schváleno

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 Měkké 
štětinky

Tvrdé 
štětinky

POUZE
499 Kč

ID 106167351

50%
SLEVA

800 180 181 45
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Vibrosculpt
Domácí kosmetické ošetření, které vám pomůže 
tvarovat vaše tělo. Díky tlačítku pro nastavení 
intenzity vibrací je šetrný a přitom výkonný pro 
použití na většině částí těla. Zlepší cirkulaci 
v místě, kde jej budete používat.

•  Pomáhá snížit vzhled pomerančové kůže
•  Tvaruje Vaše tělo
•  Rýsuje pas
•  Vyhlazuje pokožku
•  Ideální na svaly paže
•  Skvělé pro záda a ramena. Pomáhá zmírnit 

nepohodlí a napětí v těle.

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

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

Klára,Praha

1 500 Kč
SLEVA

  Zeptejte se na 
PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU

ID 106158082

6 499 Kč
7 999 Kč

5 999 Kč 2000 Kč

ID 110024470

1 299 Kč

SAMOLEPKA

Zdraví & krása & sport
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Domácí masážní přístroj 
Shiatsu 3D
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.

Balení obsahuje:
1x masážní polštář, 1x adaptér 

8 rotačních 
hlavic 

 krk

 ramena

 záda

 předloktí

 břicho

 stehna

 lýtka

50%
SLEVA

1 999 Kč
3 999 Kč

ID 106080409

ID

???? Kč

Digitální tlakoměr
•  Měří diastolický a systolický krevní tlak
•  Měří tepovou frekvenci
•  Měří tep
•  Indikátor hladiny krevního tlaku
•  Možnost dvou uživatelů
•  Indikátor slabé baterie
•  Možnost stažení paměti
•  Funkce průměrování dat

ID 110014652

649 Kč

800 180 181 47
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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

Vyhlazující 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.

1 499 Kč

ID 110023241

999 Kč

500 Kč
SLEVA

500 Kč
SLEVA

ID 110024323

1 499 Kč
999 Kč

Vakuový čistič pórů
•  Vyčistí póry vakuovou technologií
•  Pomáhá s exfoliací pokožky
•  Redukuje nebo odstraňuje přebytečný maz 
•  4 vyměnitelné nástavce pro nejlepší možný 

efekt
•  2 možnosti nastavení intenzity – vhodné pro 

všechny typy pleti
•  Snadné použití, výměna nástavců a čištění
•  Akumulátor

ID 110033461

999 Kč

DOSTUPNÉ OD 1. 7. 2019

Zdraví & krása & sport
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Walkmaxx obuv rozprostírá váhu těla rovnoměrně po celé ploše boty, a tím snižuje tlak na chodidla a je 
podobná chůzi pískem. Snížený tlak je nezbytný pro celkové zdraví chodidel. Naopak vysoký tlak vyvíjený na 
chodidla je spojený s mnoha problémy nejen chodidel, ale například i bolestí zad.

SROVNÁNÍ MÍRY TLAKU NA CHODIDLA
KLASICKÁ OBUV S PLOCHOU PODRÁŽKOU

Velký tlak na patu, žádná opora klenby Žádné extrémní tlakové body, opora celého chodidla

WALKMAXX OBUV  SE ZAOBLENOU PODRÁŽKOU

Snadné nazouvání  
i vyzouvání, přičemž 
stále perfektně sedí.

Díky strečovému 
svršku se přizpůsobí 
každému tvaru nohy.

Vycházková obuv Black Fit 3.0
Na to abyste byli fit, nemusíte nutně navštěvovat fitness 
centra nebo běhat kilometry. 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.

300 Kč

OBUJTE SE DO POHODLNÝCH BOT
Je něco lepšího než krásné počasí a dlouhá procházka městem? Ano – užívat si to díky pohodlným botám, 
s kterými je každý krok bezstarostný a bez námahy. Walkmaxx obuv byla stvořena k pohodlné chůzi a to je to, 
proč je tak milujeme – díky své úžasné konstrukci, materiálu a designu. Navíc letní kolekce PURE je vybavena 
antibakteriálním ošetřením, díky kterému jsou nohy i během horkých dnů stále svěží. Walkmaxx obuv je přesně 
to, co vaše nohy potřebují, aby jste mohli být stále aktivní.

1 299 Kč
Velikost 36–46

ID 110003377

999 Kč

Širší podřážka pro 
stabilní krok s oporou 
celého chodidla

„Nikdy jsem neměla 
pohodlnější boty. 
Nosím je do práce, na 
nákupy, dokonce i na 
dlouhé procházky. Za 
nic na světě bych je 
nevyměnila.“

Lenka,Praha

800 180 181 49
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Nazouváky 
Fit Clogs 4.0
Nazouváky Clogs jsou praktické a 
vzdušné. Jsou chytrou volbou pro 
ty, kteří nedělají kompromisy v rámci 
pohodlí. Chtějí si prostě užívat léto 
naplno a bez starostí!

Sandály Pure 3.0
Vzdušné sandály s antibakteriálním 
ošetřením vhodné pro slunečné dny. 
Elegantní a strečový materiál díky 
kterému dokonale padnou na každou 
nohu. Oblíbený model dámské letní 
obuvi je v moderních barvách. Hodí 
se ke každému outfitu.

499 Kč
ID 110017744

699 Kč
Velikost 36–46

200 Kč

Vhodné  
i do vody

Pantofle Fit 4.0
Jsou ideální na letní dovolené. Vhodné 
i do vody. Spojením dvou EVA pěn 
jsou mimořádně měkoučké. Mají širší 
podrážku a jsou protiskluzové.

499 Kč
Velikost 36–46

ID 110017774

PÁNSKÉ
Velikost 40–46

800 Kč
SLEVA

799 Kč
1 599 Kč

ID 106144171

DÁMSKÉ

Velikost 36–42

799 Kč
1 599 Kč

ID 106144265

BAKTERIÁLNÍ

ANTIBAKTER
IÁ
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Í     ANTIBAKTERIÁLNÍ  
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Obuv & volný čas
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400 Kč

100 Kč

400 Kč

Plátěná obuv 
Comfort 4.0
Tato obuv se stala bezkonkurenčním 
hitem letošního roku. Měly by být 
součástí každého trendy šatníku. 
Jsou vhodné i pro chladnější letní 
dny. Tlumený došlap ještě zvyšuje 
pohodlí při chůzi. Zaoblená podrážka 
pomáhá tvarovat svaly a ulevuje od 
bolesti nohou.

Nazouváky Pure 4.0
Obsahují antibakteriální úpravu stélky, 
která je zároveň kožená, takže jsou 
ideální volbou pro letní dny. Díky 
tlumenému došlapu pod patou jsou 
velmi pohodlné.

Sandály Pure 4.0
Letní sandály Pure mají nově 
stélku z pravé kůže, která je 
ještě příjemnější právě naboso. 
Antibakteriální ošetření pomáhá 
bránit pocení. Dámské provedení 
sandálů obsahuje sponu 
a#elegantní pásek. Nové trendy 
barvy jsou samozřejmostí.

999 Kč
1 399 Kč

Velikost 36–46

ID 110017333

PRAVÁ 
KŮŽE

PRAVÁ 
KŮŽE

BAKTERIÁLNÍ

ANTIBAKTER
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DÁMSKÉ

DÁMSKÉ

899 Kč
1 299 Kč

Velikost 36–42

ID 110017709

899 Kč
Velikost 36–42

ID 110017675

799 Kč

PÁNSKÉ

999 Kč
1 399 Kč
Velikost 40–46

ID 110017608

800 180 181 51
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výška 
3 cm

Nepřehlédněte

800 180 181 strana 33

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí do  
11. 8. 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

více na str. 24

SPÁNEK 
S DOTYKEM 

PŘÍRODY 

od 2 290 Kč

přistýlka 
RENEW NATURA

výška 
6 cm


