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Akční cena platí POUZE do 31.1.2023!

LEDEN/JANUÁR 
Mimo toto období platí aktuální ceny na www.dedra.cz.

NOVÉ PŘÍRODNÍ  
A ODBOURATELNÉ 
TENZIDY
EX0700 
AQUATIX® ECOLOGIX, 
multifunkční tablety do myčky, 60 tablet. 

299 Kč [11,99 €] 

60

KONCENTROVANĚJŠÍ           ÚČINNĚJŠÍ

AQUATIX®

SLEVA
100 Kč

MULTIFUNKČNÍ TABLETY
DO MYČKY NOVÉ GENERACE 

BĚŽNÁ CENA   
399 Kč [15,99 €]

HLAVNÍ VÝHODY:
Obsahuje směs aktivních látek rozpouštějících 
velmi silné nánosy a krusty vodního kamene 
a silné usazeniny rzi (u vodovodních baterií, 
v místě odtoku vody, v záhybech a rozích, 
sprchových koutech…).

Použité tenzidy jsou biologicky rozložitelné, 
šetrné k životnímu prostředí i čističkám 
odpadních vod.

1

EKOLOGICKÝ 
ODSTRAŇOVAČ
NA REZ 
A VODNÍ KÁMEN
     SP0554 
Mimořádně účinný gel pro odstranění silných 
nánosů vodního kamene a rzi v domácnosti 
(koupelna, kuchyň), ECO ULTRAGEL, 500 ml.
Dříve 149 Kč 

119 Kč [4,79 €]

1

Okouzlující parfemace
meloun Cantaloupe.

Ekologicky šetrná 
receptura.

BLESKOVÝ 
A SILNÝ

Akční cena platí 
POUZE 

do 31.1.2023!

BĚŽNÁ CENA 

149 Kč  
[5,99 €]

SLEVA
30 Kč

výška 
91 cm

výška  
151 cm

šíře jen 18 cm (!!!)

POJÍZDNÉ REGÁLY SLIM STEEL
Využijete na úzká místa a rozšíříte si tak úložný 
prostor např. vedle pračky, kuchyňské linky, WC.

Lze také použít na ukládaní oblečení v šatně 
nebo na odkládání věcí na chodbě...
Pojízdný regál do úzkých prostor se šuplíky a dvěma poličkami, 
ve spodní části 4 pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci. 
Kombinace kovu a plastu. Rozměry: š 18 x h 45 cm.
šíře 18 cm
     DA32312 2 šuplíky, 
výška 91 cm

2 490 Kč [94,90 €]

2      DA32311 3 šuplíky
a 6 háčků, v 151 cm

2 990 Kč [115 €]

3

6 koleček

6 odnímatelných háčků

2

3

3
3

2



Mycí prostředky na podlahu, 250 ml.
     EP06902 ECO UNIVERSE CLEANER
     EP06912 ECO LAMINO & LINO

69 Kč [2,79 €] za každý

2
3

PODLAHY BEZE ŠMOUH!

     EP06922 
NATUR ORANGE POWER 
s pomerančovým olejem na dřevěné podlahy, 
parkety a ostatní hladké povrchy, 250 ml.

69 Kč [2,79 €] 

4

MYCÍ SÍLA Z PŘÍRODY
AKTIVNÍ MYCÍ SLOŽKY JSOU SNADNO 

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY
     DA36061
4 ks antivibrační nohy/podložky pod pračku.
Vyrobeno z pevného plastu a TPR (termoplastická guma).
Průměr spodní 8,8 cm, vrchní 6,3 cm,
vrchní vnitřní 4 – 5,3 cm, výška 3,8 cm. 

199 Kč [7,99 €]

1

NOVÉ

DÍLNÁ 
SADA4

Účinně snižují 
vibrace a hluk.

Snadné upevnění
bez nářadí.

Pračka je stabilnější a úklid pod ní je snadný. 

Univerzální čistící a pečující 
prostředek na všechny 

hladké povrchy, na dlažby 
a kamenné podlahy. 

Čistící a pečující  
prostředek na plovoucí  
a laminátové podlahy,  

linolea a podlahy z PVC.

100% recyklované 
obaly

EKO DROGERIE
V EKO OBALECH

Dobře rozpouští
špínu a je šetrný
vůči dřevěným

povrchům. 

3

1

2

NOVÉ
250 ml 
BALENÍ

1

1

1

1

EKOLOGICKY 
ŠETRNÁ

RECEPTURA

Česká ekologická 
drogerie.

4
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PARFUMIA® SÓJOVÉ VONNÉ 
EKO SVÍCE & VOSKY
Každou svíci a vosk pro vás ručně vyrábíme v České Skalici.
Obsahují kvalitní prémiové parfémy.

PŘÍRODNÍ
SÓJOVÝ VOSK

RUČNÍ 
VÝROBA

VYROBENO 
V ČESKÉ SKALICI

eko sójový vosk
eko bavlněný knot
eko obal z recyklovatelného skla 
s bambusovým víkem

• hoří až o polovinu déle než parafín
• je to přírodní, rostlinná surovina
•při hoření nevytváří toxické látky  
• má nižší teplotu tání, proto lépe uvolňuje vůni 
• při pálení netvoří černý dým 
• hoří čistým plamenem, bez sazí 
• je biologicky odbouratelný 
• je veganský

Proč sójový vosk?

VEGAN

PLATINUM

     FC33410 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

9

     FC33410A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

8

     FC33410X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

7

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

250 ml

Hlava: mandarinka, pomeranč, limeta, elemi
Srdce: geranie, elemi, ambra, citrusy
Základ: cedr Texas, pačuli, vanilka, mech, ambra

INTENSE 2 KNOTY SÓJOVÁ VONNÁ EKO
SVÍCE 2 x VÍCE VŮNĚ - PROVONÍ VELKÉ PROSTORY 
RESTAURACE, HOTELY, PENZIONY, RECEPČNÍ HALY, 

ŠATNY, KANCELÁŘE, KUCHYNĚ, KUŘÁRNY,
LOUNGES, BUTIKY...

ESSENCE DE JASMIN

     FC33414 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 
250 ml.

389 Kč [15,59 €]

3

Hlava: pomeranč
Srdce: jasmín, růže, orchidea
Základ: mošus, santalové dřevo

     FC33414X 
INTENSE 2 KNOTY 
sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

2

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

250 ml

3 972

INTENSE 2 KNOTY 400 ml
LEMONGRASS
Hlava: citron, limetka
Srdce: zelená
Základ: citrusová, citrónová tráva

     FC33414A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

1

250 mlNOVÉ

1

1

2

3

8

8

7

9

Dodáváme v elegantním 
sametovém sáčku.

4 5 6

ZHÁŠEDLO

NŮŽKY 
NA KNOT

     FC33981 
Podnos na odkládání zhášedla a nůžek. 
Vyrobeno z nerez oceli s povrchovou zlatou úpravou. 
Rozměry: š 23 x h 9,5 x v 1 cm. 

249 Kč [9,99 €]

4      FC33971 
Zhášedlo na svíci/svíčku.
Vyrobeno z nerez oceli
s povrchovou zlatou úpravou. 
Délka 19 cm,
průměr kloboučku cca 2 cm, 
výška kloboučku 2,5 cm. 

249 Kč [9,99 €]

5      FC33961 
Nůžky na knot pro zastřižení knotu,
dlouhé, zahnuté do L. Vyrobeno z nerez 
oceli s povrchovou zlatou úpravou.
Délka 18 cm, šířka 6 cm,
průměr spodní části 2 cm. 

249 Kč [9,99 €]

6

     FC33428A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

10

     FC33428X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná 
EKO svíce, doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

11

     FC33428 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

12

10

10

11

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

2 7 11

9

12

12

4

5

6

11

4



25% SLEVA NA TYTO VYBRANÉ SVÍCE A VOSKY

Akční cena platí POUZE do 31.1.2023!

LEDEN/JANUÁR 
Mimo toto období platí běžná cena.

SLEVA
až

150 Kč

SÓJOVÝ VONNÝ EKO VOSK, 40 ml. 
Běžně 99 Kč/3,99 €

KAŽDÝ
za

74 Kč 
[2,99 €]

FC33402A 
ČOKOLÁDA A PRALINKY

FC33403A 
SUŠENKY A SLANÝ KARAMEL

FC33415A 
TROPICKÝ ANANAS

FC33401A 
VAJEČNÝ LIKÉR

FC33404A 
PEČENÝ ČAJ

FC33413A 
HORKÉ MALINY

FC33402 
ČOKOLÁDA A PRALINKY

FC33403 
SUŠENKY A SLANÝ KARAMEL

FC33415 
TROPICKÝ ANANAS

FC33401 
VAJEČNÝ LIKÉR

FC33404 
PEČENÝ ČAJ

FC33413 
HORKÉ MALINY

FC33402X 
ČOKOLÁDA A PRALINKY

FC33403X 
SUŠENKY A SLANÝ KARAMEL

FC33401X 
VAJEČNÝ LIKÉR

FC33404X 
PEČENÝ ČAJ

KAŽDÁ
za

449 Kč 
[17,99 €]

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

SÓJOVÁ VONNÁ EKO SVÍCE, 250 ml. 
Běžně 389 Kč/15,59 €

INTENSE 2 KNOTY
SÓJOVÁ VONNÁ EKO SVÍCE, 400 ml. 

Běžně 599 Kč/23,99 €

KAŽDÁ
za

292 Kč 
[11,69 €]

5



3

3

Hlava: bergamot, mandarinka
Srdce: geranie, růže, Ylang ylang
Základ: vanilka, pačule, mošus, santalové dřevo

MAGNOLIA
Jemná pudrová kompozice mošusovo květinové vůně s exotickým kořením. 

Něžné orosené okvětní plátky se v srdci vonné kompozice snoubí
s tropickým ylang-ylang a vanilkou.

SLEVA
20 %

     BA06161
BUBLINO, tekuté mýdlo 
s pumpičkou, 500 ml. 
Běžná cena 99 Kč/3,99 €

79 Kč [3,19 €]

8      HP0479
Osvěžovač 
vzduchu a textilií, 250 ml.
Běžná cena 99 Kč/3,99 €

79 Kč [3,19 €]

9

     FC0686
Sprchový gel, s extraktem 
z Aloe Vera, 250 ml. 
Běžná cena 69 Kč/2,79 €

55 Kč [2,23 €]

5

     TA0320
L'AVIVAGE®, 
avivážní kondicionér, 
750 ml. 
Běžná cena 129 Kč/4,99 €

99 Kč [3,99 €]

6      PA0676
PARFUMAGE®, 
parfémový superkoncentrát, 
750 ml. 
Běžná cena 229 Kč/9,19 €

179 Kč [6,99 €]

7

     DA7016
Obraz na plátně, 
70 x 70 cm.
Běžná cena 499 Kč/19,99 €

399 Kč [15,99 €]

4

4

5

6

7

8

9

LEDEN/JANUÁR
Akční cena platí pouze do 31.1.2023

Mimo toto období platí běžné ceny.

2

     FC33411A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.
Běžná cena 99 Kč/3,99 €

79 Kč [3,19 €]

3
     FC33411 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml. 
Běžná cena 389 Kč/15,59 €

311 Kč [12,47 €]

2

     FC33411X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 
Běžná cena 599 Kč/23,99 €

479 Kč [19,19 €]

1

1
2

1

OBRAZ NA PLÁTNĚ 70 x 70 cm

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

250 ml

400 ml

3

3

6



4

100 ml

2

100 ml

ZAZEN
Harmonizující velmi svěží šťavnatá 
parfemace umocněná květinovou 
notou s mošusovým základem.

Typ vůně: zelená, květinová, dřevitá, mošusová 
Hlava: zelené jablko, limetka
Srdce: růže, lilie, cyklamen, geranie
Základ: santalové dřevo, mošus

     FC33409B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 100 ml. 

299 Kč [11,99 €]

2

     FC33409A 
Sójový vonný EKO vosk
do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

1

250 ml

400 ml

Baleno v exklusivních 
obalech.

     FC33409E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR parfémová esence 
do aromalamp a difuzérů, 100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

3      FC33409T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 200 ml.

499 Kč [19,99 €]

5     FC33409T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 100 ml. 

299 Kč [11,99 €]

4      FC33409 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

6

200 ml

3

5

6

7

4
53

7

Akční cena platí POUZE do 31.1.2023!

LEDEN/JANUÁR 
Mimo toto období platí běžná cena.

+ +CP11731 
Sada obsahuje:
• 1 x MAGIC GARDEN sprchový gel, 250 ml
• 1 x MAGIC GARDEN mýdlo na tělo a ruce, 500 ml 
• 1 x MAGIC GARDEN avivážní kondicionér, 750 ml

Hodnota sady: 297 Kč [11,77 €]

222 Kč [8,88 €] za sadu 3 ks

2+1 ZDARMA
SADA MAGIC GARDEN 2+1

ZDARMA

Dekorativní kameny, 
větší oblázky různých rozměrů, 
velikost kamenů cca 10-30 mm. 
Hmotnost cca 500 g.
Rozměr balení 20 x 14 cm.

Dekorativní písek, 
hmotnost cca 400 g.

DEKORAČNÍ
PÍSEK & KAMENY
Použijete je k vytvoření krásných 
dekorací čirých i barevných nádob, 
aranžmá květin, či k tvorbě
obrazců nebo tvoření mandal...

DA9025

DA9017

DA9007
KAŽDÉ

BALENÍ jen

49 Kč
1,99 €

DA8997

     FC33409X 
INTENSE 2 KNOTY
sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

7

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

1

1

1

1

7



*Při nákupu aromalampy cena

essence jen 69 Kč [2,79 €].

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ PO CELOU DOBU PLATNOSTI 
TOHOTO KATALOGU DO 24.3.2023

*Vybrané obj. č. esence napište 
do objednávky a zaplatíte 

jen 69 Kč/2,79 €.

VONNÉ ESENCE PARFUM ESSENCE
Vhodné do sonických difusérů, aromalamp a také vodních vysavačů. 

Můžete používat také do našich XXL SONICKÝCH AROMADIFUSÉRŮ. *KE KAŽDÉ 
aromalampě si 

vyberte 
parfum essenci 

jen za 
69 Kč 

[2,79 €] 

*Parfum essence, 100 ml 

v hodnotě 129 Kč [4,99 €].
Vybrané obj. č. připište do vaší objednávky. 

Rozsviťte si svůj parapet, stůl nebo poličku. 
Díky otvorům po celém obvodu aromalampy 

dochází ke krásným světelným efektům.

KERAMICKÉ 
AROMALAMPY
PARFUMIA®

OBOUSTRANNÝ 
MOTIV

6

6

6

8

8

7

7

7

9

10

9

S odnímatelnou spodní miskou 
pro snadné vložení čajové svíčky.

o 30 % 
PARFÉMU 

VÍCE

PARFUM ESSENCE  Vonná esence, 100 ml. 
 FC0391 lila fashion 
 (luxusní parfémová mošusová vůně) 
 FC0200 fresh mint 
 (svěží mátová jemně chladivá vůně) 
 FC0388 cedar wood 
 (dřevitá vůně cedrového dřeva) 
 FC0389 provence (levandulová vůně)
 FC0426 citronella 
 (svěží vůně lemongrass, citronela, 
 rozmarýn, pačule a cypriš) 

*129 Kč [4,99 €] za každou

1

2

3

4
5

1 2 3 4 5

Keramická aromalampa, matná 
glazura s krajkovým dekorem.
Průměr 8,5 cm, výška 11 cm.
     DA34601 bílá
     DA34602 černá 

199 Kč [7,99 €] za každou

9
10

Keramická aromalampa 
v elegantním designu, 
matná bílá glazura 
s embosovaným vzorem.
Průměr 9,5 cm, výška 12 cm. 
     DA34584 vločky
     DA34582 andělská křídla 

299 Kč [11,99 €] 
za každou

7
8

     DA34591
XXL Keramická aromalampa 
s hlubokou miskou, bílá, matná 
glazura s dekorem stromu.
Průměr 9,5 cm, výška 14,5 cm. 

299 Kč [11,99 €]

6

ELEKTRICKÁ KERAMICKÁ AROMALAMPA

S hlubokou 
odnímatelnou 

miskou.

Díky krajkovému vzoru po celém obvodu, vytváří krásné světelné efekty.

Nakapejte 
pod pot-pourri.

Ideální pro použití s vonnými vosky 
nebo vonnými esencemi, které provoní 

váš byt a navodí klidnou atmosféru.

Po vložení čajové svíčky 
      vynikne krásný motiv,
   působí jemným průsvitným dojmem.

     EL35181
Elektrická keramická aromalampa s odnímatelnou vrchní miskou,
matná glazura s krajkovým dekorem. Kabel o délce 1,4 m s vypínačem.
Žárovka G9, výkon 25W, napětí 220~240 V, 50/60 Hz.
Průměr 10 cm (s miskou 10,4 cm), v 13 cm.

699 Kč [27,99 €]

1

     FC33423A 
Sójový vonný EKO vosk 
PASSION, do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

2

SNADNO ROZPUSTÍ 
vonné vosky 

BEZ ZAPÁLENÉ SVÍČKY 
pro vaše bezpečí.

1

1

2

2

POSLEDNÍ
ŠANCE

NÁKUPU
PŘIPRAVUJEME

INOVACI

1

8



SPECIÁLNÍ PŘÍSAVKA 
• DRŽÍ opravdu pevně PŘISÁTÝ na hladké ploše 
• SYSTEM60° zajistí dokonalé vysátí vzduchu po přisátí 
 přísavky „OPEN – CLOSE“ zámkem  
• znovupoužitelný - možno „odlepit“ a znovu přisát  
• drží na hladkých i lehce reliéfních plochách

11KgKg
33KgKg

Z LESKLÉHO 
ODOLNÉHO 

PLASTU

ZÁVĚSNÝ SYSTEM60° KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

     DA7854
SYSTEM60° KRUHOVÝ DRŽÁK ručníku, utěrek, 
které nepotřebují poutka. Nosnost 1 kg. 
Průměr kruhu na ručník 18,5 cm.

129 Kč 
[4,99 €]

1      DA7855
SYSTEM60° PĚTIRAMENNÝ OTOČNÝ 
DRŽÁK ručníků nebo utěrek. 
Nosnost 3 kg. 
Délka ramene 36 cm, 
výška 17 cm.

299 Kč 
[11,99 €]

2

ovocná 
tropická 

parfemace

sladká 
květinová 

parfemace

Pouze do vyprodání.

• SLS  
• SLES 
• PARABENY

NEOBSAHUJÍ

VIDEO
na dedra.cz

  Unikátní dávkovač vytvoří okamžitou pěnu 
ve tvaru kytičky. Mytí rukou bude od teď zábava.

Pěny DAISY vydrží až 3x déle než běžná mýdla na ruce.

LIMITOVANÁ EDICE

RYCHLE ZMÁČKNI PRO DOKONALOU KYTIČKU. 
POKUD CHCEŠ VÍCE PĚNY, ZMÁČKNI 2x.

     2 x HUSTŠÍ 
KRÉMOVÁ PĚNA 

vyvinutá přímo 
pro kytičkový 

aplikátor 

PĚNA NA RUCE & TĚLO DAISY FLOWER & FRUIT
Obsahuje extrakt z Aloe Vera, příznivé k pokožce. Hypoalergenní parfemace.
Pěnové mýdlo na ruce i tělo DAISY 
s obsahem Aloe Vera, 300 ml. 
     BB1009 květinová vůně FLOWER
     BB1010 ovocná vůně FRUIT 

159 Kč [6,39 €] za každé

3
4

1

1

2
2

3
4

CP0254
Pěnové mýdlo na ruce i tělo 
+ NÁHRADNÍ NÁPLŇ
300 ml + 300 ml. 

249 Kč [9,99 €] za sadu

VÝHODNÁ AKČNÍ SADA

1+1+

SUPER
CENY

9



     DA34621
Fritovací nerezový cedník/naběračka
se silikonovou úpravou na rukojeti. 
Nerezová ocel a silikon. 
Délka 31,5 cm, průměr 9,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

2

     DA35571
XXL fritovací nerezové 
síto/cedník. Délka 42 cm, 
průměr 17,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

1

     DA35274
200 ml rozprašovač na olej. Skleněná 
silnostěnná nádoba s rozprašovačem. 
Kombinace skla, nerezu a plastu. 
Průměr 7 cm, výška 16,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

3

     DA35531
2 ks kořenka s možností nastavení dávkování 
(3 velikosti otvorů), šroubovací víko s otočným
mechanismem. Kombinace skla a plastu. 
Rozměr jedné: š 4,5 x h 4,5 x v 9,8 cm.

99 Kč [3,99 €] 
za sadu 2 ks

5

     DA35272
UTĚRKODRŽÁK stojan na kuchyňské utěrky. 
Vyrobeno z masivní nerezové oceli. 
Rozměry: š 16 x h 16 x v 34 cm. 

499 Kč [19,99 €]

6

     FC31323
10 ks ultrasavé textilní 
kuchyňské utěrky GoEco® 
NEPAPÍR®, 20 x 35 cm.

299 Kč [11,99 €]
za sadu 10 ks

7

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ NABRÁNÍ POKRMŮ Z HORKÉHO OLEJE A VODY

Využijete k přípravě a dochucení pokrmů, 
masa a salátu, na grilování, 

na pečení.

Namísto drahých olejů 
ve spreji. Můžete si jej doplnit 

kdykoli bude potřeba.

Snadné použití jednou rukou.

Oba cedníky využijete pro vytažení fritovaných potravin 
Z HORKÉHO OLEJE (např. na hranolky, na krokety, koblížky, nugety, 

masové koule...), ale také Z HORKÉ VODY (např. na ovocné knedlíky, 
gnocchi, taštičky, ravioly i zeleninu z polévky). 

XXL 
průměr 

17,5 cm
průměr 
9,5 cm

objem
2 x 90 mlobjem 200 ml

JE FAKT 
VELKÝ!!!

FRITOVACÍ SÍTA/CEDNÍKY

ROZPRAŠOVAČE NA OLEJ I OCET

2 KS KOŘENKA MASIVNÍ
UTĚRKODRŽÁK 

2v1
olej i ocet

DÍLNÁ 
SADA

2
NASTAVENÍ 
dávkování 

- 3 velikosti otvorů

NOVINKY

Využijete také na vymazání 
plechu či forem na pečení.

objem 
jedné 

120 ml

Získáte kontrolu 
nad použitým 

množstvím oleje.

S pružnou zarážkou 
pro upevnění role 

a nechtěnému 
rozmotání utěrek.

Vrchní část 
lze odšroubovat 

pro snadné 
nasazení role.

     DA35276
2v1 rozprašovač na olej a ocet 
2 x 90 ml, s odměrnou stupnicí. 
Kombinace skla, nerezu a plastu. 
Průměr 5,5 cm, výška 20 cm.

399 Kč [15,99 €]

4

3

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6

6

7
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Snadné 
doplnění 

a uzavření 
na magnet.

POJÍZDNÝ NOŽÍK 
UŘÍZNE FÓLII

Ve spodní části přísavky proti 
nechtěnému pohybu a magnety 

pro možné upevnění na ledničku.

3

3

     DA35261
Přírodní pohlcovač pachů 
do lednice s bambusovým uhlím 
v sáčku z černé textilie, 
rozměr cca 15 x 15 cm, cca 200 g. 

129 Kč [4,99 €]

4

     DA35275
ČOKOKOTLÍK® multifunkční nerez miska do vodní 
lázně z lesklé nerezové oceli, objem 430 ml. 
Průměr max. 14 cm, délka 24,5 cm.

169 Kč [6,79 €]

1

Usnadní rozpouštění 
čokolády, másla, čokoládových 

a jiných polev ve vodní lázni 
nebo v páře nad vodní lázní.

Delší rukojeť pro snadnou manipulaci 
a praktická zarážka pro uchycení 

na okraj hrnce.

Skvěle poslouží také při přípravě 
krémů, k vyšlehání bílků 

nebo k přípravě holandské 
či sýrové omáčky. 

Obsahuje 100 % 
přírodní bambusové 

aktivní uhlí nejvyšší kvality.

EKO POHLCOVAČ PACHŮ DO LEDNIČKY

ČOKOKOTLÍK®

POHLCUJE 
NEŽÁDOUCÍ PACHY
uvolňující se z potravin

Použitá náplň je zcela biologicky rozložitelná 
= po spotřebě sáček rozstřihněte a náplň použijte jako hnojivo!

NOVINKY

1

1

1

1 1 1

4

4 4

objem 
430 ml

     DA36091
ROLOŘEZ magnetický zásobník s řezačkou 
na potravinovou fólii, alobal i pečící papír, 
37,5 x 5,5 x 6 cm.

499 Kč 
[19,99 €]

3

     Vhodné pro ruličky 
o délce cca 24 – 31 cm 

a průměru cca 2,5 – 4  cm.

S POJÍZDNÝM
NOŽÍKEM/ŘEZAČKOU

MAGNETICKÝ ROLOŘEZ
S POJÍZDNÝM NOŽÍKEM

3

3

3
3

     DA35278
2v1 nerez louskáček a kleště na ořechy a jedlé 
kaštany. Z kartáčované a lesklé nerezové oceli. 
Průměr louskací plochy 5 cm, délka 16,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

2

Využijete na jedlé kaštany, pekanové ořechy, 
mandle, vlašské ořechy, para i makadamové ořechy...

SNADNO A RYCHLE 
ROZLOUSKNE KAŠTANY 

A OŘECHY RŮZNÝCH 
VELIKOSTÍ 

Součástí je plastové 
“otvírátko” na kaštany.

Postup rozlousknutí kaštanů a ořechů.

2v1 NEREZ LOUSKÁČEK A KLEŠTĚ 
NA OŘECHY A JEDLÉ KAŠTANY

2 2

2 2 2 2

Upevníte 
i na ledničku.
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DVOUSTĚNNÉ TERMO SKLENICE & HRNKY
Originální termo sklenice a hrnky 
na teplé i studené nápoje, vyrobeny 
z borosilikátového dvoustěnného skla.

Díky termoizolačním vlastnostem 
dvoustěnného vakuového skla zůstává 
vnější vrstva sklenice chladná 
a vy se nespálíte!

     FC30971
Sklenice objem 230 ml, 
průměr 8,5 x v 9,5 cm. 

169 Kč [6,79 €]

2     FC30972
Sklenice objem 400 ml, 
průměr 9,5 x v 13,8 cm. 

199 Kč [7,99 €]

1

     FC30981
Hrnek objem 230 ml, 
š 12 x h 8,5 x v 9,5 cm. 

199 Kč [7,99 €]

4     FC30982
Hrnek objem 400 ml, 
š 12,5 x h 9,5 x v 13,5 cm. 

229 Kč [9,19 €]

3

objem 
230 ml

objem 230 ml

objem 
1400 ml

objem 230 ml

objem 
400 ml

objem 400 mlSKLENICE SKLENICE

HRNKY objem 400 ml

1

1

1

2

2

2

5

5

3

4

Využijete na cesty i dovolené 
= nikdy se vám nerozbije!

DVOUSTĚNNÝ TERMO 
HRNEK & KELIMERO®

     DA30801
300 ml dvoustěnný 
nerez termohrnek, 
průměr 8 cm, 
výška 9,5 cm. 

199 Kč 
[7,99 €]

6

     DA30781
500 ml nerez hrnek 
keliméro® se silikonovým 
odnímatelným páskem 
a víčkem, průměr 8,5 cm,
výška 12,5 cm 
(s víčkem 14 cm). 

199 Kč [7,99 €]

7

Berete si kávu rádi s sebou? 
PŘINESTE SI SVŮJ 
VLASTNÍ HRNEK

= místo jednorázových 
plastových!

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ 
namísto jednorázových kelímků.

1400 ml 
KARAFA 
Z BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA
FC BOROSIL GLASS

objem
1,4 L

FRENCH PRESS KONVICE
Z BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA
VYCHUTNÁTE SI KÁVU 
BEZ LÓGRU NEBO ČAJ 
BEZ ZBYTKŮ
     FC33661
1 L FRENCH PRESS konvice 
z borosilikátového skla 
na kávu a čaj. 
Průměr 10 cm, 
výška 18 cm 
(s víkem 20 cm). 

399 Kč [15,99 €]

8

objem 
1 L

Po vylouhování
 oddělíte čaj nebo kávu 

filtračním sítem 
a můžete servírovat.

NEREZ = KVALITA 
NA CELÝ ŽIVOT

     FC33691 
1,4 L karafa z borosilikátového skla,
s výklopnou nalévací zátkou se silikonovým 
těsněním. Objem 1400 ml.
Průměr spodní 12,5 cm, vrchní 7,5 cm,
výška 30 cm (se zátkou 31 cm).

599 Kč [23,99 €]

5

Důmyslný systém nalévání 
= nerezové víčko se samo 

vyklopí proudem vody.

5

6

6

7

7

7

8

8

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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3 KS SKLENĚNÉ DÓZY
NA BAMBUSOVÉM PODSTAVCI 

     FC28971 
70 ml, 6,5 x 6 cm

139 Kč 
[5,59 €]

4     FC28972 
250 ml, 8,5 x 9 cm

169 Kč 
[6,79 €]

3     FC28973 
440 ml, 8,5 x 14,5 cm

229 Kč 
[9,19 €]

2

     DA35284 
300 ml nerezová cukřenka/kořenka s drátěným sítkem 
a plastovým krytem. Průměr 7 cm, délka 9 cm.

199 Kč [7,99 €]

9

Originální termo sklenice na teplé i studené nápoje, 
vyrobeny z borosilikátového dvoustěnného skla. 

Využijete na cukr, 
skořici, kakao, 

koření ... 

Dvojitá stěna udrží ideální teplotu nápoje po dlouhou dobu. 
Díky termoizolačním vlastnostem dvoustěnného vakuového skla 

zůstává vnější vrstva sklenice chladná a vy se nespálíte!

NEREZOVÁ CUKŘENKA/KOŘENKA

BOROSIL HOT & COLD

Hodí se pro přípravu kávy latté macchiato, 
frappé, espresso, ale i pro podávání 
míchaných drinků, domácích limonád 
a dalších teplých i studených nápojů a dezertů.

DOKONALÝ PROŽITEK 
Z LAHODNÉ KÁVY 

I STUDENÉHO DRINKU

440 ml

250 ml

70 ml     FC19031
Lžička JOGURT/LATTE 
z ušlechtilé kartáčované oceli, 
délka 18,5 cm. 

39 Kč [1,59 €]

5

3

2

2

6

6
8

7

4

5

     FC20082
XL skleněný pohár 
s reliéfním povrchem, 
objem 340 ml, 
průměr 9 cm, 
výška 16 cm.

99 Kč [3,99 €]

6      FC20101
Miska skleněná 
s reliéfním povrchem, 
objem 350 ml, 
průměr 13 cm 
x výška 6,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

7      FC20081
Miska skleněná 
na nožce,
objem 300 ml, 
průměr 11,5 cm,
výška 10,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

8

Lžička je ideální do vyšších 
sklenic a hrníčků. 

Ke koktejlům, ke kávě, 
do jogurtů, marmelád 

nebo zavařenin...

3 4

2

5

Využijete na různé džemy, marmelády, koření, 
       cukr, sůl, sypané čaje...

     FC30931 
Servírovací sada. 3 x dóza objem 270 ml, 
průměr 8,5 x v 6,5 cm (s víčkem 7,5 cm), 3 x lžička 12,5 cm, 
1 x podstavec š 28,5 x h 9 x v 1 cm (s dózami 8,5 cm). 

399 Kč [15,99 €]

1

Z odolného 
borosilikátového skla 
s bambusovým víkem 

a lžičkou na bambusovém 
podstavci.

1

1

RELIÉFNÍ SKLO 
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Ruční výroba z odolného silnostěnného skla. 
Vhodné do myčky.

Vychutnejte si 
nápoje, poháry 
a saláty z této 

kolekce.

9

9

NEREZ = KVALITA 
NA CELÝ ŽIVOT

9

NOVÉ
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AKČNÍ SADA CERTIFIKOVANÝ DEZINFEKČNÍ SPRAY 
NA HLADKÉ POVRCHY I RESPIRÁTORY

• s příjemnou květinovou vůní
• je určený pro přímou postřikovou 
 dezinfekci malých ploch, předmětů 
 a nástrojů
• je vhodný především tam, kde se očekává
 větší mikrobiologická kontaminace 
• a je potřeba rychlá a účinná dezinfekce

Doporučeno pro rychlou dezinfekci různých 
ploch a předmětů včetně respirátorů.

LIKVIDUJE  
bakterie a viry

včetně 
koronaviru

++
1+1

ZDARMA
Pouze do 31.1.2023.

100% recyklovaný 
obal

BB0708S 
Sada 1+1 ZDARMA certifikovaný dezinfekční spray
na hladké povrchy, 71 % alkoholu, 
BACILEX® DISINFECTING SPRAY, 500 ml + 500 ml

Hodnota sady je 329 Kč/13,23 €

169 Kč [6,79 €] za sadu 1+1 ZDARMA

Ekologicky šetrná 
receptura

ALOE VERA
BARBADENSIS

S povzbuzující, 
osvěžující, citrusovou, 
bylinnou parfemací.

PĚNOVÉ MÝDLO HYGIENE+
Obsahuje směs organických rostlinných kyselin se širokou 
antimikrobiální aktivitou, aktivní látky produkující 
hustou pěnu a extrakt z Aloe Vera.

BB0785S   
SADA S NÁHRADNÍ NÁPLNÍ 
Pěnové mýdlo s antimikrobiální přísadou 
BACILEX® HYGIENE+, 2 x 300 ml. 
Dříve 249 Kč

199 Kč [7,99 €] za sadu

+
VYDRŽÍ AŽ 3 x DÉLE 

než běžná mýdla 
na ruce.

AKČNÍ CENA PLATÍ 
pouze do 31.1.2023. 

1+1

PĚNOKARTÁČ
DA35091
PĚNOKARTÁČ,
kartáč s dávkovačem čisticího prostředku.
Kombinace nerezu, plastu a TPR.
Objem 50 ml.
Průměr 5,5 cm, výška 10 cm. 

149 Kč [5,99 €]

OBJEM

50ml

Stiskněte tlačítko na vrchní 
straně kartáče a nadávkujte 
přiměřené množství čisticího 

prostředku.

NOVÉ
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„DOŽIVOTNÍ“ 
SILIKONOVÍ POMOCNÍCI

     DA35071 
XL VODNESÚKLID
nosič na úklidové prostředky.
Vyrobeno z odolného plastu.
Rozměr: š 40 x h 25 x v 19 cm.

199 Kč [7,99 €]

7

Nadčasová kombinace silikonu a pevného plastu.

     DA35011 
2v1 KARTÁČOSTĚRKA na lahve, 
délka 34 cm, průměr 4,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

2

     DA35061 
KARTÁČ NA LAHVE,
délka 29 cm, průměr sasanky 3 cm.

99 Kč [3,99 €]

4

     DA35031 
LOPATKA a SMETÁČKOSTĚRKA, 
ve vrchní části lopatky hroty
pro očištění smetáčku, smetáček 
lze snadno zacvaknout do lopatky. 
Rozměry: 22 x 34 x 8,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

5

     DA35041 
SILIKONOVÁ WC ŠTĚTKA 
s tvarováním pro snadné čištění
pod okrajem mísy, volně stojící.
Rozměry: stojan průměr 13,5 cm,
v 20,5 cm, štětka průměr 7 cm, v 40 cm.
Celkem výška 41 cm.

299 Kč [11,99 €]

6

     DA35021 
STĚRKA NA OKNA, skla a zrcadla. 
Délka 22,5 cm, šíře záběru 20 cm.

69 Kč [2,79 €]

1

Dokonale čistá skla beze šmouh!

NOVÉ

Vyčistí účinně a bez 
poškrábání jakýkoli povrch

v domácnosti.

     DA35051 
OBOUSTRANNÝ KARTÁČ
NA ČIŠTĚNÍ A ÚKLID, 
délka 17 cm, šířka 8 cm, 
výška 3,5 cm.

129 Kč [4,99 €]

3

Hravě
se dostane do všech

záhybů mísy.

Smetáček
se silikonovými štětinami 

a praktickou stěrkou.

Smetáček
lze snadno zacvaknout

do lopatky.

6

6

6

7

7

6

5

5

4

332

1

1

1

1

2

3

4

5

Vše potřebné během úklidu po ruce
(při domácích úklidech, při mytí aut,

při úklidu na chalupách,
nebo penzionech...).

7

Silikonové štětiny se hravě
přizpůsobí každému tvaru lahve.

5

Praní, tepování
a odstranění zvířecích 

chlupů + valcha.

Čistí velmi účinně a bez poškrábání!

6

4

3

2
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MODERNÍ 
DESIGN

Při dávkování
se rozsvítí zelené LED 
světlo ve vrchní části.

Video 
na www.dedra.cz

BEZDOTYKOVÝ AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ

Viditelný stav náplně.

NA TEKUTÁ MÝDLA, PROSTŘEDKY NA MYTÍ NÁDOBÍ NEBO SPRCHOVÉ GELY
     EL24231
AUTOMATIC SOAP DISPENSER,
automatický bezdotykový dávkovač tekutého mýdla,
objem nádobky 340 ml, úhel trysky 20°,
napájení na tužkové baterie
4 x 1,5 AAA (nejsou součástí balení).
Rozměry: š 8,4 x h 11 x v 24 cm. 

799 Kč [29,99 €]

6

6
6

100%
HYGIENICKÝ 

Bezdotykové
provedení minimalizuje

šíření bakterií.

V této složité době je hygiena rukou na PRVNÍM MÍSTĚ!
Pamatuj: kdykoliv můžeš, myj si ruce!

UMÝVEJ SI RUCE ČASTĚJI, NEŽ DŘÍVE!

BEZDOTYKOVÉ 
HYGIENICKÉ DÁVKOVÁNÍ 

6

1
2 3

4

DEDRA DENT XXL PROFESIONÁLNÍ PÉČE V POHODLÍ DOMOVA!
Díky proudu vody odstraňuje zubní plak 

a nečistoty z mezizubního prostoru a z dásní.

MINUTOVÝ
ČASOVAČ

3

Efektivně odstraňuje zubní plak
a nečistoty také z ortodontických 
rovnátek a zubních implantátů.

TRYSKU LZE DLE POTŘEBY 
OTÁČET o 360°

ORAL IRRIGATOR/ústní sprcha pro dokonalou hygienu dutiny 
ústní, dobíjecí se 3 režimy nastavení a časovačem, nádržka 
na vodu o objemu 210 ml, dobíjení pomocí USB kabelu. 
Rozměry: š 6,5 x h 8 x v 22 cm (s tryskou 30 cm). 
     EL29144 modrá 
     EL29142 růžová 
     EL29141 bílá 
     EL29143 černá

990 Kč [39,60 €] 
za každou

1
2
3
4

     EL29145
Náhradní tryska pro ústní sprchu,
délka 9,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

5

5

ÚSTNÍ SPRCHA PRO CELOU RODINU

3 REŽIMY:
JEMNÝ – jemný pulzující proud vody 
STŘEDNÍ – středně silný pulzující proud vody 
SILNÝ – pulzující proud vody

2

BEZDRÁTOVÁ 
(DOBÍJECÍ)

A PŘENOSNÁ

       ŠTÍSTKO 
= NÁHODNÝ VÝBĚR  

Nikdy nevíš, zda ti přijde Hrošík, 
Lvíček, Velryba nebo Bubák. 
Zkoušej štěstí a sesbírej 

všechny motivy.

SADA PŘÍRODNÍ
DĚTSKÁ ZUBNÍ PASTA

• obsahuje přírodní složky
• obsahuje březový cukr (xylitol)
• je hypoalergenní 
• je 100% bezpečná pro malé děti,  
     pastu je možno bez obav spolknout 
• je vhodná pro děti od 6 měsíců

Víte, že…
Březový cukr (XYLITOL) svými přirozenými účinky 
působí proti tvorbě zubního kazu.

FC25725S 
SADA SWEET & SMILE 
přírodní dětská zubní pasta
pro ochranu mléčných zubů
se žvýkačkovou příchutí 50 ml + 50 ml.

Hodnota sady: 198 Kč [7,98 €]

148 Kč [5,98 €]
za sadu 2 ks
tj. jen 74 Kč/2,99 € za 1 ks

Akční cena platí 
POUZE

do 31.1.2023!

1+1
ÚSPORA
50 Kč

2 €

NAŠE ZUBNÍ PASTY NEOBSAHUJÍ:
• SLS pěnící složku
• SLES
• parabeny
• triClosan
• cukr

• chlorhexidin
• sacharin
• syntetická barviva
• fluoridy
• chemické konzervanty

OBJEM
210 ml

ODSTRANÍ
AŽ 90 %

ZUBNÍHO 
PLAKU  

16



++
1+1 ZDARMA

jen 198 Kč [7,98 €] 
za sadu 2 ks 

Platí do 31.1.2023.

1+1
ZDARMA

     FC25732S 
SADA 1+1 ZDARMA 
1x refreshing orange mouthwash, 500 ml, 
1x refreshing menthol mouthwash, 500 ml.

198 Kč [7,98 €] za sadu 2 ks 

tj. jen 99 Kč [3,99 €] za 1 ks

10

10
ÚSPORA

200 Kč
[8 €]

1+1
ÚSPORA
50 Kč

2 €

+
Platí do 31.1.2023. 

++

+

+

SADY 1+1 s náhradní náplní 
Pěnové mýdlo na tělo i ruce, 
300 ml + 300 ml. 
     BB0926C ESSENCE DE JASMIN
     BB0787C NAMASTÉ
     BB0927C SWEET BONBON 
     BB0929C RED VELVET
     BB0925C PLATINUM
     BB0786C FLORENTINA     
     BB0928C RELAXATION

Běžně 249 Kč

199 Kč [7,99 €] za sadu

1
2
3
4
5
6
7

PĚNY NA RUCE

+

Pěnové mýdlo na tělo i ruce 
vydrží až 3 x déle než běžná mýdla.

+
1

4 5 6 7

3

2

     DA35271
2v1 nerezový stojan a držák
na toaletní papír.
Vyrobeno z nerezové oceli.
Průměr 15 cm, výška: rovný 47 cm, 
ohnutý 34 cm. 

399 Kč [15,99 €]

8

2v1 NEREZOVÝ 
STOJAN A DRŽÁK

2v1 NEREZ TUBOTLAČKA 
A STOJAN NEJEN NA ZUBNÍ PASTU
     DA35273
2v1 nerez TUBOTLAČKA a stojan na zubní pastu, krémy 
nebo balzámy. Vyrobeno z nerezové oceli.
Rozměry: š 10 x h 4 x v 4 cm. Pro tuby do šíře max. 8 cm. 

199 Kč [7,99 €]

9

NOVINKY

9

9
9

8

8

8

Dva způsoby využití.

Pro snadné vymáčknutí 
pasty nebo krému

z tuby do posledního zbytku
= STOP PLÝTVÁNÍ!

NEREZ
NA CELÝ ŽIVOT

2v1
STOJAN 
A DRŽAK

8

8

2v1
STOJAN 

A 
TUBOTLAČKA

9

9

...i na velké tuby.
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STÁLOBAREVNÉ,
NEŽMOLKUJÍ 

A NEMAČKAJÍ SE

VYBERTE SI Z PŘEKRÁSNÉ 
PALETY TĚCHTO BAREV

ROYAL LAGOON VELVET
EFEKT LESKLÉHO SAMETU
ROYAL LAGOON VELVET,
100% LAGOON měkké PES mikrovlákno. 

PŘIKRÝVKA 150 x 200 cm
     FC32681 královsky modrá 
     FC32682 červená
     FC32683 světle růžová 
     FC32684 purpurově růžová 
     FC32689 blankytně modrá   
     FC32685 petrolejová 
     FC32686 šeříková 
     FC326810 cappuccino 
     FC326811 antracitová 
     FC32687 čokoládová   
     FC32688 tmavě fialová   

499 Kč [19,99 €] za každou

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DA0682
VNITŘNÍ POLŠTÁŘ,
výplň do polštáře 45 x 45 cm, 
kuličkové duté vlákno cca 500 g,
potah ze 100 % bavlny. (bez fota) 

199 Kč [7,99 €] (bez fota)
Podrobnosti na www.dedra.cz.

přikrývka1

xxl přehoz12

porovnání velikostí

POTAH 
45 x 45 cm

XXL PŘEHOZ  
200 x 230 cm

PŘIKRÝVKA  
150 x 200 cm

1

12

12

23

23

25

22
30

2

3
4

5

6
7

9

13

14

15
16

17

18

20

121

24

26 27

29

13

21

10

XXL PŘEHOZ 200 x 230 cm
     FC32691 královsky modrý 
     FC32692 červený
     FC32693 světle růžový 
     FC32694 purpurově růžový 
     FC32699 blankytně modrý 
     FC32695 petrolejový       
     FC32696 šeříkový 
     FC326910 cappuccino  
     FC326911 antracitový         
     FC32697 čokoládový  
     FC32698 tmavě fialový 

599 Kč [23,99 €] za každý

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

SLAĎTE SI 
PŘEHOZ

ČI PŘIKRÝVKU
S POLŠTÁŘEM

8

19

28

11

LUXUS
NA PRVNÍ

DOTEK

Detail zipu polštáře.

POTAH NA POLŠTÁŘ 45 x 45 cm
     FC32701 královsky modrý
     FC32702 červený 
     FC32707 světle růžový 
     FC32704 purpurově růžový 
     FC32709 blankytně modrý  
     FC32705 petrolejový    
     FC32706 šeříkový 
     FC32708 tmavě fialový
     FC32703 čokoládový 
     FC327010 cappuccino
     FC327011 antracitový         

149 Kč [5,99 €] za každý

23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

33

31

32

33
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17

16

15

14

13

OBOUSTRANNÉ 2 DÍLNÉ LOŽNÍ SOUPRAVY 
ROYAL LAGOON VELVET
LUXUS NA PRVNÍ DOTEK!

Zachumlejte se do hebkého
povlečení a dopřejte sobě i svým blízkým

sametově příjemné usínání...

DÍLNÉ 
SADY2

18

SKLÁDACÍ ÚLOŽNÉ BOXERY s polstrovaným víkem

NOSNOST 
SEDÍCÍHO 
ČLOVĚKA 
180 kg

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11
9

Skládací taburet s úložným prostorem, 
látkový s polstrovaným víkem pro pohodlné 
sezení. Ve spodní části šusťákový potah 
pro lepší údržbu. 

velikost XL
š 76 x h 37,5 x v 36,5 cm, 
(vnitřní úložný prostor 
š 73 x 34,5 x v 32,5 cm) 
     FC18943 cappuccino
     FC18873 přírodní melange 
     FC18863 černý 

990 Kč [39,60 €] za každý

velikost L
š 37,5 x h 37,5 x v 36,5 cm, 
(vnitřní úložný prostor 
š 34 x 34 x v 32,5 cm) 
     FC189421 kávová melange 
     FC18952 krémový 
     FC18872 přírodní melange 
     FC18842 šedá melange 

699 Kč [27,99 €] za každý

1
2
3

4
5
6
7

velikost M - š 30 x h 30 x v 30 cm, 
(vnitřní úložný prostor š 27 x 27 x v 26 cm) 
     FC18861 černý    
     FC18951 krémový 
     FC18931 vínová melange     
     FC18871 přírodní melange 

499 Kč [19,99 €] za každý

11
10
9
8

2 dílná ložní souprava/povlečení pro 1 osobu 
v jemném reliéfním barevném provedení, z druhé strany 
sametově jemně šedé, zapínání polštáře i peřiny na skrytý zip. 
Materiál 100% PES LAGOON mikrovlákno 
     FC32676 cappuccino 
     FC32672 královská šedá 
     FC32677 světlá růžová
     FC32674 banánová
     FC32673 pastelová mintová
     FC32675 zemitá hnědá
     FC32671 bordó 

990 Kč [39,60 €]
za každou

18
17
16
15
14
13
12

Oboustranná souprava obsahuje:
•1 x polštář 70 x 90 cm
•1 x přikrývka 140 x 200 cm

18

12

12
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7
8

9

10

11

12

Fontány s LED osvětlením a čerpadlem s možností regulace průtoku vody. 

VIDEO 
na www.dedra.cz

Stékající voda v kamenné 
fontáně uvolňuje sílu myšlenky 
a podporuje pozitivní 
a kreativní myšlení. 

ZVLHČUJÍ VZDUCH A PŘISPÍVAJÍ 
K CELKOVÉ RELAXACI

DEKORATIVNÍ VODNÍ FONTÁNY

S EFEKTNÍ BAREVNOU 
GLAZUROU

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU 
www.facebook.com/vase.dedra

TANČÍCÍ LED SVÍCEVhodné do interiérů 
i exteriérů

LED svíčka s pohyblivým jazýčkem 
imitující plápolající plamínek.

1

1

2

2

3

3

DANCING CANDLE, celoplastové provedení.
Napájení na baterie 3 x AAA (nejsou součástí). 
Průměr cca 7 cm.

Prošívaný polstrovaný SEDÁK 
35 x 35 cm manšestrového 
vzhledu. Potah ze 100 % PES 
s vnitřní výplní. 
Rozměr cca š 35 x h 35 x v 7 cm. 
     DA8703 vínový 
     DA8705 hnědý 
     DA8706 švestkový 

169 Kč [6,79 €] za každý

4
5
6

POLSTROVANÝ 
SEDÁK
Na židle a zahradní křesla
s praktickými šňůrkami 
na uchycení. 

4

6
6

5

6

     DA93265 
výška 10 cm

109 Kč 
[4,39 €]

3     DA93266 
výška 12,5 cm

119 Kč 
[4,79 €]

2     DA93267 
výška 15 cm

129 Kč 
[4,99 €]

1

z průhledného tvrzeného plastu
FOTORÁMEČKY

     DA15126
do max. rozměru 21 x 30 cm           

99 Kč [3,99 €]

7
     DA15125
do max. rozměru 
20 x 25 cm           

89 Kč [3,59 €]

8      DA15124
do max. rozměru 
15 x 20 cm           

89 Kč [3,59 €]

9      DA15123
do max. rozměru 
13 x 18 cm           

79 Kč [2,99 €]

10      DA15122
do max. rozměru 
10 x 15 cm          

69 Kč [2,79 €]

11      DA15121
do max. rozměru 
9 x 13 cm

59 Kč [2,39 €]

12

13

14

15

16

     FC19044
BUDDHA S KASKÁDOU 
Voda protéká miskami. 
Kombinace plast a odlévaná 
pryskyřice evokující kámen. 
Průměr 20,5 x v 28,5 cm. 

799 Kč [29,99 €]

13

     FC25101
KASKÁDA 
SE ZENOVOU KOULÍ 
Voda protéká miskou 
a roztáčí kouli ve vrchní 
části a díky podsvícení 
vytváří unikátní záblesky. 
Kombinace plastu 
a odlévané pryskyřice 
evokující kámen, 
š 23 x h 17,5 x v 26,5 cm. 

799 Kč [29,99 €]

14

     FC19041
KASKÁDA SE ZENOVOU KOULÍ. Voda protéká 
miskami a také roztáčí kouli ve vrchní části. 
Kombinace plast a odlévaná pryskyřice evokující kámen, 
š 21 x h 15,5 x v 26,5 cm. 

799 Kč [29,99 €]

15

Fontána koncentruje energii 
do zenové koule, která se otáčí 

pod tryskající vodou 
a díky podsvícení vytváří 

unikátní záblesky.

14 15

     FC19042
PŘÍRODNÍ KASKÁDA. Voda přetéká 
z misky do misky. Přírodní pryskyřice 
evokující kámen. Průměr cca 29 cm, 
výška 53 cm. 

3 990 Kč [155 €]

16

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

20



XXL SONICKÝ AROMADIFUSÉR, 
vyroben z tvrzeného plastu s elegantním 
matným povrchem. Tichý provoz. Napájení 
do el. sítě 220 V. Dodáváme včetně manuálu 
v českém a slovenském jazyce, el. adaptérem 
a čistícím štětečkem. Max. rozměry: průměr 18 cm,
výška s delším nástavcem 46 cm,
výška s menším nástavcem 32 cm.  
     EL78102 matná černá 
     EL78101 matná bílá

1490 Kč
[57,90 €] za každý

10
11

XXL SONICKÉ AROMADIFUSÉRY
IONIZUJE a ZVLHČUJE 
vzduch v místnosti! 

3 REŽIMY nastavení 
INTENZITY + ČASOVAČ 
(2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin)

ELEGANTNÍ
MATNÝ POVRCH

SVÝM DESIGNEM SE HODÍ 
DO KAŽDÉHO INTERIÉRU

Vytváří studenou vonnou mlhovinu, tvořenou směsí 
vody a aromatické esence, kterou do aplikátoru 
doplníte, ionizuje a zvlhčuje vzduch v místnosti. 

ČERVENÁ - NÍZKÁ 
intenzita mlhoviny

ZELENÁ - STŘEDNÍ 
intenzita mlhoviny

MODRÁ - VYSOKÁ 
intenzita mlhoviny

2 RŮZNÉ NÁSTAVCE 
TRYSEK MLHOVINY
(větší s vertikální tryskou, 

menší s boční tryskou)

TICHÝ 
PROVOZ

OBJEM 
1600 ml !

HLAVNÍ VÝHODY 
• velká nádržka na vodu 
 1600 ml se snadným plněním

• automatické vypnutí přístroje
 při vyprázdnění nádržky

• funkce zvlhčovače vzduchu 
 a difuséru (přidáním 
 parfum essence)

10 11

VĚDĚLI JSTE, ŽE … 
… v optimálně  

zvlčeném prostoru  
je schopnost  

šíření virů nižší.

2 DÍLNÁ LOŽNÍ 
SOUPRAVA

Sada povlečení obsahuje: 
1x potah na polštář 70 x 90 cm 
1x potah na přikrývku 140 x 200 cm

Můžete použít také jako nápaditý polotransparentní závěs, 
který doladí interiér k dokonalosti. 

ZÁVĚSY & POLŠTÁŘE
z pevné neprůhledné tkaniny = umělé hedvábí

1

Závěs z pevné neprůhledné tkaniny, 
s kovovými kroužky (vnitřní průměr 4 cm), 
140 x 245 cm (!!!). 100% PES. 
     DA91517 pískový 
     DA91516 pomerančový 
     DA91524 tmavě fuchsiový 
     DA91523 tmavě lososový 
     DA91521 bledě modrý 
     DA91514 růžový 
     DA71416 lososový 
     DA91512 fuchsiový 

299 Kč [11,99 €] 1 ks v balení

4
5
6
7

1
2
3

8

2 3 4

6 7 8

8

5

v balení 
vždy 1 kus

kovový kroužek
9

10

11

12

13

14

15

     FC26993
2 dílná ložní souprava pro 1 osobu,
modrá melange, zavírání polštáře 
překladem v zadní části, zapínání 
přikrývky na skrytý zip. 
VYSOKOGRAMÁŽNÍ 
jemné 100% PES mikrovlákno. 

jen 399 Kč [15,99 €]
za soupravu

15

WOODOO CLOCK 
DIGITÁLNÍ LED HODINY S BUDÍKEM

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

DÍLNÁ 
SADA

2

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÁ
CENA

SUPER 
CENA

79 Kč
2,99 €

     DA0682
Prvotřídní výplň do polštářů, 
45 x 45 cm, kuličkové duté vlákno 
cca 500 g, potah ze 100 % bavlny.

199 Kč [7,99 €]

10

Digitální LED dřevěné hodiny, dotykové i reagující na zvuk. Napájení na USB kabel 
(součást balení) nebo na 4 x tužkové baterie AAA 1,5V (nejsou součástí balení). 
Kombinace MDF desky a plastu. Rozměry: š 15 x h 4 x v 7 cm
 EL19055 světlé dřevo
 EL19053 tmavé dřevo
 EL19052 černé 
 EL19054 smetanové 

799 Kč [29,99 €] 
za každé

12
13
14

11

     DA91543
Potah na polštář, bledě modrý, 
45 x 45 cm s uzavíráním na zip 
z lesklého materiálu, 100% PES. 

79 Kč [2,99 €]

9

Dva módy zobrazení TRVALÉ/DOČASNÉ 
údaje zobrazí jakmile na něj poklepete nebo tlesknete.

3 DRUHY ALARMU, 3 STUPNĚ JASU, zobrazení ČASU, 
DATUMU a TEPLOTY přímo na dřevěné ploše.

21



TAŠKA/VAK NA ŠICÍ, PLETACÍ 
ČI VYŠÍVACÍ POTŘEBY

     DA32461
Taška/vak na šicí, pletací či vyšívací potřeby, na zip, 
z melange textilie. Průměr 27 cm, výška 32 cm. 

599 Kč [23,99 €]

1

Praktická taška na přízi či vlnu je ideální řešení 
pro přenášení i uskladnění všeho co k pletení, 
vyšívání či šití potřebujete.

     DA32531
36 ks sada klasických 
bambusových jehlic 
(18 párů). Délka cca 34.

299 Kč [11,99 €] 
za 36 dílnou sadu

2

BAMBUSOVÉ PLETACÍ JEHLICE
Jsou příjemné do ruky, nekloužou 
a pletení je s nimi snadné a rychlé.  

Výrobky z rychlerostoucího 
bambusu přispívají 

k udržitelnému rozvoji.

EKOLOGIE
UDRŽITELNOST

     DA32541
18 ks sada kruhových 
bambusových jehlic, 
kombinace barevné 
bužírky a bambusového 
zakončení. Délka jehlic 
cca 78 cm, délka bambus. 
zakončení cca 12 cm. 

499 Kč [19,99 €] 
za 18 dílnou sadu

3

Kruhové jehlice nezatěžují ruce 
jako ty klasické, pletené dílo je rovnoměrně 

rozloženo.

Velikost: 2/ 2,25/ 2,5/ 2,75/ 
3/ 3,25/ 3,5/ 3,75/ 4/ 4,5/ 

5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 8/ 9/ 10 mm

HÁČKOVÁNÍ, ŠITÍ & VYŠÍVÁNÍ

S uchem a odnímatelným popruhem, 
ve víku otvory pro vysunutí příze či vlny, 

uvnitř velký prostor, na boku kapsy 
pro jehlice, nůžky a další potřeby.

1

1

2

2 2

2

2

Velikost: 2/ 2,25/ 2,5/ 2,75/ 3/ 
3,25/ 3,5/ 3,75/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 

6,5/ 7/ 8/ 9/ 10 mm

Prodáváme 
bez dekorací.

DÍLNÁ 
SADA

3
3 KS NAVLÉKAČ NITÍ
     DA32601
3 ks navlékač nití, 
z pevného plastu,
mix barev. 
Délka 6,5 cm.

59 Kč [2,39 €]
za sadu 3 ks

4

Změna barevné kombinace vyhrazena.

     DA32521
XL velký vyšívací box, sada vyšívacích potřeb v praktickém 
plastovém boxu, uvnitř rozdělen na několik částí. 
Rozměr boxu: š 27 x h 17,5 x v 4,5 cm.

699 Kč [27,99 €] za 114 dílnou sadu

5

Díky vyšívání v praktickém boxu máte vše v jednom a vždy po ruce!

DÍLNÁ 
SADA

114

Sada obsahuje:
• 96 různě barevných bavlnek
• 10 jehel
• 1 ks náprstek 
• 1 ks nůžtičky 
• 1 ks párací háček
• 2 ks navlékací očko
• 2 ks kovový háček
• 1 ks velký box

XL VELKÝ VYŠÍVACÍ BOX

DÍLNÁ 
SADA

18

DÍLNÁ 
SADA

36

3

3
3

4

2 ZPŮSOBY NAVLÉKÁNÍ
1. způsob:

navlékněte 
jehlu na háček 

a poté 
zahákněte nit

poté jehlu 
pomalu 

přetáhněte 
přes nit - hotovo!

zmáčkněte 
- vyjede boční 

háček

nasaďte 
jehlu

navlékněte 
nit na háček 

a povolte stisk

vysuňte 
jehlu

2. způsob:

4 4 4

5

5
5
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SADA KOVOVÝCH HÁČKŮ 
S ERGONOMICKOU RUKOJETÍ
     DA32561
12 ks sada barevných háčků na háčkování, 
délka 14 cm. Kombinace hliníku a soft TPR, 
mix. barev.

299 Kč [11,99 €] za 12 dílnou sadu

1

Díky vyšívání v praktickém boxu 
máte vše v jednom a vždy po ruce!

Velikost: 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 8 mm

SADA HÁČKŮ NA HÁČKOVÁNÍ
     DA32551
22 ks sada háčků na háčkování 
v pouzdře z eko kůže. 
Délka stříbrných 12 cm, 
délka barevných 14,5 – 15 cm. 
Rozměr pouzdra 13 x 18 cm, 
tloušťka 2 cm. 

299 Kč [11,99 €] 
23 dílná sada

2

12 stříbrných háčků 
o vel. 0,6 – 1,90 mm

10 barevných háčků 
o vel. 2 – 6,5 mm

stříbrné háčky vel.: 0,6/ 0,75/ 0,9/ 
1/ 1,10/ 1,25/ 1,30/ 1,50/ 1,60/ 

1,65/ 1,75/ 1,90 mm

barevné háčky vel.: 2/ 2,5/ 3/ 
3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5 mm

     DA14711
Dřevěná dóza s odklápěcím víkem, 
š 16 x h 15 x v 6 cm. 
Dříve 399 Kč

299 Kč 
[11,99 €]

5

55 KS ZAVÍRACÍCH ŠPENDLÍKŮ
     DA325811
55 ks sada zavíracích špendlíků,
5 různých velikostí z kvalitní oceli.

49 Kč [1,99 €] za 55 dílnou sadu

4

5 různých 
velikostí

délka cca 1,9 cm, 2,6 cm, 3,2 cm, 4,5 cm, 5,5 cm 
                (25 ks,   15 ks,    8 ks,      4 ks,      3 ks)  MEGA VELKÝ VYŠÍVACÍ KUFŘÍK

     DA32591
XL velký vyšívací kufřík, 
sada vyšívacích potřeb 
v patrovém plastovém kufříku, 
odnímatelná patra. 
Rozměry boxu: 
š 16 x h 15,5 x v 13 cm.

990 Kč [39,60 €] 
za 210 dílnou sadu

6

Sada obsahuje:
• 192 ks různě 
 barevných bavlnek
• 1 ks náprstek
• 2 ks kovový háček
• 2 ks navlékací očko
• 1 ks párací háček

DŘEVĚNÁ DÓZA

• 1 ks ocelové nůžtičky
• 10 ks jehel 
 (3 druhy velikostí)
• 1 ks třípatrový box

POMŮCKY NA ŠITÍ 
A VYŠÍVÁNÍ

12 KS SADA SAMONAVLÉKACÍCH JEHEL

     DA32611
12 ks sada samonavlékacích jehel 
na ruční šití (3 různé velikosti) 
se zlatým okem, z kvalitní oceli.

49 Kč [1,99 €] za sadu 12 ks

3

3 různé velikosti, vyberete si tu, 
kterou zrovna potřebujete.

Velmi snadné navléknutí nitě 
do jehly, díky perforovanému 
oku jehly. Nit snadno 
provléknete z boku oka 
jehly a díky speciálnímu 
tvaru už nevyklouzne!

délka cca 3,5 cm, 3,9 cm, 4,3 cm

Nevyhazuj oblečení, 
ale recykluj ho!
Oprav, přešij…

EKOLOGIE
UDRŽITELNOST

DÍLNÁ 
SADA

12

DÍLNÁ 
SADA

23

DÍLNÁ 
SADA

55

DÍLNÁ 
SADA

210

DÍLNÁ 
SADA

12

1

1

1

2 2

2

2

2

3

5

5

6
6

6

4

4

4

4

3
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SKLÁDACÍ ÚLOŽNÉ BOXY S VÍKEM

Využijete na kosmetické drobnosti, pletení či šití 
nebo na drobné hračky, na čisticí a úklidové 
prostředky a další věci v domácnosti...

STOHOVATELNÉ!

ÚSPORA 
MÍSTA! 

Lze prakticky 
složit. 

Skládací úložný box s víkem s možností zacvaknutí na dvě klipsy, 
úchyty po stranách pro snadné přenášení, ve spodní části 4 kolečka. 
Vyrobeno z pevného plastu. Rozměry: š 47,5 x h 33 cm.

     DA31091 
výška 19,5 cm

499 Kč [19,99 €]

1      DA31092 
výška 23,5 cm

699 Kč [27,99 €]

2

1

1

2

2

4 kolečka pro snadnou manipulaci

STORAGE BOX

zacvaknutí na klipsy

4

5

5

5

4

Všechny praktické 
potřeby v jednom boxu 
a vždy po ruce!

     DA22961 
Domácí velký XL šicí kufřík, 
sada šicích potřeb v praktickém 
plastovém boxu s uchem 
na přenášení a praktickým klipem 
na zacvaknutí, uvnitř vyjímatelná 
dělící přepážka. Rozměr boxu: 
š 21,5 x h 13 x v 12,5 cm.  

299 Kč [11,99 €]

9

     DA22962 
Kompaktní šicí box, sada šicích potřeb v praktickém 
plastovém pouzdře s uchem na přenášení a klipsem 
na zacvaknutí. Rozměr boxu: š 12,5 x h 6,5 x v 5 cm.  

129 Kč 
[4,99 €]

8

8
8

7 

7 

Hodí se na uložení pletení, šití, 
kosmetiky, aviváží a dalších 
drobností v domácnosti, 
které chceme mít pečlivě uschované!

PRAKTICKÝ XL KOŠ

SADY ŠICÍCH POTŘEB

Pevné a lesklé nitě pro ruční i strojové šití 
a vyšívání. Velký výběr barev.

SADA BAREVNÝCH NITÍ

     DA23041 
Univerzální plastový koš 
s dvojitým odklápěcím víkem 
a dvěma madly na přenášení. 
Rozměry: š 38 x h 27 x v 26 cm, 
vnitřní š 35,5 x h 24 x v 24,5 cm.  

499 Kč [19,99 €]

4

     DA26361
40 ks sada barevných nití pro ruční 
i strojové šití a vyšívání (návin jedné 
cca 280 m). Rozměr jedné špulky: 
průměr 3 cm, v 4,3 cm.

499 Kč [19,99 €] 
za sadu 40 ks

5

Využijete ho také
na drobné nákupy.

     DA26381
40 ks sada špendlíků s barevnou 
hlavičkou, délka špendlíku je 3,5 cm, 
průměr hlavičky 3 mm.

39 Kč [1,59 €] za sadu 40 ks

6

6

6

9

9

PŘED POUŽITÍM PO POUŽITÍ

DOBÍJECÍ 
= ÚSPORA 
ZA BATERIE

OTOČNÁ RUKOJEŤ 
pro dva pohodlné 

způsoby uchopení!

1. způsob 2. způsob

ŽMOLKOŽROUT XXL
Efektivně odstraňuje žmolky, nitky a uzlíky 
ze všech druhů tkanin.
     EL78168
Díky integrovanému akumulátoru nemusíte neustále nakupovat a měnit 
baterie (součástí nabíjecí USB kabel). Včetně nástavce na tkaniny 
s vyšším vlasem. Žmolky zůstanou v zásobníku, který lze pohodlně 
vyprázdnit a ihned pokračovat. Ergonomicky tvarovaný. 
Světelná signalizace nabíjení i provozu. Vyrobeno z odolného plastu 
a kovu. Průměr 8 cm, výška dle nastavení rukojeti 10,5 – 14 cm. 

299 Kč [11,99 €]

3

3

3

3 3

     DA26371
55 ks sada jehel na ruční šití (6 různých vel.) 
z kvalitní oceli. Délka 3,7 cm, 4,1 cm, 6,5 cm, 
6,9 cm, 7,5 cm a 8,6 cm.

49 Kč [1,99 €] za sadu 55 ks

7

DÍLNÁ 
SADA

40

DÍLNÁ 
SADA

40
DÍLNÁ 
SADA

55

DÍLNÁ 
SADA

40

DÍLNÁ 
SADA

220

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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5 KS 
VYŠÍVACÍCH 
OBRUČÍ
     DA32511
5 ks vyšívacích obručí, 
různé velikosti, se stahováním 
na kovový šroubek. 
Vyrobeno z pevného plastu. 

199 Kč [7,99 €] 
za sadu 5 ks

1

Průměry 
27 cm 
24 cm 
20 cm 
16 cm 
12,5 cm

Sada obsahuje:
• 100 ks různě barevných bavlnek
• 3 ks vyšívané nažehlovací záplaty
• 10 ks plastová špulka na bavlnky
• 1 ks metr
• 1 ks náprstek
• 2 ks kovový háček
• 1 ks nůžtičky
• 1 ks dutá jehla s nastavitelnou délkou
• 1 ks dutá jehla (vyšívací pero)
• 2 ks náhradní dutá jehla (různá vel.)
• 4 ks navlékací drátek
• 1 ks párátko
• 9 ks jehly (3 různé velikosti)
• 1 ks plastový box

     DA32471
XXL velký vyšívací box s vyšívacím perem, technika vpichování dutou 
jehlou PUNCH NEEDLE, v praktickém plastovém boxu, uvnitř rozdělen 
na několik částí. Rozměr boxu: š 17 x h 10 x v 2 cm.

699 Kč [27,99 €] 138 dílná sada

2

     DA33551
Sada 100 ks vyšívacích bavlnek, různých barev 
+ 10 jehel na ruční šití (dvě různé velikosti) 
se zlatým okem, z kvalitní oceli.

499 Kč [19,99 €] 110 dílná sada

3

XXL VYŠÍVACÍ PERO 
V BOXU S MAXIMÁLNÍ VÝBAVOU

110 KS SADA VYŠÍVACÍCH BAVLNEK & JEHEL

Vyšívání dutou jehlou je snadné a rychlejší, 
jehlu nemusíme látkou provlékat, pouze ji propichujeme.

BAVLNEK
100

1 1

3

2

2

7

3

3

rub líc

VYŠÍVACÍ PERO
PUNCH NEEDLE technika vyšívání dutou jehlou

Vytvořte krásnou 
trojrozměrnou 

plastickou výšivku 
pomocí vpichování 

bavlnek dutou jehlou 
(vyšívání perem).

2

2 2

2

2

2

Nastavitelná 
délka jehly 
umožňující 

plastičnost vzoru 
(různá délka kličky).

Vytvoříte nádherné deky, 
polštáře, prostírání, ubrusy, 

běhouny, obrazy...

C. opakujte 
stále dokola 

do požadovaného 
tvaru.

B. pomalu vytáhněte jehlu 
nahoru a posuňte ji dopředu 
k dalšímu stehu (ve spodní 

části zůstane očko)

A. propíchněte látku 
dutou jehlou 

s navlečenou bavlnkou

2 2 2

BAVLNEK
100

DÍLNÁ 
SADA

110

DÍLNÁ 
SADA

138

DÍLNÁ 
SADA

5
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     DA29064  
Tabulová kreslící podložka + 4 pevné křídy bez prachu, 
v zadní části látkové pouzdro na křídy, 45 x 30 cm.

199 Kč [7,99 €]

1

Namalujte si nebo vybarvěte předkreslený obrázek křídami.

Žádný nepořádek při kreslení = křídy 
jsou rozpustné ve vodě a nepráší!

TABULOVÁ KRESLÍCÍ PODLOŽKA

     DA29062  
Omyvatelná kreslící podložka 
vodní svět + 6 barevných fixů. 
Lze prát v pračce, 48 x 47 cm.

159 Kč [6,39 €]

2

Kreslící podložky podporují přesnost, 
kreativitu a motorickou koordinaci dítěte.

OMYVATELNÁ KRESLÍCÍ 
PODLOŽKA

  Podložku snadno otřete vlhkým hadříkem 
nebo houbičkou a můžete kreslit znovu!

Jednoduše 
složíte a uložíte.

1

1

1

12

2 Po vybarvení 
lze podložku 

vyprat a kreslit 
znovu!

2

2

3D SKLÁDACÍ 
DŘEVĚNÉ STAVEBNICE

SESTAV A VYMALUJ SI SÁM Dodáváme nesestavené!

3D skládací dřevěné stavebnice, díly jsou předvyraženy 
na 2 dřevěných deskách (sestavují se bez použití lepidla).
Rozměr jedné nesestavené/dřevěné desky 21 x 17 cm. 
     DA33353 kolo (11 dílů), š 13,5 x h 21 x v 18 cm  
     DA33351 veverka (20 dílů), š 5 x h 10 x v 10,5 cm 
     DA33352 letadlo (23 dílů), š 19,5 x h 20,5 x v 7,5 cm  
     DA33354 auto (28 dílů), š 8 x h 17,8 x v 6 cm  

99 Kč [3,99 €] za každou

4
5
6
7

9

10

3D skládací dřevěné stavebnice, díly jsou předvyraženy 
na 3 dřevěných deskách (sestavují se bez použití lepidla).
Rozměr jedné nesestavené/dřevěné desky 33,5 x 20,5 cm.  
     DA33355 dinosaurus (41 dílů),š 8 x h 35 x v 18 cm

199 Kč [7,99 €] 

     DA33356 bagr (121 dílů), š 12,5 x h 34 x v 14 cm  
     DA33357 mlýn (64 dílů), š 22 x h 18 x v 14 cm 

249 Kč [9,99 €] za každou

8

9
10

4

5

6

7

8

Osvěžující vůně 
se zeleným čajem

a citrónem.

BA0634 bez pumpičky

95 Kč [3,80 €]

     BA06341
REBELITO® tekuté mýdlo 
s pumpičkou, 500 ml.  

99 Kč [3,99 €]

3

100%
BUKOVÉ
DŘEVO

Vynikající 
hladké

zpracování.

11     DA33371 
54 ks barevných dřevěných kostek různých tvarů, 
z bukového dřeva, v praktickém pouzdru na zip
a uchem na přenášení.
Rozměr balení cca: š 16,5 x h 13 x v 19 cm. 

499 Kč [19,99 €] za 55 dílnou sadu

DŘEVĚNÉ HRAČKY

DÍLNÁ 
SADA

55

DÍLNÁ 
SADA5Rozvíjí vztah k hudbě.

Dítě se učí hrát tóny
a jednoduché melodie.

     DA33391 
VELKÝ dřevěný XYLOFON s 15 tóny, 
součástí dvě dřevěné paličky a dvě karty 
s notami. Kombinace dřeva a kovu. 
Rozměry: š 42 x h 17 x v 4,5 cm.

699 Kč [27,99 €] za sadu 5 ks

12

10

6

11

11

11

11

12

12

3
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1

Puzzle rozvíjí myšlení, pozornost, 
paměť i jemnou motoriku 
a jsou zábavou pro děti i dospělé.

     DA30502 
108 ks PUZZLE OCEÁN ve tvaru velryby,
v praktickém kufříku s popruhem na přenášení, 
vyrobeno z pevného kartónu. 
Rozměry obrázku 60 x 37 cm, 
kufříku: š 18 x h 6,8 x v 20 cm,
délka popruhu cca 95 cm.

299 Kč [11,99 €] za sadu 108 ks 

1PUZZLE OCEÁN

Včetně 
kufříku.

1

12 odstínů dekorativních barev (lehce transparentní, rychleschnoucí), 
na vodní bázi, 4 štětce různých velikostí a 1 plastová paleta na míchání barev. 
Objem jedné barvy 12 ml, průměr palety 14 cm. Balení š 27 x h 2,5 x v 18 cm.
     DA32841 na textil
     DA32842 na sklo

259 Kč [9,99 €] za každou sadu 17 ks

6
7

SADY DEKORATIVNÍCH BAREV 
NA SKLO A NA TEXTIL

INTENZIVNÍ 
BAREVNÉ TÓNY

Namalujte si svůj motiv na vázy, 
kameny, porcelánové či kovové 

dekorace, květináče...

Vytvořte si vlastní
design na textil 
a hedvábí...

Namalujte si trička, polštáře, ubrusy, 
dečky, tašky, batohy, šátky, tenisky...

Barvy jsou odolné, po zaschnutí 
lze prát ručně do 40 °C.

Barvy jsou vhodné 
pro různé techniky: 
ruční malování, sítotisk, 
razítkování. 

Po uschnutí vytvářejí 
lesklý efekt!

Můžete je použít na sklo,
porcelán, kámen, plast i kov.

NA 
SKLO

NA 
TEXTIL

Vytvořte si vlastní 
stylové dekorace!

6

• ultra lehká pěnová hmota (hi-tech materiál)
• po vyschnutí na vzduchu (cca 24 - 48 hodin) zůstávají 
 „trvanlivé“ výtvory s pružnou konzistencí, odolné pádu.
 Vysychá kompletně bez zapékání. 
• lze vytvořit tzv. „hopíky“ - kuličky,
 které se odrážejí od povrchu, na který je hodíte

MUFI KOUZELNÁ PĚNOVÁ „PAFTELÍNA”
K VYTVÁŘENÍ TRVALÝCH 
DEKORACÍ A OZDOB
     DA6111 
MUFI kouzelná pěnová „paftelína“. 
Tuhnoucí paftelína na tvorbu trvalých dekorací, 
figurek, přívěšků, prstýnků... V balení 24 
krásných zářivých i neutrálních barev. 
(náhodný mix barev).

499 Kč [19,99 €] za sadu 24 barev

4

Součástí je sada tvarovacího náčiní
a potřeb k vytvoření prstýnku, 

přívěšků, závěsných dekorací...

4

4

baleno 
v pevné 
krabici

5

     DA6585
13 ks sada tvarovacího náčiní 
a potřeb k vytváření dekorací 
z MUFI kouzelná pěnové PAFTELÍNY.

59 Kč [2,39 €] za sadu 13 kusů

5

Nakonec uvidíte
celý obrázek v zářivých barvách.

Kouzelná vodní kreslící knížka + 2x vodní tužka s různou 
šířkou hrotu. Uvnitř 5 různých obrázků a různé úkoly. 
     DA24161 mořský svět 
     DA24168 zábavní park 

249 Kč [9,99 €] za každou

2
3

KOUZELNÉ 
VODNÍ KNÍŽKY

Dvě tužky v balení.

Po uschnutí jsou obrázky
opět „neviditelné“.

6

7

7

7

3

2

2

PRO VELKÝ
ZÁJEM    

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE

DÍLNÁ 
SADA

108

DÍLNÁ 
SADA

13

DÍLNÁ 
SADA

24

DÍLNÁ 
SADA

17

Dodáváme
včetně 4 štětců 

a palety
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ORGANIZÉR/STOJÁNEK
Organizéry využijete na stůl

na psací potřeby, do kuchyně 
na drobnosti, v koupelně

na kosmetiku.  

DESKY NA DOKUMENTY

NA STOJÁKA, podložka s klipem, 
vyrobena z kvalitního tvrzeného plastu. 
Rozměry: š 22,5 x h 2 mm x v 31,5 cm.
 DA85272 růžová 
 DA85271 zelená

69 Kč [2,79 €] za každou

3
2

PODLOŽKY  
vhodné na zapisování v terénu 
”NA STOJÁKA”, díky pevnosti 

umožní zapisování v ruce 
bez nutnosti položení 

na tvrdý podklad.

ORGANIZÉR 
NA DOKUMENTY

STOHOVATELNÉ!

     DA1437 
Oranžové desky na dokumenty A4 
se dvěma mechanickými klipsy. 

59 Kč [2,39 €]

5     DA1438  
Oranžové desky se 30ti eurofoliemi.
Do každé z nich můžete upořádat 
dokumenty - vše bude přehledné a po ruce. 

69 Kč [2,79 €]

4

     DA32011  
Kancelářský organizér na dokumenty, 
až A4. Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 25 x h 34 x v 7 cm. 

79 Kč [2,99 €] 
za 1 ks

6

     DA6953 
Solární kalkulačka s velkým displejem.
Automatické vypínání v případě nepoužívání.  
Rozměr 12 x 14,5 x 4,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

1 KALKULAČKA

DO ŠKOLY I KANCELÁŘE

1

3

3

6

6

6

6

4

5

5

2

Využijete na odkládání dokumentů 
v kanceláři i v pracovně doma. 

XXL OBÁLKA 
NA DOKUMENTY
XXL desky DEDRA 
vyrobené z průhledného reliéfního plastu 
s uzavíráním na pružnou gumičku. 
Lze zvětšit a použít až do šíře 5,5 cm.  
Rozměry: š 38 x h 5,5 x v 25,5 cm
 DA85282 růžové
 DA85281 mentolové 

59 Kč [2,39 €] za každé

7
8

7

8

ORGANIZÉR 
/STOJÁNEK
     DA32021  
Organizér/stojánek s pěti přihrádkami,
vyrobeno z odolného plastu.
Rozměry: š 5 x h 9 x v 20,5 cm.

129 Kč [4,99 €]

9

9

9

Využijete na stůl
na psací potřeby,

do kuchyně
na drobnosti,
v koupelně

na kosmetiku.

detail mazacího 
a psacího hrotu

detail 
obou 
hrotů

DÍLNÁ 
SADA6

detail 
tuhy

VYDRŽÍ 
DLOUHO

PENTILOFFKA

Organizér/stojánek s pěti přihrádkami, 
vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 5 x h 10,5 x v 20 cm.
     DA28861 bílý 
     DA28862 mintový 
     DA28863 meruňkový

129 Kč [4,99 €] 
za každý

10
11
12

     DA7166  
Sada 6 ks reflexních oboustranných 
zvýrazňovačů. Využijete při zvýraznění 
určeného textu. Šíře stopy 1/3 mm.

79 Kč [2,99 €] za 6 ks

13

PENTILOFFKA mikrotužka 
s kovovým mechanismem
pro posun tuhy.
 DA10642 šedá 0,7 mm
 DA10641 zelená 0,5 mm 

29 Kč [1,19 €] za každou

14
15

     DA6118
Gumovatelné kuličkové pero, modré. 
Možnost gumovat napsaný text zadní částí 
pera a na to místo znovu psát. 

69 Kč [2,79 €]

16

10
11

12

13

14

15

16

16

16

14 15
13

PRO VELKÝ
ZÁJEM    

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE
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DVOUPATROVÉ PENÁLY
Dvoupatrový polstrovaný penál KIKISTAR® s gumovými úchyty.
Rozměry celkem: š 13 x h 4,5 x 20 cm 1. patro má 18 poutek na pastelky či fixy,
2. patro má 4 poutka na pera a tužky + 2 větší poutka na gumy či ořezávátka
a 2 širší poutka na pravítka či nůžky. 
     FC16741 KIKISTAR® 
     FC16742 balloon KIKISTAR® 

99 Kč [3,99 €] za každý

1
2

DÍLNÁ 
SADA6

Ideální do školy na „výtvarku“ i na doma.

     DA11921 
6 ks sada štětců na malování 
s měkkými štětinami, různé 
velikosti pro široké i jemné tahy.
Délka štětců 12,5 – 15,5 cm. 

69 Kč [2,79 €] 
za sadu 6 ks

9

SADA ŠTĚTCŮ 6 KS

DÍLNÁ 
SADA

24

DÍLNÁ 
SADA

12

     DA11891 
12 ks sada kulatých štětců
na malování, různé velikosti 
1-12 pro tenké i širší tahy.
Délka štětců 18,5 – 22 cm.

89 Kč [3,59 €]
za sadu 12 ks

8

SADA ŠTĚTCŮ

“KULIČKOFFKY”
10 barev
     DA8637
„KULIČKOFFKY“ barevná kuličková pera
10 barev, trojhranné, délka 14,5 cm,
průměr 0,8 cm, rozměr balení 11,5 x 14,5 cm. 

99 Kč [3,99 €] za sadu 10 ks

3

3

DÍLNÁ 
SADA

10

šířka hrotu 1 mm 
TLUSTÉ FIXOFFKY 10 barev

6

     DA6119 
Tlusté „FIXOFFKY“ 10 barev, trojhranné, 
délka 14 cm, průměr 1,4 cm.

99 Kč [3,99 €] 
za 10 barev v balení

6

6

• jsou dlouhé a pevné 
• pestré barvy 
• ergonomický tvar – šestihranné 
• krásné sýté barvy 
• dřevěné, lakované

24 KS PAFTELKY
     DA6115 
24 ks PAFTELKY
v pevném plastovém pouzdře.  

99 Kč [3,99 €]

5

10

ROBOT RUČNÍ
OŘEZÁVÁTKO

Tužky to samo drží a vtahuje.

Automaticky přestane ořezávat, 
když je hrot ostrý.

Ve spodní části otvor 
pro vysypání "pilin".

Speciální
ocelový nůž.

     DA32811
Praktické ruční ořezávátko
pro tužky do průměru cca 8 mm
s kvalitním ocelovým nožem.
Rozměry: š 9 x h 7
(s kličkou 10 cm) x v 10 cm. 

249 Kč [9,99 €]

7

DÍLNÁ 
SADA

10

Dodáváme 
bez vybavení.

DÍLNÁ 
SADA3

Ideální na vytváření ozdobných 
okrajů a lemovek.

3 KS NŮŽKY
     DA6941
Sada 3 ozdobných dekorativních 
nůžek s kovovými čepelemi, kov/plast.
Délka nůžek cca 13 cm.

99 Kč [3,99 €] za sadu 3 ks

4
Náhodná 
kombinace 

barev.

     DA11901 
XL paleta na malování s otvorem pro prst,
pro 14 barev, vyrobena z odolného plastu.
Rozměry: š 28 x h 1 x v 21 cm.
Dříve 69 Kč 

59 Kč [2,39 €]

11

1

2

5

4

7

7

7

7

8

9

9

INTENSIVE 
VODOFFKY
     DA61131
INTENSIVE „VODOFFKY“ 18 barev 
na paletě, včetně štětce.
Průměr každé barvy 3 cm, 
rozměr palety: š 20 x h 11,5 x v 1 cm.

69 Kč [2,79 €]

10

     DA6112 
Vodou ředitelné „TEMPEROFFKY“
temperové barvy v kovové tubě, 
12 barev á 12 ml. 

119 Kč [4,79 €]

1210

11 12

TEMPEROFFKY
12 BAREV

NA VAŠE 
PŘÁNÍ

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE

PEVNÉ POUZDRO
Pevné skořepinové 
provedení.
Pevné pouzdro na sluchátka 
se zipem, uvnitř s praktickou 
kapsičkou na umístění sluchátek. 
Průměr 8 cm, výška 4,5 cm.
     DA86351 černé 
     DA86352 fuchsiové 

59 Kč [2,39 €] 
za každé

13
14

13

14

SUPER
CENA
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2v1 MARIBEL 
SUKNĚ/TOP

SUPER
CENY

MARIBEL 2v1 úzká minisukně 
s mnohostranným využitím. 90% 
polyester, 10% Spandex®, uni vel.
(odpovídá S, M, L), délka cca 40 cm.
 FC73484 fialová
 FC73486 tyrkysová 

99 Kč 
[3,99 €] 
za každou

13
14

DAISY FLOWER ČEPICE

MĚNÍ 
BARVY!

CHAMELE    N GEOMETRIC

Ve tmě se 
při dopadu 

světla rozsvítí 
reflexní povrch.

Designové reflexně svítící doplňky s geometrickými vzory, díky kterým na každé 
párty či oslavě zaručeně zazáříte! Jejich povrch ve tmě svítí duhovými odstíny.

     FC27893 
Batoh s klopou na přezku, jedna velká komora se stahováním, 
textilní podšívka. Rozměry: š 34 x h 14 x v 31 cm.

990 Kč [39,60 €]

1      FC27894 
Ledvinka s uzavíráním na zip, 
nastavitelný popruh kolem pasu.
Obvod pasu cca 78 - 118 cm, 
ledvinka: š 34 x h 9 x v 14 cm.

499 Kč [19,99 €]

2

1

2

3

3

4

4

5

     FC27892 
Peněženka na zip, uvnitř tři velké kapsy, 
středová kapsa na zip, 8 přihrádek na karty, dvě velké 
skryté kapsy např. na občanský průkaz a účtenky. 
Rozměry: š 19,5 x h 2,5 x v 10 cm.

299 Kč [11,99 €]

3

     FC27895 
Crossbody kabelka na patent, rozdělena na dvě části 
větší kapsou na zip, odnímatelný nastavitelný popruh 
přes rameno. Rozměry: š 25,5 x h 4 x v 17 cm.
Dříve 899 Kč

599 Kč [23,99 €]

4

     FC27891 
Etue s uzavíráním na zip, odnímatelné poutko 
s karabinou. Rozměry: š 22 x h 8,5 x v 9 cm.

249 Kč [9,99 €]

5

1 VYZTUŽENÉ DNO

1

3

2

4

1

5

13 14

12

12

ORGANIZÉR DO TAŠKY ČI KABELKY
Kabelkový POŘÁDKUMILOVNÍK. Při výměně kabelky přendáte pouze tento organizér. 
Hlavní kapsa je otevřená se 2 bočními kapsami na zip, po stranách 10 kapes různých velikostí, 
poutka na přenášení. Na boku patenty pro sepnutí. 100% PES, (šusťákový materiál, který lze prát). 
Složený: š 27,5 x h 0,5 x v 17 cm, rozložený š 27,5 x 9 x v 17 cm.
     FC20495 čokoládový
     FC20494 červený

129 Kč [4,99 €] 
za každý

6
7

XL JEMNÝ PLÉD
Použijete ho i jako přehoz přes ramena 
nebo větší šál kolem krku.
XL pléd z jemného úpletu s třásněmi, 
100% acrylic, š 65 x d 190 cm.  
     FC93233 červeno modrý 
     FC93232 šedo červený

199 Kč [7,99 €] 
za každý

8
9

6

7

8

9

10

10

11

11

     FC16891
Pletená čepice s BAMBULÍ z umělé kožešiny, efektní 
prošívání lesklou barevnou nití, 100% acrylic, uni velikost.

199 Kč [7,99 €]

12UNISEXOVÝ ŠÁL
Unisexový šál s bílým okrajem 
190 x 30 cm, 100% PAN.
     FC81545 fuchsiovo-fialový
     FC81544 černý

149 Kč [5,99 €] za každý

11
10

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

SUPER
CENA

Sukni 
využiteje

i jako TOP.
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FC pohodlná módní čepice. 
Vrchní materiál hladký s potiskem, 
vnitřní hřejivý fleece, 100% PES. 
Obvod cca 54 – 58 cm. 
     FC33597 FC šedá
     FC33598 FC petrolejová
     FC33595 REBELITO® šedá
     FC33592 DAISY FLOWERS červená
     FC33593 DAISY FLOWERS růžová
     FC33591 DAISY FLOWERS modrá
     FC33594 REBELITO® černá

199 Kč 
[7,99 €] 
za každou

11
12
13
14

10

8
9

HŘEJIVÁ ČEPICE

Možnosti nošení: 
čapka, šátek, 

čelenka,
kukla, pirát...

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY

• chrání před sluncem 
• je prodyšný a dobře odvádí vlhkost 
• při sportu zabrání stékání potu do obličeje 
• ideální jako první vrstva pod helmu
• v zimě chrání proti větru a prochladnutí

Využijete je na zakrytí úst a nosu, 
při různých sportovních aktivitách, 
ale také na běžné nošení.

VNITŘNÍ 
HŘEJIVÝ FLEECE

2 53 64 7

5

6

13
14

11

12

Univerzální vel. (průměr 45 - 70 cm, 
délka cca 50 cm). 95% PES, 5% Spandex®. 
Možnost praní na 30°C.
     FC31049 MONOGRAM FC
     FC31043 REBELITO®
     FC31041 červené DAISY FLOWERS
     FC31045 modré DAISY FLOWERS
     FC31047 růžové DAISY FLOWERS
     FC31046 fialové DAISY FLOWERS

69 Kč [2,79 €] za každý

2
3
4
5
6
7

DEDRA DESIGN

SUPER
CENY

BENEFITY kompresivních podkolenek: 
• běžné nošení: pro odstranění pocitu unavených a těžkých nohou
• podpora při problémech s křečovými žilami, otékajícími nohami, 
 křečích v dolních končetinách
• cestování letadlem, autem, vlakem, autobusem nebo při dlouhém sezení 
 např. v zaměstnání: prokrvují tkáně a omezují otoky nohou 
• při sportu: běh, cyklistika, turistika, Nordic Walking - podporují průtok krve 
 a zvyšují okysličení tkání, což vede ke zvýšení podpory fyzického výkonu

COMPRESSION
Kompresní spodní části zajistí dokonalé 

prokrvení a okysličení svalů - v oblasti kotníku 
nad patou je komprese nejvyšší a směrem vzhůru klesá,

díky tomu efektivně napomáhají cirkulaci krve.

     COMPRESSION funkční kompresivní podkolenky
s vláknem CoolDry®, široký horní lem neškrtí nohu
pod kolenem a lépe drží, 20% cooldry®, 
55% prodyšný nylon, 10% Spandex®,
15% superelastický lycra elastan.
FC89951 velikost 37-41
FC89952 velikost 42-46

299 Kč [11,99 €] za každý pár

1 SUPER
CENA

1KOMPRESIVNÍ PODKOLENKY: SPORT, LETADLO, VLAK

DEDRA 
DESIGN

8

9

10

velikost 
37-41

velikost 
42-46

FUNKČNÍ 
PONOŽKY
Sportovní funkční ponožky s funkčními zónami, 
93% NY, 5% PP, 2% Elastan (je elastický a drží tvar).
 FC89941 fialovo-červeno-šedé, 
 velikost 37-41
 FC89942 modro-zeleno-černé, 
 velikost 42-46 

99 Kč [3,99 €] za pár

15

16

15

16
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Vyžádejte si u svého prodejce všechny SOUČASNĚ 
PLATNÉ KATALOGY a mimořádné nabídky.

LUXUSNÍ MANIKÚRA
OBSAH SADY: pinzeta, nůžky, 2 x kleštičky na nehty, 2 x kleštičky
na nehty nebo kůži, pilník na nehty, odstraňovač nehtové kůžičky,
2 x zatlačovač nehtové kůžičky oboustranný, škrabátko (čistič uší), 
Beďarex 2v1 - expresor na akné a černé tečky, 3 x skalpel 
na pedikúru, uzavíratelné pouzdro.

DÍLNÉ 
SADY

16

Díky praktickému odkládacímu stojánku 
ho budete mít vždy po ruce.

Rychlejší a efektivnější 
holení duálními ocelovými 
čepelemi = o 50 % lepší 

pokrytí při holení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA

4D HLAVICOVÝ 
HOLÍCÍ STROJEK 
Zajistí rychlé oholení a minimalizuje 
podráždění pokožky.

Samozřejmostí
je výklopný zastřihovač 

navržený pro detailní 
partie, jako jsou kotlety 

a kníry.

Flexibilní hlavy
se 4 nezávislými 

pohyby se přizpůsobí 
konturám vaší tváře.

     EL91242
4D SHAVER Nabíjecí hlavicový holící strojek
pro suché každodenní holení. Integrovaná baterie 
umožňuje až 45 minut bezdrátového holení.
Max. rozměry strojku: 16 x 5,5 cm

599 Kč [23,99 €]

4

Čistá pánská vůně, 
která nepřebije
vaši kolínskou.

BALZÁM PO HOLENÍ

Poskytuje trojí účinek 
– zklidňuje, hydratuje
a podporuje
regeneraci pokožky 
po holení.

D-Panthenol
hydratuje a vyživuje.
Aloe vera má
zklidňující účinky.

     FC60101 
AFTER SHAVE genetics sensitive for men/pro muže,
balzám po holení, 150 ml.

129 Kč [4,99 €] 

5

BEZ PARABENŮ

4

Rotační systém nerezových břitů pro přesné, 
rychlé a bezpečné odstranění chloupků.

Zastřihování chloupků v nose, uších.
Úprava obočí a kotlet.

Dodáváme včetně praktického stojánku,
nástavce na zastřihování chloupků,
kotlet a knírů, krytu obou nástavců

a čistícího kartáčku.

2v1 
NOSOCHLUPOSTŘIH
     EL91251
Bateriový zastřihovač chloupků v nose, uších, kotlet a knírů. 
Provoz na jednu tužkovou baterii. Kompaktní provedení. 
Max. rozměry strojku: 13,5 x 2,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

3

3

3

3

1 2

16 dílná sada z kartáčované černé oceli 
v uzavíratelném koženém pouzdru 
s embosovaným logem FC. 
Rozměry: š 9,5 x h 5 x v 15,5 cm.
     FC23222 červená
     FC23221 žlutá 

499 Kč [19,99 €] 
za každou

1
2

5
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Pletená čepice s aplikací loga FC, vnitřní hřejivý fleece. 
100% PES, velmi pružný materiál. Obvod cca 36 -56 cm.
     FC35121 antracitová
     FC35131 smetanová
     FC35111 černá

249 Kč [9,99 €] 
za každou

10
11
12

PLETENÁ ČEPICE 
S HŘEJIVOU PODŠÍVKOU

10

10

11

11

12 12

VNITŘNÍ 
HŘEJIVÝ 
FLEECE

Pletená čepice vás spolehlivě zahřeje v chladném 
počasí, je pružná a velmi pohodlná.

Vyrobeno ze 100% měkkého PES mikrovlákna.
Délka 105 cm, šířka 19 cm.

ŠÁLOVÝ LÍMEC

21

6

4

7

3

++ ++
2+1 

ZDARMA
Pouze do 24.3.2023.

    BB0707S
SADA 2+1 ZDARMA 
Dezinfekční spray 
na hladké povrchy, 71 % alkoholu, 
BACILEX® DISINFECTING SPRAY, 
3 x 100 ml.

138 Kč [5,58 €] 
za sadu 3 ks 
tj. jen  46 Kč [1,86 €] za 1 ks

8

8

V kvalitním koženém vzhledu s kovovou sponou na zacvaknutí, vyjímatelné polštářky 
s umělým sametem, vnitřek kazety rovněž vyložen umělým sametem. Víko s tvrzeným 
sklem připevněné saténovou stužkou. Kombinace dřeva a ekokůže.

KAZETY 
NA HODINKY, NÁRAMKY, ŘETÍZKY

6 přihrádek 3přihrádky

     FC19956 
na 6 hodinek, š 30 x h 11 x v 8 cm

599 Kč [23,99 €]

1      FC19955 
na 3 hodinky, š 15,6 x h 11,2 x v 8 cm

399 Kč [15,99 €]

2

ULTRALEHKÝ BATOH

V přední části pružné stahovatelné gumy 
např. na mikinu nebo cvičící podložku.

Batoh složíte do vnitřní kapsy 
o rozměru 17 x 17 x 5 cm.

     FC95445
Ultralehký batoh REBELITO® skládací, s dvěma velkými 
kapsami s uzavíráním na zip. Nastavitelné popruhy, poutko 
na pověšení. Vyrobeno z pevného nepromokavého materiálu. 
Hmotnost cca 220 g. Rozměry: š 30 x h 13 x v 45 cm.

399 Kč [15,99 €]

9

Postranní síťky na láhve s pitím.
Nastavitelné popruhy.

S odnímatelnou aplikací 
Rebelito®.
     FC19391 platinově šedý
     FC19381 černý 
     FC19411 smetanový      
     (bez fota)

199 Kč 
[7,99 €] za každý

3
4
5

S kovovým monogramem.
     FC19392 platinově šedý 
     FC19412 smetanový 

199 Kč [7,99 €] 
za každý

6
7

tj. jen 

46 Kč
[1,89 €] 
za 1 ks

Imitace norkové kožešiny 
z hebkého mikroplyše.

9

9

2

SUPER
CENA

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE
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12 ks
99 Kč
[3,99 €]

DÍLNÉ 
SADY3

ČELENKY, 
SPONKY A GUMIČKY
Vše pro snadnou úpravu vlasů a krásné účesy.

     DA4278 
Textilní čelenka do vlasů, 
univerzální velikost, elastický úplet. 
Šířka 7 cm. Obvod cca 40 – 74 cm. 

49 Kč [1,99 €]

7

DÍLNÁ 
SADA

12

DÍLNÁ 
SADA6

DÍLNÉ 
SADY4

Gumička 
nebo čelenka, 
to je na vás.

1315

16

17

14

10

11
12

DÍLNÉ
SADY

10

Pevně drží
a netahají.

• velmi dobře tlumí vibrace
• ideální pro různá cvičení na podlaze
• kvalitní paměťový materiál odolný 
 proti vlhkosti a potu
• protiskluzový povrch pro bezpečné 
 udržení stability
• velmi snadno se čistí

JÓGA & FITNESS PODLOŽKA

Vhodná na jógu, 
pilates i fitness.

Baleno v síťovaném
přenosném sáčku.

     DA26651
JÓGA & FITNESS podložka 
s paměťovým efektem. 
Dodáváme včetně pouzdra s uchem 
pro přenášení a stahováním na olivku. 
Vyrobena z NBR pěny a 100% PES. 
Rozměry: d 172,5 x š 60,5 cm, 
tloušťka 0,7 cm.

499 Kč [19,99 €]

3

Princip 
pružinového

odporu.

Tyč ohýbáte
a tím posilujete svaly 

horních končetin,
prsní svaly a široký

sval zádový.

POSILOVACÍ TYČnastavení odporuPOSILOVACÍ KLEŠTĚ
     DA10761
Nastavitelné posilovací kleště.
Ergonomicky tvarovaná držadla opatřená
měkkou pryží. Možnost nastavení odporu 
(pružiny) v rozmezí od 10 do 40 kg
(22 – 88 Lbs). 
Kombinace kovu a tvrzeného plastu, 
š 9,5 x h 2 x v 14,5 cm.

149 Kč [5,99 €]

4 4

CoolMax® je speciální 
funkční čtyřkanálkové vlákno, 
které je vodoodpudivé 
a nenasákavé a velmi 
rychle odvádí tělesnou 
vlhkost od pokožky.

dámské 
37-41

CoolMax® FUNKČNÍ PONOŽKY
Funkční sportovní ponožky s vláknem CoolMax®. 
Obzvlášť elastické a zesílené v oblastech velkého
zatížení chodidla. Materiál 40% Coolmax®,
40% bavlna, 17% NY, 3% elastan.   
 FC89931 bílo-šedo-červené, 37-41  
 FC89932 bílo-šedo-modré, 42-46

129 Kč [4,99 €] za každé

1
2

pánské
42-46

1 2

3

3

3

     DA10831
Posilovací tyč POWER TWISTER. 
Ohebná tyč s pružinou.
Ergonomické rukojeti
s poutky na zápěstí. 
Kombinace plastu a kovu. 
Délka 75 cm, průměr cca 3,5 cm, 
délka pružiny 23,5 cm.

299 Kč [11,99 €]

5

Čelenka do vlasů z lesklého plastu,
na vnitřní části 2 jemné hřebínky,
díky nimž krásně drží tvar vlasů, šířka 1,2 cm. 
     DA4241 růžová 
     DA4253 modrá 
     DA4240 šeříková 

39 Kč [1,59 €] za každou

8
9
10

     DA4254 
12 ks sada skřipců s puntíky,
z lesklého plastu, mix barev.
Průměr jednoho 2,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

6

Čelenka do vlasů z lesklého plastu,
na vnitřní části 2 jemné hřebínky,
díky nimž krásně drží tvar vlasů, šířka 2,4 cm. 
     DA4238 šeříková 
     DA4236 fuchsiová 

49 Kč [1,99 €] za každou

11
12

3 ks sada čelenek do vlasů,
na vnitřní části jsou jemné hřebínky,
díky nimž krásně drží tvar vlasů.
Vyrobeno z plastu. Široká čelenka š 2,4 cm,
úzká čelenka š 1,2 cm,
vlnkovaná čelenka š 0,6 cm. 
     DA4422 černá 
     DA4420 tygrovaná 

69 Kč [2,79 €] za sadu 3 ks

13
14

Vrstvená textilní čelenka do vlasů,
na spodní části elastická guma, úplet. 
Obvod cca 48-74 cm.  
     DA3916 černá 
     DA3909 modrá 

59 Kč [2,39 €] za každou

15
16

4 ks sada elastických gumiček/čelenek do vlasů. 
Elastický úplet. Obvod jedné cca 34 – 90 cm.
     DA16872 odstíny hnědé 
     DA16873 růžovo fialové 
     DA16871 šedo černé 

49 Kč [1,99 €] za každou sadu 4 ks

17
18
19

     DA9546
12 ks XL silné gumičky, 
mix barev, šířka cca 3 cm.

99 Kč [3,99 €] 
za sadu 12 ks

20 10 ks gumičky do vlasů.
     DA8680 barevné
     DA86801 černé

69 Kč [2,79 €]  
za sadu 10 ks

21
22

     DA9548
6 ks provázkové elastické gumičky, 
barevné, šířka cca 2 cm.

69 Kč [2,79 €] za sadu 6 ks

23

5

5

6

7
8

9

18

19

18

20

21 22

23

PRO VELKÝ
ZÁJEM    

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE

SUPER
CENASUPER

CENA
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Oboustranná těsnicí lišta/pás pod dveře 
proti průvanu, délka 94 cm (!!!), 
šířka 9,5 cm, šířka pro dveře cca 4 - 4,5 cm. 
Materiál polyesterová pěna. 
     DA35421 černá
     DA35422 kakaová 
     DA35423 šedá 

129 Kč [4,99 €] 
za každou

26
25

27

PRŮVANEX
Lišta proti průvanu.

NÁBYTKONÁRAZNÍKY
BEZPEČNOSTNÍ PĚNOVÉ NÁRAZNÍKY
PRO ZAJIŠTĚNÍ NEBEZPEČNÝCH ROHŮ, NÁBYTKU A STOLŮ

 Nárazníkový pás lze 
použít kolem celého stolu, 

postele, skříní,...

Ochrání vaše děti 
před ostrými rohy nábytku,...

 Jednotlivé díly se dají krásně 
barevně kombinovat a také jednoduše 

zkracovat podle potřeby.

Sada 4 ks pěnových NÁRAZNÍKŮ

Pěnový 
NÁRAZNÍKOVÝ 

PÁS 2 m (!!!)

4 ks NÁRAZNÍK 
Sada 4 kusů pěnových rohů. 
Snadné přichycení oboustrannou páskou 
(součást balení). Materiál 100% NBR. 
     DA17481 nebesky modrý
     DA17482 čokoládově hnědý
     DA17483 okrový
     DA17484 cihlově červený
     DA17485 krémový
     DA17471 žlutý
     DA17472 světle růžový
     DA17473 šedý
     DA17474 hráškově zelený
     DA17475 černý

69 Kč [2,79 €] za každou sadu 4 ks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1

6
78910

18

Přilepíte na místo pomocí 
oboustranné lepící pásky 

(součást balení).

Zabezpečte si kliky u dveří proti 
nechtěnému zranění a zabraňte 
poškození stěny nebo nábytku 
při rychlém otevření dveří.

KLIKONÁRAZNÍK

délka 
2 m

23

1
2345

11

12

13

14

NÁRAZNÍKOVÝ PÁS
Délka 2 m (!!!). Snadné přichycení 
oboustrannou páskou (součást 
balení). Materiál 100% NBR. 
     DA17491 krémový
     DA17494 čokoládově hnědý
     DA17495 nebesky modrý
     DA17493 okrový
     DA17505 žlutý
     DA17404 světle růžový
     DA17503 šedý
     DA17502 hráškově zelený
     DA17501 černý 
     DA17492 cihlově červený

129 Kč [4,99 €] za každý

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ochranná pomůcka proti 
nechtěnému přibouchnutí dveří.

2 ks 
ZARÁŽKA/KLÍN

     FC23681
2 ks plastová zarážka/klín 
pod dveře s praktickým háčkem 
na pověšení. Délka 13 cm, 
max. výška klínu 2,5 cm. 

99 Kč [3,99 €] 
za 2 ks

24

16 17 18
19

15
20

Zabezpečte své skříňky i šuplíky a ochraňte 
tak své dítě před jejich nebezpečným obsahem!

BABYSTOP

S praktickým
háčkem na pověšení.

     FC23651
Ochranný zámek/pojistka na dvířka, nastavitelný, samolepící 
s jednoduchým otvíráním a posouváním díky praktickým tlačítkům. 
Vyrobeno z pevného plastu. Nastavitelná délka 10 - 24,5 cm.  

149 Kč [5,99 €]

21

2 ks NÁRAZNÍKOVÝ KRYT 
na kliku, tlumič nárazu dveří 
do stěny či nábytku. 
Délka cca 13,5 cm, průměr 3,5 cm. 
Materiál 100% NBR. 
     FC23661 zelený
     FC23662 hnědý 

99 Kč [3,99 €] za každý pár

23
22

21

SNADNÁ a RYCHLÁ INSTALACE! 
Není třeba žádné nářadí!

Snadné nastavení délky 
stlačením PUSH tlačítka.

21

21

Snadné otevírání 
pro dospělé. 

21

22

24

DÍLNÉ 
SADY4

DÍLNÉ 
SADY2

NOVÉ

Dveře s prahem (většinou vchodové): 
jeden těsnicí váleček USTŘIHNĚTE 

a oboustrannou lepicí PÁSKOU PŘIPEVNĚTE.

Pomůže vám také 
od vnikání prachu, hmyzu 

a hluku do bytu.

26

27

25

25

DÍLNÁ 
SADA2

délka 
94 cm

Zabrání průvanu a unikání tepla 
= ÚSPORA ENERGIE!

25 26 27

26

Dveře bez prahu (většinou interiérové): 
NASUŇTE A SEŘÍZNĚTE.
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VELMI HEBKÉ, MĚKKÉ A NADÝCHANÉ PELÍŠKY
PRO VAŠE MAZLÍČKY

průměr 50 cm

1

2

5

VELKÝ průměr 80 cm (!!!)

LAGOON VELVET s výplní z dutého vlákna
1

2
5

poměr 
velikostí

POLSTROVANÝ PELÍŠEK, vyrobeno 
z velmi jemného lagoon velvet
materiálu s dlouhým vlasem,
ve spodní části protiskluzová textilie.  
PRŮMĚR cca 50 cm 
     DA30891 černý 

499 Kč [19,99 €]

PRŮMĚR cca 80 cm
     DA30892 černý
     DA30902 čokoládový 

799 Kč [29,99 €] 
za každý 

PRŮMĚR cca 120 cm
     DA30893 černý
     DA30903 čokoládový 

1 290 Kč [49,90 €]
za každý

1

3

4
5

2

AUTOMATICKÝ
DÁVKOVAČ NA GRANULE

Na boku
s odměrkou.

Vrchní
odnímatelná část

s otvorem a víčkem
pro dosypávání 

granulí. 

1) 2) 3)

Dovnitř 
špinavé, 

ven čisté!

vel. M

vel. XL

Vyjímatelná 
vnitřní silikonová část 

pro snadné čištění.

TLAPKOMYČKA
PRO ČISTÉ TLAPKY
Na čištění tlapek domácích mazlíčků, s měkkými 
jemnými silikonovými štětinami 
pro šetrné mytí tlapek, kombinace plastu a silikonu.

Rychlá pomoc
při zablácených
tlapkách vašich 

mazlíčků!

     DA23171 vel. M,
pro malá a střední 
plemena, průměr
9 cm x v 11 cm, 
vnitřní průměr 7 cm. 

279 Kč [10,99 €]

8      DA23172 vel. XL, 
pro střední a velká plemena,
průměr 10 cm x v 14,5 cm, 
vnitř. průměr 8 cm.

299 Kč 
[11,99 €]

9

9

8

3v1 PROŠÍVANÁ BUNDA, KŠÍRY 
A VODÍTKO V JEDNOM

Velikostní tabulka oblečků pro pejsky 
velikost obvod krku (A) obvod hrudníku (B) délka oblečku délka s kapucí (cca)

   1 (S) 20 - 23 cm 32 - 35 cm 27 cm 37 cm

   2 (M) 24 - 26 cm 36 - 40 cm 32 cm 42 cm

   3 (L) 27 - 30 cm 41 - 43 cm 38 cm 49 cm

   4 (XL) 31 - 32 cm 44 - 46 cm 42 cm 53 cm

   5 (XXL) 32 - 34 cm 47 - 52 cm 49 cm 60 cm
 
Součástí jsou kšíry a vodítko.

odepínací kapuceJednoduché a rychlé oblékání
bez provlékání nožiček! 

OMYVATELNÝ
SUPER LEPIVÝ

CHLUPOLAPAČ
     DA2194  
Omyvatelný chlupolapač. 
Odstraňovač nečistot z textilu
(z tmavých triček, kabátů, kalhot, potahů). 
Váleček omyjte pod tekoucí vodou
- žádné lepící pásky! 
Rozměr: 11,5 x 6,5 x 18 cm.

99 Kč 
[3,99 €]

6

     DA26051
Oboustranný odstraňovač chlupů a nečistot z textilu 
(z tmavých triček, kabátů, kalhot, potahů). 
Vyrobeno z tvrzeného plastu.
Rozměry: š 5,5 x h 2 x v 25,5 cm

99 Kč [3,99 €]

7

OBOUSTRANNÝ 
ODCHLUPOVAČ 

Odstraní nežádoucí 
chlupy z textilií.

Celou bundu
ROZEPNETE 

a snadno 
ZAPNETE

suchými zipy 
a na hrudi
zajistíte 

popruhem.

11

11

12

12 12

11

4

3
6

7

7

7

     DA21391
KRMELEC, automatický dávkovač na granule. 
Vyrobeno z pevného plastu. 
Rozměry celkem: š 17 x h 27 x v 24 cm, 
vrchní nádoba objem cca 1500 ml.

129 Kč [4,99 €]

10

10

10

SPORTOVNÍ  BUNDA REBELITO® s nastavitelnými popruhy, vodítkem
(délka s karabinou cca 140 cm) a odepínací kapucí, zapínání na suchý zip,
v zadní části stahování na olivky. 100% PES, ve vel. 1 (S), 2 (M), 3 (L), 4 (XL), 5 (XXL).  
     FC2558 růžovo fialová + velikost 
     FC2559 zeleno khaki + velikost 
     FC2557 zeleno modrá + velikost (pouze 3, 4) 
     FC2555 žluto šedá + velikost (pouze 4, 5) 

599 Kč [23,99 €] 
za každou

11
12
13
14

13 14

13

SUPER
CENA
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HLAVNÍ VÝHODY:
Odstraňuje led jednoduše, rychle a bez námahy!
Pomůže také s rozmrazením autozámku.
Je odolný až do teploty - 45 °C. 
Tento ekologický prostředek je vyroben výhradně
z přírodních látek a neobsahuje žádné ropné
deriváty ani methanol.

NA PŘÍRODNÍ BÁZI

ECOCAR POLARIUM

EKOLOGICKÝ
ROZMRAZOVAČ SKEL

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ SNĚHU,
LEDU A NÁMRAZY ZE SKEL

     FR0696 
EKOLOGICKÝ ROZMRAZOVAČ SKEL 
ECO CAR POLARIUM 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

1

Ekologicky šetrné 
receptury

100% recyklované 
obaly

VÝHODNÁ AKČNÍ SADA
FR0696S
ECO CAR POLARIUM 
+ NÁHRADNÍ NÁPLŇ, 
500 ml + 500 ml 

199 Kč [7,99 €] za sadu

+

HLAVNÍ VÝHODY:
Snadné a účinné použití: 
postřik aplikujete na místa 
navštěvovaná kunou 
(podkroví, půdy, garáže, 
kůlny, u motoru aut...).

Aplikací postřiku KUNOFF
předejdete případným 
škodám, které způsobují 
kuny.

Účinně odpuzuje kuny 
a ty již místa, na která 
byl postřik KUNOFF
aplikován, nenavštěvují. 

PŘEDEJDETE PŘÍPADNÝM 
PROBLÉMŮM, 
KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KUNY!

     KR0188 
Ekologický odpuzovač 
proti kunám, 
ECO KUNOFF, 500 ml.

169 Kč [6,79 €]

2

EKOLOGICKÝ 
ODPUZOVAČ KUN

2

JAKOU VELIKOST 
NEPOHODEK ZVOLIT?

PROTISKLUZOVÉ! 

Využijete je do deště, do bláta, do mokré trávy, 
do sněhu, do rozbředlého sněhu, ale i k návštěvám 
lékaře namísto textilních či jednorázových návleků!

OCHRÁNÍ VAŠE PARÁDNÍ 
(NOVÉ A ČISTÉ) BOTY 
V NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ

NEPOHODKY 100% NEPROMOKAVÉ 
PRUŽNÉ SILIKONOVÉ 

NÁVLEKY

100%
VODĚODOLNÉ

VYUŽIJÍ JE ŽENY, MUŽI I DĚTI

NEPROMOKAVÉ A OMYVATELNÉ 
OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ!

EXTRA 
PRUŽNÉ

Ochranné silikonové návleky na boty 
s protiskluzovou úpravou. 
Vyrobeno z extra pružného nepromokavého
silikonového materiálu, omyvatelné. 

DA27821 vel. S (pro vel. cca 30 - 35) 

149 Kč [5,99 €] za pár 

DA27822 vel. M (pro vel. cca 35 - 40)  

199 Kč [7,99 €] za pár 

DA27823 vel. L (pro vel. cca 40 - 45) 

249 Kč [9,99 €] za pár 

DA27824 vel. XL (pro vel. cca 45 - 50) 

299 Kč [11,99 €] za pár

MRAZUVZDORNÝ 
EKOKONCENTRÁT 
DO OSTŘIKOVAČŮ
FR0697S 
AKČNÍ SADA 1+1 EKO ČISTICÍ MRAZUVZDORNÁ 
KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ, 
CAR DEFROST LIQUIDATOR, 
1500 ML + 1500 ML (NA 3 + 3 L SMĚSI) 

Hodnota sady: 398 Kč/15,98 €

298 Kč [11,98 €] za sadu 1+1 ZDARMA

Akce platí do 31.1.2023

NA
3+3 LITRY

SMĚSI

ÚSPORA
100 Kč

[4 €]

+

VELIKOSTI
4

NAVLÉKNETE a HOTOVO!
Už žádné zablácené a mokré boty!

1
1+1
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PRAKTICKÉ AUTODOPLŇKY

     DA25991
Podržtaška do auta 2v1praktický 
věšák k zavěšení na opěrku hlavy
a sedadel automobilu, se dvěma háčky.
Tvrzený plast, nosnost max. 6 kg,
š 10,5 x h 4,5 x v 16,5 cm

129 Kč [4,99 €]

5

55

7

Lze zavěsit na opěrku předního 
i zadního sedadla automobilu.

     DA27881
Omyvatelný transparentní kapsář do auta, připevnění popruhem
na suchý zip, ve spodní části háčky na pružné gumě pro zafixování
pod sedadlo. Materiál PVC. Rozměry: š 40,5 x v 59 cm.

129 Kč [4,99 €]

2

Vhodná do garáže i sklepa
nebo pro zimní uskladnění.

Lze použít při pobytu 
v přírodě nebo přepravě autem.  

1 Omyvatelný povrch.
Ochrana sedadel proti okopání.

1
2

2

Nepromokavý materiál, 
chrání proti dešti, sněhu, 

prachu i slunci.

     DA27871
Ochranná plachta/potah na kolo, moped či skútr.
Vyrobena z PES nepromokavého materiálu.
Ve spodní části suchý zip pro zafixování.
Rozměry 200 x 100 cm.

179 Kč [6,99 €]

1

      DA0641
Univerzální čistící rukavice 
SASANKA®, 23 x 20 cm.

79 Kč [2,99 €]

3

SASANKA® 
ČISTÍCÍ RUKAVICE

ZDRSNĚNÝ POVRCH NA HRUBÉ 
NEČISTOTY NA DRUHÉ STRANĚOTOČNÝ 

DRŽÁK 
NA MOBIL
     DA24801
360° otočný držák na mobil 
do auta, snadné a rychlé připevnění
na mřížku ventilace, nastavitelný 
pro šířku telefonu 5,5-8,5 cm.
Pevné uchopení díky vnitřní pružině. 
Kombinace kov a tvrzený plast. 
Rozměry: š 7 x h 5 x v 2,5 cm

99 Kč [3,99 €]

4

OTOČNÝ O 360°

Udrží váš mobil spolehlivě
na místě i během jízdy.

Využijete
pro bezpečné
handsfree volání.

Nastavitelná šířka.

7
3

3

4

4

4

PODRŽTAŠKA

Zabraňte odření brýlí a odkládejte je 
na bezpečné místo, kde je budete

mít i snadno po ruce.

PODRŽBRÝLE
Praktický držák brýlí do auta, 
snadné připevnění na stínítko na předním skle.
Kombinace plast a kov.
Rozměry: š 2,5 x h 4 x v 7,5 cm.
     DA23572 stříbrný 
     DA23571 černý

69 Kč [2,79 €] za každý

7
8

Jednoduchá instalace a použití.

1. NASAĎTE 
na stínítko 2. OTEVŘETE 3. VLOŽTE brýle 

a ZAVŘETE

7
8

7
7 7

     DA23621
Šroubovák se 4 druhy šroubováčků,
kovový kroužek lze připevnit na klíče.
Délka 6,5 cm
(včetně řetízku a oka 11 cm),
průměr cca 0,5 mm.

59 Kč [2,39 €]

6

4in1 KAPESNÍ ŠROUBOVÁK

složený

křížový
šroubovák

2 x matice

plochý
šroubovák

6

6

6

6
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Praktický pružný pásek
na zadní straně usnadňuje mytí 
všech omyvatelných povrchů. 

EXTRÉMNĚ SAVÁ HOUBA

7

     DA22511   
XL Ochranná podložka pro psy na zadní sedačku 
i do kufru auta, 4 nastavitelné popruhy s plastovou
karabinou, zip o délce cca 48,5 cm na částečné 
ozepnutí podložky, 2 otvory (cca 11 cm)
na suchý zip pro pásy, cca 140 x 145 cm. 

299 Kč [11,99 €] 
Podrobnosti na www.dedra.cz.

8

Lze použít i na čištění žaluzií
a klávesnic počítače.

     DA25971
2v1 síť do kufru auta, upevňovací, 
pružná, připevnění na 4 plastové 
úchyty (lze nalepit nebo přišroubovat)
včetně šroubků (jsou součástí balení). 
Rozměry nenapnuté cca 110 x 60 cm,
složené do kapsy 110 x 30 cm.

199 Kč [7,99 €]

1      DA25972
Síť do kufru auta, upevňovací, 
pružná, připevnění na 4 karabiny.  
Rozměry nenapnuté s karabinami 
cca 70 x 70 cm

199 Kč [7,99 €]

2

     DA25961
2v1 čistič ventilací automobilu 
a kartáček, odnímatelný pratelný 
potah. Délka 16,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

6

     DA25981
Stěrka na vnitřní okna do auta
s návlekem z mikrovlákna a rozstřikovací
lahvičkou 40 ml (součást balení náhradní návlek),
výkyvná hlavice, skládací odnímatelná rukojeť.
Délka cca 42 cm, stírací plocha 15 x 10 cm.

159 Kč [6,39 €]

7

     DA22512
Ochranná podložka pro psy do kufru auta, 
2 nastavitelné popruhy s plastovou karabinou,
suchý zip pro zafixování podložky do správného tvaru 
a na boky kufru, rozměry rozložené
cca 145 x 115 cm, rozměr složené
do požadovaného tvaru do kufru cca 86 x 85 cm.

249 Kč [9,99 €]

9

2

Rozstřikovací lahvička
+ druhý návlek ZDARMA

Délka 42 cm (!!!)

Lze použít jako kapsu přeložením napůl 
nebo rozloženou na zafixování zavazadel.

1

Díky zipu
vytvoříte v dece 
otvor pro lepší 

výhled psa.

4 nastavitelné 
popruhy 

pro bezpečné 
uchycení.

7

6

    EXTRA
VELKÁ VELIKOST
140 x 145 cm

8

8

Na klasické 
cigarety, 
také HEET
od IQOS, 
GLO.

Popelník do auta s LED
osvětlením a víkem, plastový. 
Průměr vrchní 7,5 cm,
spodní 6 cm, výška 10,5 cm.
     DA25951 bílý
     DA25952 černý

199 Kč [7,99 €] 
za každý

3
4

S LED osvětlením.

3

4

Sedí do většiny 
držáků na nápoj v autě.

3 4

1

Již žádný
nepořádek

v autě! 

     DA24841
Závěsný odpadkový vak/koš do auta,
snadné připevnění díky regulovatelnému popruhu
s plastovou karabinou, ve spodní části suchý zip 
pro jednoduché vysypání. 100% PES, 18 x 38 cm,
průměr vrchní části cca 11 cm. 

79 Kč [2,99 €]

5
5

1 2

5

4
3

3

7

9

8

7

6

6

XXL SILNÁ UTĚRKA NA AUTO
Univerzální utěrka

z mikrovlákna.

9

     DA7693 
XXL silná oboustranná utěrka leštící/sušící.
Lze prát v pračce, max. rozměry 62 x 30 cm.

199 Kč [7,99 €]

10      DA1322
Extrémně savá houba ukrytá uvnitř 
SASANKY. Z jedné strany jsou
mikrovláknové tyčinky a druhá strana 
je opatřena zdrsněným povrchem
pro snadnější odstraňování
hrubších nečistot, 24 x 15 cm.

99 Kč [3,99 €]

11

10

11

11
SUPER
CENA
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ANATOMIXX® 
POLŠTÁŘ
     FC16031  
ANATOMIXX® klasický polštář
z paměťové pěny, snímatelný 
pratelný potah na zip,
š 50 x h 30 x v 9,5 cm. 

699 Kč [27,99 €]

1

ANATOMIXX® REVOLUCE 
VE SPÁNKU A RELAXACI

ANATOMIXX® memory foam 
Memory foam (paměťová pěna) byla vyvinuta v NASA na základě požadavků kosmického výzkumu. Dokáže kopírovat tělo na základě hmotnosti člověka 
(pěna se přizpůsobí tělu) a zároveň tato pěna reaguje také na tělesnou teplotu člověka. Vnitřní pěnová část je vyrobena ze 100% ANATOMIXX® paměťové pěny 
(špičková kvalita – při výrobě nebylo použito žádných laciných a nekvalitních náhrad). Ostatní výrobci používají jako výplň běžné duté vlákno, ale to se slehává a po měsíci 
přestává plnit svoji funkci. Jak je pro značku FC zvykem, vybíráme vždy jen ten nejlepší materiál!
V momentu zahřátí tělem změkne a díky efektu tzv. „pomalého vracení do původního stavu“ omezuje protitlak na exponovaných místech a zabraňuje nepříjemným tlakům 
a proleženinám. 
Revoluční hmota, která se s úspěchem používá na ty nejlepší matrace nebo anatomické polštáře. Dochází ke zlepšenému prokrvení, spánek nebo sezení jsou tudíž bez 
neustálých změn polohy klidnější a pohodlnější.
Každý výrobek z řady ANATOMIXX® memory foam má velurový potah z příjemného, hebkého, hladivého, tulivého, bavlněného veluru.

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

celková délka
190 cm !

Pro koho je ANATOMIXX® mořský koník určený:   
• osoby s chronickými bolestmi krční páteře a zad  
• osoby s křečovými žilami - nohám ulevíte a jemně je ponoříte do paměťové pěny   
• osoby s kloubními problémy (kyčelní náhrady atd.) - koleny a stehny 
 obejmete koníka a nohy pak máte v ideální pozici pro spaní a relaxaci   
• těhotné maminky - ulevíte zádům i nohám 
• kojící maminky - využití jako komfortní kojící polštář
• spáči, kteří rádi usínají na boku - pohodlné tulítko, když usínáte sami

6 RŮZNÝCH POLOH - vyberte si tu svoji nejpohodlnější 

TĚHOTNÉKOJÍCÍ

ANATOMIXX® 
TULÍTKO® 6v1 
MOŘSKÝ KONÍK

6

6

6

Pomáhá při zmírnění lehkého chrápání u osob, 
které spí na boku, stimuluje krevní oběh 

končetin i celého těla, podporuje svalovou  
relaxaci a správné držení těla.

3

 Užijte si cestování, usínání  
nebo relaxaci s Vaší oblíbenou  

hudbou, audioknihou nebo rádiem. 
Hudbu slyšíte v příjemné hlasitosti,

aby nedošlo k poškození sluchu. 

3

Poskytuje oporu krční páteři 
pokud zůstanete delší dobu v sedě 

(autobus, vlak, automobil, letadlo, 
delší čekání v čekárně...) 

3 4

ANATOMIXX® MĚSÍC

5

4

ANATOMIXX® 
MUSIC MĚSÍC
     FC84511  
ANATOMIXX® MUSIC měsíc, cestovní relaxační polštář s integrovanými 
reproduktory. Poskytuje oporu krční páteři pokud spočinete delší dobu 
v sedě. Součástí připojovací kabel k mobilnímu telefonu/tabletu 
o délce 110 cm. Vnější obvod cca 96 cm, výška 10 cm. 

499 Kč [19,99 €]

3      FC5574  
ANATOMIXX® měsíc, cestovní relaxační polštář. 
Vnitřní pěnová část je vyrobena ze 100%
paměťové pěny. Vnější obvod: 80 cm, 10 cm. 

499 Kč [19,99 €]

4

     FC75012
Náhradní velurový potah na Tulítko s monogramem FC 
na zip. Lze prát v pračce, 70% bavlna, 30% PES. 

599 Kč [23,99 €]

5

     FC5573
ANATOMIXX® tulítko mořský koník 6v1
Vnitřní pěnová část vyrobena ze 100% ANATOMIXX® 
paměťové pěny. Snímatelný prací velurový potah 
na zip. Celková délka včetně zahlé části: 190 cm, 
výška bez zahlé části: 135 cm, šířka bříška: 35 cm. 

2 490 Kč [94,90 €]

6

2022

8×8×

2

ANATOMIXX® BAMBOO POLŠTÁŘ1

1

     FC16081  
ANATOMIXX® BAMBOO 
anatomický polštář, 
výplň z drcené paměťové pěny, 
potah s bambusovými vlákny, 
které mají přirozené antibakteriální 
vlastnosti, š 70 x h 38 x v 13 cm. 

699 Kč [27,99 €]

2

POTAH 
S BAMBUSOVÝMI 

VLÁKNY

SUPER
CENA
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ANATOMIXX® 

VYSOKÁ BEDERNÍ 
OPĚRKA & SEDÁK 2v1

ANATOMIXX® SKLÁDACÍ SEDÁK
Napomáhá správnému postavení 
páteře a tím zmírňuje bolest zad 

při dlouhém sezení.

5

2

2

2

Problémy s páteří, zády, kostrčí nebo hemoroidy nemusí 
končit vždy lékařským zákrokem. COMFORT SEAT 

používejte preventivně a brzy se projeví výsledky.

Anatomický tvar pro správné držení 
páteře ve spodní i horní části. 
Pomáhá předcházet špatnému 
držení těla.

gumový popruh
pro připevnění

2

     FC8448
ANATOMIXX® vysoká bederní opěrka 
a nebo sedák. V zadní části gumový popruh 
k připevnění k opěradlu, š 44 x h 10 x v 53 cm.

799 Kč [29,99 €]

2

     FC16051  
ANATOMIXX® COMFORT SEAT 
anatomicky tvarovaný skládací sedák 
z paměťové pěny. 
Rozložený š 45 x h 29 x v 11 cm, 
složený š 29 x h 21 x v 22 cm. 

699 Kč [27,99 €]

5

UŽ ŽÁDNÉ 
BOLESTI ZAD!

ERGONOMICKY 
TVAROVANÁ OPĚRKA 
vám zajistí přirozené sezení 
a oporu zad v bederní části. 

• lze snadno upevnit na všechny druhy kancelářských židlí, křesel a sedadel
• odlehčený design
• síťový povrch zabraňující pocení s masážními body
• vhodná do kanceláře i do auta

DÍKY PAMĚŤOVÉ PĚNĚ SE PERFEKTNĚ PŘIZPŮSOBÍ TĚLU

4

4

4

POTŘEBUJEŠ NÁHRADNÍ POTAH?
Na většinu výrobků je máme na www.dedra.cz.

5

Unikátní tvar rovnoměrně rozdělí váhu 
vašeho těla pro optimální podporu páteře. 

Pokud pracujete delší dobu v sedě 
na „obyčejné“ židli, zajistíte si sedáky 

anatomické pohodlí. 

5

gumový 
popruh 

pro připevnění

Uleví od ranní bolesti zad 
a snižuje napětí v křížové 

části zad. 
Využijete také pro polohování 

nemobilního pacienta.

ANATOMIXX® VÁLEČEK
     FC16061  
ANATOMIXX® váleček pod hlavu.
Na zadní části guma na připevnění
válečku na opěrky.
Max. průměr 12 cm, délka 26 cm. 
Dříve 349 Kč 

299 Kč [11,99 €]

6

6

6

     DA24791
Ergonomická masážní opěrka 
zad vhodná na židli i do auta, 
síťovaná s masážními body 
uprostřed. Snadné upevnění 
díky pružné gumě v zadní části. 
Pevný tvar zajišťuje kovová 
konstrukce po obvodu 
a pevné popruhy v zadní části.
Rozměry: š 40 x h 14 x v 38 cm.

99 Kč [3,99 €]

4

Přes velurový potah můžete 
povléknout klasické 

povlečení.

ANATOMIXX® MOTÝLEK
     FC59281  
ANATOMIXX® motýlek z paměťové pěny.
Na zadní části guma na připevnění na opěrky, 
š 30 x h 10 x v 20 cm.

499 Kč [19,99 €]

3

3

3

Využijete je doma, 
v kanceláři 

i v automobilu.

GAUČOSTOLEK
     DA34061
Přenosný skládací stolek, 
materiál: plast, kov, guma. 
Rozměry: š 60 x h 40 (v užší části 36,5 cm) 
x v 26,5 cm (složeného 4,5 cm). 

399 Kč [15,99 €]

1 Vhodný pro děti i dospělé 
jako kreslící či pracovní 

stolek do postele, na gauč 
nebo jen tak na klín.

do postele

na gauč nebo jen tak 
na klín

rozložený

Na nohách 
protiskluzová guma.

S praktickými otvory
pro psací potřeby a pití.

Tvarované madlo pro snadné 
přenášení po složení. 

složený

1

1

1

1

1
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1

     FC5929
ANATOMIXX® polštář 2v1 je vyroben ze 100% 13 cm  vysoké paměťové pěny. 
Snímatelný pratelný potah na zip. Každá strana potahu polštáře je jiná.
Strana potahu, která má být na straně polštáře s termoregulační
gelovou vrstvou, je z pevné síťoviny. Druhá strana je z příjemného, 
hebkého, hladivého, tulivého, bavlněného veluru, 
š 70 x h 36 x v13 cm.

1 490 Kč [57,90 €]

4

Speciální termoregulační gelová vrstva 
ve vrchní části polštáře poskytne ochlazení.

Dokáže snížit teplotu pokožky až o 5 stupňů,
čímž se snižuje pocení těla až o 90%. 

Tuto termoregulační gelovou vrstvu oceníte obzvláště 
v teplých letních dnech nebo v případě nemoci 

a zvýšené tělesné teploty. Ideální je také pro osoby, 
které se nadměrně potí i při běžné tělesné teplotě.

TERMOREGULAČNÍ FUNKCE
54

ANATOMIXX® TVAROVANÝ 
POLOHOVÝ POLŠTÁŘ

4
     FC16091  
ANATOMIXX® tvarovaný polohový polštář s chladivou gelovou 
vrstvou, snímatelný pratelný potah na zip. Vnitřní část vyrobena 
ze 100% ANATOMIXX® paměťové pěny, š 45 x h 20 x v 10 cm. 

699 Kč  [27,99 €]

5

Zaručí vám pohodlné sezení díky 
anatomickému tvaru a paměťové výplni. 

ANATOMIXX® 
SEDÁK
     FC16041  
ANATOMIXX® THERAPY 
anatomicky tvarovaný
podsedák z paměťové pěny, 
š 39 x h 30 x v 9,5 cm. 

699 Kč [27,99 €]

2Uvnitř polštáře je ohebná pružina
z odolného plastu, která umožňuje polštář 

různě tvarovat. Vytvarujte polštář do podkovy 
ve tvaru písmene U pro dokonalou oporu krku. 

ANATOMIXX® 
TVAROVATELNÁ 
PODLOŽKA
     FC8447
ANATOMIXX® 
multifunkční tvarovatelný 
polštář 63 x 10 cm.

499 Kč [19,99 €]

1

Problémy s páteří, zády, kostrčí
nebo hemoroidy nemusí končit vždy lékařským 

zákrokem – ANATOMIXX® DONUT.

ANATOMIXX® 
DONUT
     FC8450
ANATOMIXX® DONUT
anatomický podsedák.
Vnitřní část je vyrobena 
ze 100% ANATOMIXX® 
paměťové pěny,
š 41 x h 41 x v 8 cm.

799 Kč [29,99 €]

3

Náhradní potah naleznete
na www.dedra.cz

Využijete pro podporu krční páteře 
(při cestování nebo odpočinku) 

a ulevíte si od bolesti zad, kloubů 
a kolen (položte se na bok 

a vložte si polštář mezi kolena). 

1

1

2

2

3

ANATOMIXX® KOLENA & KOTNÍKY
     FC8445
ANATOMIXX® univerzální ROZKLÁDACÍ 
podložka pod nohy 2v1, 
rozložený š 53 x h 19 x v 9 cm,
složený š 26,5 x h 19 x v 17,5 cm

599 Kč [23,99 €]

8      FC8446
ANATOMIXX® univerzální podložka 
pod nohy, š 25 x h 20 x v 15 cm.

499 Kč [19,99 €]

9

A
B     jedna strana

s gelovou vrstvou 
s termoregulační 
funkcí foto
bez potahu

A

    druhá strana s funkcí 
paměťové pěny ANATOMIXX® 

foto bez potahu

B

ANATOMIXX® POLŠTÁŘ 2v1

Sada povlečení obsahuje: 
1x potah na polštář 70 x 90 cm 
1x potah na přikrývku 140 x 200 cm

2 DÍLNÉ 
LOŽNÍ 
SOUPRAVY
2 dílná ložní souprava pro 1 osobu 
zapínání na skrytý zip, vyrobeno
z přijemného PES mikrovlákna.
Oboustranné provedení.          
     FC19781 NATURE ORNAMENTS
     DA81205 PINK ORNAMENTS

399 Kč [15,99 €]
za každou soupravu

6
7

ANATOMIXX®

4

4
4

6

7

8
8

8
8

9

5

5
DÍLNÉ 
SADY

2

NÁVRAT
LEGEND

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

SUPER
CENA
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ANATOMIXX® BABY PLATFORMA/MATRACE
• ideální do dětských postýlek (dřevěných i cestovních)
• lehce se složí a sroluje, můžete s ní i cestovat
• snímatelný pratelný velurový potah
• ideální také pro starší a nemocné psy 
 jako ortopedická matrace 

ANATOMIXX® BABY  
PLATFORMA/PŘISTÝLKA

ANATOMIXX® 
BABY MATRACE

6

120 x 60 x 10 cm

7

Hlavní výhody:   
• poskytuje oporu páteři a reaguje na teplotu těla tím, že se mu přizpůsobí
• ulevuje od bolesti páteře, kyčlí i ramen
• 5 cm vysoká platforma podpírá Vaše tělo a dává Vám pocit „bez tíže“
• zlepšuje krevní oběh a zklidňuje dolní části zad, páteře a nohou
• nebudete cítit žádný tlak na nohy, pánev, kostrč, lopatky ani ramena
• Vaše stará matrace dostane zcela novou formu a stane se z ní úplně nová
• snižuje alergické reakce na roztoče – potah je snímatelný a pratelný 
• na stávající pružinovou nebo pěnovou matraci
• na pohovky, válendy nebo rozkládací postele

 Zelená velurová vrstva s plastickým prošíváním. 
 Materiál je příjemný, hebký, hladivý, bavlněný velur. 
 Vrstva z ANATOMIXX® čisté paměťové pěny,  
      výška 1,5 cm, hustota 50 kg/m3.

 Fixační vrstva z prodyšné síťoviny.

 ANATOMIXX® paměťová pěna s kousky modrého  
     gelu s termoregulační funkcí, výška vrstvy 4 cm,  
     hustota 45 kg/m3 .

 Spodní vrstva jádra matrace z vysoce odolné pevné 
 studené pěny pro dostatečnou oporu a umocnění 
 pocitu beztíže, hustota 30 kg/m3, výška vrstvy 15 cm.

 Spodní textilní vrstva s protiskluzovými body.

 Ochranný velurový potah se zapínáním na zip.

 Ventilační 3D síťovina.

1

2

3

4

5

6

7

8

• celkem 5, 5 cm (1,5 cm + 4 cm) ANATOMIXX® paměťové pěny
• snímatelný prací potah (vrstva 1+2+3) včetně ANATOMIXX® vrstvy
• díky svému složení reaguje ANATOMIXX® paměťová pěna výborně na tlak a teplotu lidského  
   těla a přináší tak skvělé ortopedické vlastnosti. Kvalitní ANATOMIXX® paměťová pěna si svou   
   účinnost udrží po mnoho let a její vlastnosti jsou trvalé. Její otevřená buněčná struktura navíc zajišťu 
 - je potřebnou vzdušnost matrace. 
• matrace z ANATOMIXX® paměťové pěny přinášejí nejnižší zpětný odpor vůči tělu ze všech 
   ostatních materiálů. Při spaní na líné pěně se snižuje počet otočení těla během spánku a spánek 
   se celkově uklidní.

2
3

4

5

6

7

8

1

Řez matrací

PRVNÍ v ČR !!! 
MODRÁ TERMOREGULAČNÍ VRSTVA

4

1

6

120 x 60 x 5 cm

     FC55771  
ANATOMIXX® BABY PLATFORMA/PŘISTÝLKA 
je vyrobena ze 100% 5 cm 
silné paměťové pěny.  
Rozměry: š 120 x h 60 x v 5 cm 

1 490 Kč [57,90 €]

6

     FC55772  
ANATOMIXX® BABY MATRACE 
tvoří ji 2 vrstvy: 5 cm ze 100% paměťové 
pěny + 5 cm vysoce odolná studená 
pěna, oboustranné  použití. 
Rozměry: š 120 x h 60 x v 10 cm 

1 990 Kč [76,90 €]

7

ANATOMIXX® platforma je vyrobena 
ze 100% 5 cm silné paměťové pěny 
a je určena pro všechny, kteří si chtějí 

ze své stávající matrace udělat komfortní 
anatomické lůžko.

výška
21 cm (!!!)

90 x 200 x 5 cm

80 x 200 x 5 cm

5

4 5

ve 3
velikostech2 3

     FC5917      FC16071      FC16072

80 x 200 x 21 cm 90 x 200 x 21 cm 100 x 200 x 21 cm

8 990 Kč
[339 €]

9 490 Kč 
[359 €]

9 990 Kč
[379 €]

  

ANATOMIXX® MATRACE

1 2 3

     FC6656      FC5577

80 x 200 x 5 cm 90 x 200 x 5 cm

2 690 Kč 
[99 €]

2 990 Kč 
[115 €]

4 5

  
Na stávající matraci vyrobena 

ze 100% ANATOMIXX® paměťové pěny.

  

ANATOMIXX® PLATFORMA/PŘISTÝLKA

DOPORUČUJEME PRO: 
• stávající „obyčejné“ matrace
• pro ty, kteří usínají na boku nebo na břiše
• všechny, kteří chtějí mít měkčí 
 a pohodlnější matraci
• všechny, kteří preferují zdravé spaní

100%
PAMĚŤOVÁ PĚNA

BEZ PŘÍMĚSÍ !!!
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NENAŠLI JSTE VÁŠ OBLÍBENÝ VÝROBEK? Produkty, NEUVEDENÉ 
v tomto KATALOGU, mohou být STÁLE V PRODEJI 

na www.dedra.cz (do vyprodání zásob).

HLAVNÍ VÝHODY:
Obsahuje šetrné a v přírodě rozložitelné povrchově aktivní látky.

Obsahuje směs účinných látek na odstranění rzi,
vodního kamene a zbytků mýdel.

     DA28481
2v1 kartáč na čištění a úklid s poutkem 
na pověšení, délka štětin cca 3 cm. 
Délka 14,5 cm, šířka 5,5 cm, výška 4 cm, 
délka vyjímatelného kartáčku 13 cm.

99 Kč [3,99 €]

7

7

7

“NEDOSTUPNÁ” SASANKA®
S touto SASANKOU® dosáhnete na všechna nedostupná místa 
v domácnosti - pod i nad skříně, pod nábytek, 
mezi a za radiátory… 
     DA3220 
“Nedostupná” SASANKA®,
délka včetně rukojeti 60 cm.

149 Kč [5,99 €]

4      DA5034 
Náhradní návlek, 
délka cca 43 cm.

99 Kč [3,99 €]

5

5

4

4

NÁVRAT
LEGEND

PRO KAŽDODENNÍ OČISTU 
KOUPELNY
VYSOCE KONCENTROVANÝ SPECIALISTA S MIMOŘÁDNĚ 
ÚČINNOU ČISTICÍ SILOU NA VODNÍ KÁMEN 
A ŠEDÝ POVLAK OD VODNÍHO KAMENE
IDEÁLNÍ NA UMYVADLA, VANY, 
SPRCHOVÉ KOUTY, OBKLADY A SKLA… 

Perfektně vyčistí jakýkoliv 
omyvatelný povrch (nejen) v koupelně, 
který je v kontaktu s vodou a usazuje

se na něm vodní kámen.

Účinně odstraní špínu i usazeniny vodního kamene. 
Po použití vytvoří na čištěném povrchu speciální

vodoodpudivou vrstvu, takže vodní kapky stékají
dolů a nevytváří se další silné nánosy vodního kamene. 

Po čištění zůstává  povrch nádherně lesklý.

     NW0930
Eko čistič koupelen s vodoodpudivým efektem 
XONOX ECO SPA, 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

1

POMÁHÁ
ODSTRANIT
BAKTERIE!

     NW0075 
Sprej pro dokonale čistá a lesklá okna, skla a zrcadla,
zcela beze šmouh, XONOX ECO WIN 500 ml.

99 Kč [3,99 €]

2

ZARUČUJE VYSOKÝ LESK
BEZE ŠMOUH A ZABRAŇUJE
ZAMLŽOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL

NA OKNA, SKLA 
A ZRCADLA

HLAVNÍ VÝHODY:
Obsahuje šetrné a v přírodě 
rozložitelné povrchově aktivní látky
Posílená čisticí síla a následný lesk
Se svěží květinovou, pudrovou 
parfemací JUICY SUMMER

2

5x VÍCE 
ALKOHOLU 

než běžný 
prostředek 
na okna

ZABRAŇUJE
ZAMLŽOVÁNÍ

SKEL!

Česká ekologická 
drogerie

Ekologicky šetrné 
receptury

100% recyklované 
obaly

S parfemací osvěžující limetka.

Neobsahuje 
chlórové sloučeniny.

bez chlóru

HVĚZDICE DO VÝLEVKY
     DA9825
Silikonové sítko do výlevky 
na zachytávání nečistot, 
s pěti přísavkami. Průměr 15 cm.

99 Kč [3,99 €]

3

Uchrání váš odpad 
před zbytky jídla, vlasy, chlupy... 

S pěti 
přísavkami 
pro snadné 
přichycení.

3

3

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

1

S vyjímatelným 
plastovým 
kartáčkem 

pro odstranění 
hrubých nečistot.

     DA94001
Praktický stohovatelný 
plastový box, 
š 44 x h 32 x v 23 cm.

199 Kč [7,99 €]

6

XXL 
ŠTOSÁTOR 
REGÁL

Regály do sebe zapadají
a dají se stohovat. 

Sestavte si regál podle Vás, 
sami si určete potřebnou výšku.

2V1 KARTÁČ 
NA ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

6

6
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UMYJETE nádobí,
VYPERETE prádlo,

VYKOUPETE děti i mazlíčky.

IDEÁLNÍ NA NÁKUPY

ZÁTKA 
NA VYPOUŠTĚNÍ

Využijete k přenášení prádla, 
k ručnímu praní oděvů i k umývání 

nádobí doma i na cestách nebo
při převážení nákupu autem.

Po použití je lze prakticky složit = ÚSPORA MÍSTA!
SKLÁDACÍ POMOCNÍCI COMPACTOR

5 cm

18,5 cm

23 l skládací víceúčelová vana/lavor/přepravka, 
plast a TPR (termoplastická guma). Objem cca 23 L.
     DA292211
růžová s vypouštěcím otvorem, madla pro snadné 
přenášení. Rozměry: š 59,5 x h 40 x v 23,5 cm 
(výška složeného 9,5 cm).

     DA33512  
šedá s madlem pro snadné přenášení.
Rozměry: š 53,5 x h 38,5 x v 23,5 cm
(výška složeného 7 cm). 

699 Kč [27,99 €] za každou

1

2

     DA304511
KARTÁČ na čištění a úklid. 
Kombinace silikonu a pevného plastu.
Délka 13,5 cm, šířka 4 cm, výška 3,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

5

Skládací kbelík s madlem na přenášení. 
Materiál: plast a TPR (termoplastická guma).
     DA33441 objem 5 L, průměr 25,5 x v 18,5 cm 
(výška složeného 5 cm)

299 Kč [11,99 €]

     DA33451 objem 10 L, průměr 31 x v 23,5 cm 
(výška složeného 5,5 cm)

399 Kč [15,99 €]

3

4

9,5 cm

23,5 cm

     TE0712 ECOTABS COLORITO, tablety na barevné prádlo, 60 tablet. 
     TE0714 ECOTABS SENSITIVE, tablety pro citlivou pokožku, 60 tablet. 
     TE0713 ECOTABS UNIVERSE, tablety na bílé a barevné prádlo, 60 tablet. 
     TE0711 ECOTABS BIANCO, tablety na bílé prádlo, 60 praní, 60 tablet.

399 Kč [15,99 €] za každé

7
8

9

6

NAŠE PRACÍ TABLETY
NEOBSAHUJÍ:
• ZEOLITY
• FOSFÁTY
• OPTICKÉ ZJASŇOVAČE

• PERBORÁTY
• CHLÓR

6 7

INSTANTNÍ* TABLETY NA PRANÍ
* tablety

se bleskově 
rozpustí v násypce 

pračky

Dávkujte 
A) přímo do násypky 
           NEBO 
B) přímo do bubnu

Barevné
nudličky 
jsou vyrobené
z rostlinného
mýdla.

8

TABLETY OBSAHUJÍ 5 NOVÝCH ENZYMŮ: 
1) odstranění skvrn od ovoce
2) odstranění skvrn od tuků
3) odstranění skvrn bílkovinné povahy
4) účinné odstranění škrobů a dalších uhlohydrátů
5) náprava poškozených textilních vláken

•nižší dávkování = koncentrovanější prací síla
•přírodní a odbouratelné tenzidy
•bělící složka na bázi aktivního kyslíku
•s barevnými nudličkami z rostlinného mýdla
•jemný parfém bez alergenůEkologicky šetrná 

receptura

7 cm

23,5 cm

1

1

1

1

2
1

2

1

2

4

3

3

5

3

9

OBJEM  
23 L

OBJEM  
10 L

OBJEM  
5 L

60 
PRANÍ 
za 399 Kč

[15,99 €]

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

A)

B)
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REGÁLY DO CELÉ DOMÁCNOSTI
Využijete do koupelny i kuchyně, 
ale lze využít i do dětského pokoje 
či pracovny...
Na toaletní potřeby, potraviny, 
noviny i časopisy, hračky 
a jiné věci v domácnosti.

Ve vrchní části odnímatelný 
košík, lze zavěsit kamkoliv.

Výška 
100 cm (!!!)

Výška 
70 cm (!!!)

Výška 
40 cm (!!!)

5

6

7

7 6

5

PERFOR WHITE

Do koupelny. Do kuchyně.

Patrový obdélníkový regál
s přídavným závěsným košíkem
(š 19,5 x h 11,5 x v 12 cm).
Vyrobeno z pevného plastu.
Rozměry: š 23 x h 36 cm. 
     DA31261 2 patrový, v 40 cm

499 Kč [19,99 €] 

     DA31262 3 patrový, v 70 cm

599 Kč [23,99 €] 

     DA31263 4 patrový, v 100 cm

699 Kč [27,99 €]

5

6

7

Extra dlouhé štětiny 
4 cm pro čištění těžko 

dostupných míst.

Využijete na čištění úzkých prostor 
mezi baterií a umyvadlem,
nebo pod okraje WC mís.

ZÁROHÁK

     DA26574
Rohový kartáč pro čištění těžko 
dostupných míst. 
Vyrobeno z odolného plastu.
Délka 21 cm. 

99 Kč [3,99 €]

4

4

3 nástavce 
i pro těžko

dostupná místa

VAKUOVÉ ČIŠTĚNÍ PÓRŮ FACE VACUUMIZER

Zbaví vás
nečistot, 

černých teček
a přebytečného
kožního mazu!

Napomůže
lepšímu 

vstřebávání 
kosmetických 
přípravků.

Hravě odstraní
nečistoty z pórů

a zanechá
je krásně čisté. 

pro velmi silné sání 
a větší plochy 

(čelo, strany nosu)

na hůře 
dostupná 

místa

detailní čištění pórů 
(citlivé oblasti 

s jemnou pokožkou)

Pro dokonalé výsledky 
doporučujeme pokožku napařit.

i na větší 
plochy pleti

problematické 
oblasti nosu

akné

     EL25931 
Vakuový čistič pleti pro dokonale čistou pleť, dobíjecí, se 3 sacími 
výkony. Součástí 3 různé nástavce. Dobíjení pomocí USB kabelu.
Rozměry š 3,8 x h 4 x v 15 cm (včetně nástavce cca 16,5 cm).  

399 Kč [15,99 €] za odsávačku + 3 nástavce

8

8

8

Snadná montáž přilepením transparentního plastového obdélníku na zeď.
Poličku pak jen nasunete na nalepený obdélník (lze ji kdykoliv sundat a znovu zavěsit).

Využijete ji na toaletní
papír či ubrousky,

šuplík na hygienické 
intimní potřeby,

vrchní část s prolisem
na odložení mobilu
či dalších drobností.

Snadné otvírání
TOUCH & OPEN

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
WC závěsná skříňka na toaletní papír, šuplík 
např. na hygienické potřeby, vrchní část 
na odkládání mobilu, š 22 x h 13 x v 22,5 cm.
     DA29241 šedá
     DA292411 šedo-modrá
     DA292412 růžová

399 Kč [15,99 €] 
za každou

1
2
3

2

1

2

2

3

3

INTENZITY 
SÁNÍ

3
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3 INTENZITY 
světelného výboje

PRO SAMETOVĚ HLADKOU POKOŽKU BEZ CHLOUPKŮ
rychlé, účinné a bezbolestné odstranění  

chloupků - přívětivé k pokožce

obsah
balení

ŽIVOTNOST QUARTZ LAMPY  
až 150 000 záblesků = 12 let  
při doporučeném používání 1 osobou

RYCHLÉ POUŽITÍ

Na aplikaci v podpaží  
stačí 1 minuta! PROFESIONÁLNÍ TECHNOLOGIE  

kosmetických salónů v klidu 
vašeho domova.

na záda, hruď i ruce, na oblast 
bikin, na podpaží, na nohy

            TECHNOLOGIE IPL  
           (Intense Pulsed Light)
 intenzivní širokospektrální  

světelný výboj (podobný laserovému 
paprsku), který představuje jednu  

z nejúčinnějších metod, jak se trvale 
zbavit nežádoucích chloupků

IPL  
VELVET

2. IPL světlo

PŘED absorpcí světla 
se melanin zahřívá

PO

1. oholený chloupek

JAK POUŽÍVAT: 

Další podrobnosti k přístroji na www.dedra.cz. 

Velikost 
aplikačního 

okénka: 
4 cm2

8

8

     EL91262 
IPL VELVET epilátor zajistí bezbolestné, pohodlné 
a účinné ošetření, které vás zbaví nežádoucích chloupků.  
Obsah balení: přístroj včetně vyměnitelné pulzní hlavice 
(cca š 16 x h 8,5 x v 19 cm), síťový adaptér  
(d. 2 metry), uni ochranné brýle, návod k použití

3 490 Kč [134,90 €]

8

1
2
3

pokožku oholte ŽILETKOU
použijte IPL VELVET
HOTOVO

JAK SE POUŽÍVÁ? 

ZVĚTŠOVACÍ ZRCADLO S LED OSVĚTLENÍM
Kouzelné zrcadlo s LED osvětlením Vám usnadní kosmetické úpravy.
Usnadní práci při péči o Vaši pleť, jejím ošetřování
nebo při nanášení make-upu a líčení.

     EL9127
Kosmetické zrcadlo v atraktivním designu
s LED osvětlením,  s tlačítkem ON/OFF, otočné, 
oboustranné, jedna strana pro normální zobrazení, 
druhá s 5ti násobným zvětšením. 
Chromový povrch s perleťovou úpravou.
Napájení na 3xAA baterie (nejsou součástí balení).
Průměr zrcadlové plochy 11 cm, 
průměr zrcadlové plochy s LED osvětlením 13,4 cm, 
celkem š 18 x h 9 x v 20 cm.

699 Kč [27,99 €]

1

NORMÁLNÍ a 5ti
NÁSOBNÉ ZVĚTŠENÍ

1

KARTÁČE PRO DOKONALOU ÚPRAVU ÚČESU
        Umožňují cirkulaci vzduchu při fénování. 
  Zaoblené štětiny jemně masírují a stimulují krevní oběh 
v pokožce hlavy. Vlasy vypadají lesklé a jsou pružné.
Každý kartáč má na rukojeti otvor na zavěšení.

4

4

5

5 6

3

Pro dokonalé rozčesávání 
a narovnávání vlasů 
– univerzální použití.

K vytváření vln, 
pro běžnou 
úpravu vlasů.

Ideální
pro vytváření 

účesů z kratších 
vlasů.

K vytváření 
dokonalých

vln.

     FC784651
Kulatý kartáč, 
průměr 4 cm, 
délka 22 cm.                 

4      FC784661
Plochý kartáč profukovací, 
česací plocha 10 x 4 cm, 
délka 23 cm.                 

5      FC784641
Kulatý kartáč pro tvoření 
větších vln, průměr 5 cm, 
délka 24 cm.                 

6     FC784611
Oválný kartáč česací 
plocha 11 x 6 cm, 
délka 23,5 cm.                 

3

3 4 5
6

KAŽDÝ
za

79 Kč 
2,99 €

     FC784621
Kulatý kartáč pro tvoření větších vln,
průměr cca 4,5 cm, délka 24 cm.                 

7

K vytváření 
dokonalých

vln.

7

NOVÝ
7

5

360° OTOČNÁ 
ROHOVÁ POLICE

ZAVŘENÁ OTEVŘENÁ

Ve spodní části praktická polička 
s vyjímatelným roštem pro snadné čištění. Vnitřní část lze ji otáčet o 360°.

Poličku lze postavit nebo zavěsit 
(na přísavky nebo samolepící 
silikonové podložky + lepidlo).

     DA28681
360° otočná rohová police, 
vyrobena z odolného plastu. 
Součástí balení 2 přísavky, 2 silikonové 
samolepící podložky a lepidlo. 
Rozměry: š 25,5 x h 20,5 
(otevřená 28 cm) x v 41,5 cm.

799 Kč [29,99 €]

2

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

Právě teď 
je ideální sezóna 

k používání 
ZIMA/JARO

2 2

2

2

SUPER
CENA
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2

ECOELECTRONICUM

     HE0955
EKO čistič povrchů spotřební 
elektroniky ve spreji, 
ECO ELECTRONICUM 200 ml.

129 Kč [4,99 €]

2

EKO ČISTIČ POVRCHŮ SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY (NA TV, MONITORY 
I OSTATNÍ POVRCHY)

   Neutralizuje elektrostatický náboj.
   Vysoká leštící schopnost.

Ekologicky šetrná 
receptura.

HLAVNÍ VÝHODY:
• Antistaticum neutralizuje 
 elekrostatický náboj
• Zajistí pololesk bez nepříjemného 
 mastného vzhledu (medium matt).

     HA0147 
EKO čistič na nábytek 2in1 
s antistatickým účinkem 
ECO ANTISTATICUM, 200 ml.

129 Kč [4,99 €]

1

1

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 
PROTI PRACHU NA NÁBYTEK 
A HLADKÉ POVRCHY 
S ANTISTATICKÝM ÚČINKEM

EKOLOGICKÝ ČISTIČ 
NA NÁBYTEK 2in1

PROTI PRACHU 
A NA LEŠTĚNÍ

NÁBYTKU

S KAŽDÝM 
PRACHEM
ZATOČÍME 
A POVRCHY
VYLEŠTÍME

100% recyklované 
obaly

vhodné 
pro místnosti 
do 20 m2

PROČ ČISTIT VZDUCH?
• ZLEPŠÍTE DÝCHÁNÍ
• ODSTRANÍTE ALERGENY A PRACH
• ZKVALITNÍTE SPÁNEK

3 RYCHLOSTI VENTILÁTORU + REŽIM 
simulace VÁNKU (automatická změna rychlosti vzduchu)

2in1 ČISTIČKA VZDUCHU & VENTILÁTOR

     EL25852
HEPA filtr H13

399 Kč 
[15,99 €]

2

     EL25851
HEPA CARE čistička vzduchu 
s HEPA filtrem H13. 
Příkon 50 W, hlučnost 60 dB, 
délka přívodní šňůry 1,8 m. 
Váha 3,5 kg, 
rozměry: š 17,5 x h 23 x v 69,5 cm.

2 990 Kč [115 €]

1

Filtr doporučujeme 
vyměnit pravidelně

po 1 – 2 letech 
používání čističky.

*HEPA FILTR TŘÍDY H13 ZACHYTÍ 
AŽ 99,95 % ALERGENŮ

ALERGIKY 
ASTMATIKY

VHODNÉ

PRO

1

1

2

SLEEP SPEED TIMER LOCK FILTER
OVLÁDACÍ DOTYKOVÝ PANEL

SLEEP tichý chod v nočním režimu
SPEED rychlost vzduchu 1-3 + vánek       
           (přirozené proudění)

TIMER automatické vypnutí 1-7 hodin 
LOCK uzamknutí ovládacího panelu
FILTER indikátor výměny filtru

Postranní 
vzduchový 

výdech Tělo čističky vzduchu

Zadní kryt se záchytným 
sítem hrubých nečistot

Kompozitní filtr 
(obsahuje předfiltr 

& HEPA filtr 
třídy H13*)

1 2

PŘEDFILTR na největší nečistoty

*HEPA filtr třídy H13 zachytí 
 až 99,95 % alergenů

HEPA CARE
EXPERT NA PRACH A ROZTOČE

EXTRA TICHÝ chod v nočním režimu

PRACH, PYL, PLÍSNĚ,
ZVÍŘECÍ ALERGENY A VIRY

ČISTÝ 
VZDUCH

Pojistka otevírání
zadního krytu

Ovládací panel

Akční cena platí jen do 31.1.2023

BĚŽNÁ CENA 

3990 Kč  [155 €]

SLEVA
1000 Kč
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2x VĚTŠÍ  
NÁDOBA  

1500 ml  
VYDRŽÍ NA VELKÝ  

ÚKLID!

MAXIMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
V HODNOTĚ 2150 Kč [79 €]

MOŽNOST
REGULACE 
TLAKU PÁRY

     EL27991
PARDOMAX 1500 ml PARNÍ ČISTIČ s bohatým příslušenstvím, parní pistole 
s dětskou pojistkou, parkovací poloha podlahové hubice, ve spodní části rotační kolečko 
pro snadnou manipulaci a dvě velká kolečka, objem nádrže na vodu 1500 ml 
(pro získání ideální páry doplňte 500 až 1200 ml vody), příkon 2000 W, 
napětí 220V - 240V/50 - 60Hz, hmotnost přístroje cca 3,5 kg, délka přívodního 
kabelu cca 270 cm, délka hadice včetně parní pistole 180 cm. 
Rozměry: š 24 x h 38 x v 26 cm. Součástí je návod k použití 
v českém a slovenském jazyce. 

2 990 Kč [115 €]

1

1

Přirozená síla páry čistí a dezinfikuje.
IDEÁLNÍ NA RYCHLÝ, PRŮBĚŽNÝ A ÚČINNÝ ÚKLID

RUČNÍ PARNÍ ČISTIČ
PARDOM®

PÁRA
ODSTRAŇUJE

VIRY A
BAKTERIE!

 TLAK PÁRY 
3,5 

BAR!

Rychlá 
příprava páry.

BOHATÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ 
V HODNOTĚ 733 Kč [29,53 €]

     EL33171
Ruční parní čistič PARDOM® s bohatým příslušenstvím, 
objem nádrže na vodu 400 ml (pro získání ideální páry 
doplňte 300 až 350 ml vody), příkon 1200 W, 
napětí 220V-240V/50-60 Hz, hmotnost přístroje cca 1 kg, 
délka přívodního kabelu cca 480 cm, délka přídavné 
hadice cca 50 cm. Rozměry: š 30 x h 15 x v 22 cm. 
Součástí je návod k použití v českém a slovenském jazyce.

990 Kč [39,60 €]

2

PÁRA
ODSTRAŇUJE

VIRY A
BAKTERIE!

 TLAK PÁRY 
4 BARY!

2

2

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

Možnost nákupu
na splátky v ČR.
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     HP0431 
infinity květinovo mošusová vůně s tóny 
zeleného čaje a santalového dřeva

5      HP0367 
saison parfum 
vysoce elegantní parfém

7     HP0247 
zen purity směs květin, 
ovoce, mošus

6     HP0651 
fleur de vanille podmanivá vanilková 
vůně s tóny svůdné růže

4

     HP0479
magnolia jemná mošusová
květinová vůně s exotickým kořením

1      HP0981 
lila fashion luxusní, 
kosmetická, mošusová vůně

2      HP0379 
mountain spirit svěží, 
dřevitá, fougerová vůně

3

     HP0432 
passion kombinace jasmínu, vanilky 
a mandarinky s jemnými dřevitými tóny

8      HP0649 
gold kompozice černého rybízu, jasmínu, 
vanilky a ambry s akcentem fialek a pralinek

9      HP0650  
hypnotique ovocné tóny s květy růží a fialek,
s cedrovým a santalovým dřevem umocněny mošusem

10

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU A TEXTILIÍ 250 ml
Pro osvěžení vzduchu v místnosti nebo šatní skříni, na toaletě. 
Můžete aplikovat přímo na oblečení - posílíte tím dojem použité aviváže (ideálně stejné parfemace).

1 3 54 6 7 92 8

Ekologicky šetrná 
receptura

100% recyklované 
obaly

10

KAŽDÝ za 

99 Kč
[3,99 €]

3 rychlosti ventilátoru umožňují 
nastavit průtok vzduchu podle potřeby.

VELKÝ OVLÁDACÍ DOTYKOVÝ DISPLAY

LOCK uzamknutí nastavení displeje
UV dezinfekce pomocí UV
ANION funkce generování záporných iontů
SLEEP tichý chod v nočním režimu

AUTO automatický režim
TIMER automatické vypnutí 1-8 h.
SPEED rychlost vzduchu 1-3

ON/OFF
zapnutí/vypnutí

SPEEDTIMERAUTOSLEEPANIONUVLOCKFILTER 
RESET

TEPLOTA/VLHKOST VZDUCHU UKAZATEL KVALITY VIZUALIZACE CHODU/RYCHLOST

Zachytí 99,95 % částic, které projdou filtry, 
čímž se účinně snižuje množství

alergenů, plynů a pachů.

Možnost nákupu
na splátky v ČR.

Využijete jako dekoraci
i praktickou zarážku na dveře...

DVEŘNÍ TEXTILNÍ 
ZARÁŽKA

PRŮVAN UŽ NEBUDE MÍT ŠANCI!

Dveřní textilní zarážka, ve tvaru psa,
pevné vypolstrované tělo uvnitř s kuličkami
pro lepší stabilitu a zatížení dekorace. 
Hmotnost cca 1,1 kg. 
     FC77065 hvězdičky, výška 23 cm
     FC77062 puntíky, výška 25 cm

399 Kč [15,99 €] za každou

11
12

     EL33621
7 in1 AbsolutionAIR kombinovaná 
čistička vzduchu a ionizér v jednom.
Max. průtok vzduchu (CADR) 
420 m3/hodinu. Příkon 85 W, 
hlučnost max.55 dB, délka přívodní 
šňůry 1,5 m, váha 6,8 kg,
rozměry: š 37 x h 21,5 x v 64,5 cm.

7 990 Kč [299 €] 

13

11 12
11 12

vhodné 
pro místnosti 
do 70 m2

13

Drogistické a kosmetické výrobky vyrábíme v ČR v blízkosti vašich domovů. 
Díky koncentrovanosti, nižší váze a kratší vzdálenosti snižujeme emise 

výfukových plynů při dopravě k vám.

PARFUMIA®  AIR & TEXTILES
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LED dotyková stolní lampa, stmívatelná, přenosná, 
ve spodní části protiskluzové podložky. Vestavěná Li-Ion 
baterie 1200mAh, napájení 5V, 500mA, výstup 3,7V, 
výkon max. 3W. 
     EL33531 se stojanem, š 12 x h 13 x v 25 cm
     EL33541 stojan s klipem, š 6,5 x h 12 x v 28 cm 

499 Kč [19,99 €] za každou

1
2

LED DOTYKOVÁ 
NABÍJECÍ STOLNÍ LAMPA 
FLEXIBLE

Ohebné rameno 
pro pohodlné nastavení 

úhlu svícení.

3000k 
teplá bílá

4000k 
neutrální bílá

6000k 
studená bílá

DOTYKEM NASTAVUJETE 
3 STUPNĚ TEPLOTY SVĚTLA

Regulace intenzity osvětlení 
(stmívání) jemným přidržením.

Na boku tlačítko ON/OFF pro úplné vypnutí. 
Nabíjení USB kabelem (součást balení).

    Lze ji postavit 
nebo díky klipu připnout 
kamkoli podle potřeby: 

na psací stůl, postel
konferenční stůl, 

poličku, do skříní...

2
STMÍVATELNÁ

1

2

     EL74176  
3v1 vakuová stěrka na okna s integrovaným rozprašovačem a čisticí utěrkou 
z mikrovlákna. Objem nádržek 80 ml každá. Napětí 3,7 V DC, výkon motoru 10 W. 
Integrovavá Li-ion baterie. Rozměry čističe celkem: š 25 x h 12 x v 33 cm, 
hmotnost 617 g, čisticí utěrka z mikrovlákna 27 x 5 cm, délka odsávací stěrky 
25 cm. Dodáváme včetně návodu v českém a slovenském jazyce. 

990 Kč [39,60 €]

6

Součástí je nabíječka,
odměrka 100 ml, 

čisticí utěrka
z mikrovlákna
s připevněním 
na suchý zip.

Zajišťuje snadné mytí a leštění oken bez zbytečných kapek vody 
a šmouh díky odsávání vody, pěny a nečistot.
Využijete na klasická i střešní okna, zrcadla, sprchové kouty, 
dlaždice, skleněné plochy a další  hladké povrchy.

3v1 NABÍJECÍ VYSAVAČ NA OKNA

Použití: 
1. nalijte do nádržky čisticí koncentrát a doplňte vodou 
2. nastříkejte na okna požadované množství roztoku díky integrovanému rozprašovači  
3. přístroj otočte a pomocí čisticí utěrky z mikrovlákna rozetřete mycí prostředek 
4. znovu přístroj otočte a vakuovou stěrkou odsajte přebytečnou vodu, pěnu a nečistoty 
    = bez námahy nablýskaná okna beze šmouh 
5. po ukončení vysátou vodu vylijte 

ROZPRAŠOVAČ
+ MYTÍ

+ VYSÁVÁNÍ

3v1
1 2 3 4 5

Li-ion 
baterie 

1500 mAh

NASTAVITELNÝ SUŠÁK
NA RADIÁTOR
Nastavitelný sušák 
na radiátor s plochou 
na odkládání. 
Kombinace plastu a kovu,
š 45-79 x h 35 x v 18 cm. 
     DA313111 růžový   
     DA31311 bílý

399 Kč [15,99 €] 
za každý

4
5

Plocha na odkládání 38 x 35 cm 
z pěti odnímatelných plátů, kterou lze dle potřeby 

upravit, odebráním potřebného množství pruhů 
= vznikne tak další místo na pověšení prádla!

Sušák lze
prakticky složit.

Součástí 28 rychloklipů 
na ponožky a drobné prádlo.

Náš TIP: sušení 
oblečení od sněhu.

NASTAVITELNÁ šířka 
45 − 79 cm

5

6 6

4

4 4

5

2 KS UNIVERZÁLNÍ 
OTOČNÝ HÁČEK
Lze využít na kočárek pro zavěšení tašek, do skříně na tyč 
pro zavěšení kabelek, na šňůru pro zavěšení oblečení...

DÍLNÁ 
SADA2

 DA33331
2 ks univerzální otočný háček
se stahovacím nastavitelným páskem, 
otočný. Délka plastové části háčku 9 cm.

79 Kč [2,99 €] za sadu 2 ks

3

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE

PEVNÉ 
UCHYCENÍ 
POMOCÍ
SUCHÉHO ZIPU

3

3 3 3

SUPER
CENA
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SLEVA
50 Kč

STOHOVATELNÝ BOTOŠTOS

3v1 KARTÁČEK

2 ks NAPÍNÁKY NA BOTY 

A)

C)

B)

Účinně odstraňuje nečistoty  
a obnovuje povrch broušené kůže 

(nubuk), semiše a veluru.

A) mosazné drátky na odstranění 
 hrubých nečistot 
B) pryžový krepový kartáček uhladí strukturu        
 vlasu obuvi a dodá jí upravený vzhled 
C) boční úzký kartáček pro odstranění špíny  
     ve švech a těžko dostupných místech 

VELUR a SEMIŠ OBUV a ODĚV

     FC27631
3v1 KARTÁČEK na broušenou kůži (nubuk), 
semiš a velur, na boty i oděv. Kombinace plast, 
mosazný drátek, pryž. Délka 16,5 cm.

79 Kč [2,99 €]

3

     DA26521
STOHOVATELNÝ BOTOŠTOS 
stojan/botník z pevného odolného plastu. 
Rozměr jednoho: š 22 x h 18,5 x v 25 cm.

149 Kč [5,99 €] za 1 ks

1

3

3

6

1

1

1

Pružinový střední díl zajišťuje 
plynulé napínání obuvi.

Napnutá bota lépe vysychá 
a snáze se zbaví zápachu - větrá!

Napínáky udrží boty 
ve správném tvaru, 

vyhladí kůži a „vrásky“! 

     FC27671 
Kartáč na oblečení, obuv i úklid s jemnými 
štětinami a tvarovanou rukojetí z bukového 
dřeva. Délka 15 cm, šířka 4,5 cm, 
výška 4,5 cm, štětiny cca 2,5 cm.
Dříve 149 Kč 

99 Kč 
[3,99 €]

5

Využijete i na drobný úklid
jemných povrchů v domácnosti.

Snadno vykartáčujete 
vlasy i prach 

z jakéhokoliv oblečení.

Jemné štětiny jsou vhodné
k čištění oděvů i leštění obuvi.

5

5

HLAVNÍ VÝHODY:
Obuv bez zápachu 
Neutralizuje nepříjemné pachy z obuvi,
takže Vaše nožky budou opět svěží.

     TB0051 
Pohlcovač pachů z obuvi 
ECOBOOTS SPRAY 250 ml

169 Kč [6,79 €]

4

VOŇAVÝ KROK 
PO CELÝ ROK

ECOBOOTS

Ekologicky šetrná 
receptura.

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

3

4

2

2

2 KS NAPÍNÁK NA BOTY vyrobeno z plastu  
s ocelovou pružinou pro snadné přizpůsobení  
se velikosti bot, lze je prakticky zacvaknout do sebe. 
     DA27702 délka 26 cm (pro vel. cca 35 - 39) 
     DA27701 délka 32,5 cm (pro vel. cca 40 - 45)

99 Kč [3,99 €] za pár

6
7

BEZ NAPÍNÁKŮ ZMAČKANÁ OBUV S NAPÍNÁKY NAPNUTÁ OBUV

7

6
7

DÍLNÁ 
SADA

2

     DA3463
10 ks silikonový prstýnek 
na ponožky, praktický kroužek 
na spárování ponožek při praní. 
Průměr jednoho 3,7 cm, tloušťka 3 mm.

59 Kč [2,39 €] 
za sadu 10 ks

2

KONEC LICHÝM PONOŽKÁM! 
Spárujte ponožky už před praním,
vytáhnete je z pračky vždy spolu! 

PRSTÝNKY NA PONOŽKY

NÁVRAT
LEGEND

DÍLNÁ 
SADA

10

VYTVOŘÍTE Z NICH 
LIBOVOLNĚ VELKOU STĚNU

Lze STOHOVAT 
HORIZONTÁLNĚ 

i VERTIKÁLNĚ, díky spodním 
a bočním zarážkám.

Praktický otvor na podpatky,  
využijete i na pantofle 

a bačkory.

2

SUPER
CENA
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• ZELENÁ GELOVÁ ČÁST
středně tvrdý gel pro oblast prstů 
a středu chodila

• MODRÁ GELOVÁ ČÁST 
měkký gel pro pohodlné došlápnutí 
v oblasti paty a polštářků pod prsty

• ŠEDÁ GELOVÁ ČÁST
tvrdší část pro pevné držení chodila 
v oblasti klenby

vel. 41-45
vel. 37-41

vrchní část z jemného 
mikroplyše

GELOVÁ 
PODPATĚNKA
Změkčují došlap a chrání patu. 
Pomohou při bolestech paty 
a výskytu patních ostruh. 

Podpatěnky tlumí 
nárazy při chůzi.

Možnost použití 
v různých typech obuvi 
(sportovní, casual, 
elegantní, baleríny..)

     DA28012
2 ks gelová podpatěnka do bot.
Barevný gel ve středu podpatěnky
zhotovený z měkčího gelu 
pro odlehčení patní kosti.
Samolepící pro snadné upevnění.
Délka cca 10 cm, šířka 6 cm.

149 Kč [5,99 €] za pár

1

2ks gelové vložky do bot, univerzální, spodní gelová část rozdělena do několika zón 
dle zatížení nohy, vrchní část z jemného mikroplyše. 

     DA20061 vel. 37-41, délka celé vložky bez zastřihávání 27,5 cm,  
šířka v nejširší části 8,7 cm a užší 6,3 cm, výška 1,6 cm.

     DA20062 vel. 41-45, délka celé vložky bez zastřihávání 30 cm, 
šířka v nejširší části 9,6 cm a užší 7 cm, výška 1,8 cm.

199 Kč [7,99 €] za pár

4

5

GELOVÉ 
VLOŽKY DO BOT 

4
5

BEZ BOTOŠTOSŮ S POUŽITÍM BOTOŠTOSŮ

USPOŘÁDEJTE SI 
botník a rázem zjistíte, 
kolik místa UŠETŘÍTE.

DVOUPÁROVÝ BOTOŠTOS = VÍC MÍSTA PRO BOTY

     DA1259 
Gelové výstelky do bot 6 ks!!! 
Balení obsahuje: 2 ks samolepících proužků
na ochranu pat, 2 ks polštářků na spodní
stranu chodidla, 2 ks polštářků pod paty.

79 Kč [2,99 €] za 6 ks

2

Využijete pokaždé, když Vás tlačí 
nové boty a potřebujete je roztáhnout.

GELOVÉ VÝSTELKY 
DO BOT 2

BEZ 
BOTOŠTOSŮ

S POUŽITÍM 
BOTOŠTOSŮ

Vložky lze zastřihnout dle vyznačených 
šablon a tím je přizpůsobit všem 

velikostem bot, („dámská“ 37 – 41, 
„pánská“ 41 - 45).

6

6

6

6

     DA27331
Dvoupárový BOTOŠTOS, 
stojan na boty z kvalitního 
odolného plastu, vrchní část 
s protiskluzovou úpravou. 
Rozměry: š 26 x h 25 x v 15 cm.

89 Kč [3,59 €]

6

1 1

11

1

NA ÚSPORNÉ 
A ŠETRNÉ 

SKLADOVÁNÍ 
OBUVI

Podpatěnky 
tlumí nárazy 

při chůzi.
VRCHNÍ ČÁST SPODNÍ ČÁST

Možnost použití v různých typech obuvi
(sportovní, casual, elegantní, baleríny…)

3

ANATOMIXX GELOVÉ PODPATĚNKY 
     DA28011
2 ks gelová podpatěnka do bot,
vrchní část z jemného mikroplyše,
samolepící pro snadné upevnění.
Délka cca 10,5 cm, š 6,5 cm. 

129 Kč [4,99 €] za pár

Změkčují došlap
a chrání patu. Pomohou 

při bolestech paty 
a výskytu patních 

ostruh.

3

3

3

NAŠE
LEGENDA

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY
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VŠE PRO VAŠI  
POHODLNOU  
A PŘÍJEMNOU  
CHŮZI

Ochrana palce  
a malíčku proti puchýřům,  
kuřímu oku a odřeninám. 

Návlek není určen  
k běžnému chození.

Vhodná do lodiček,  
balerín....

OCHRÁNÍ  
OD NEPŘÍJEMNÉHO  

TLAKU OBUVI 
A ZABRÁNÍ  

VZNIKU OTLAČENIN  
A PUCHÝŘŮ.

     DA28001 
2 ks silikonová ochrana 
na špičky chodidla,
univerzální pružná a prodyšná.  
Rozměr cca 9 x 9 cm.

99 Kč [3,99 €] za pár

2

2

2

3

5

     DA28031 
4 ks měkká pěnová náplast  
na patu/chodidla, samolepící, tvarovaná.  
Rozměr 6 x 2,7 cm.  

39 Kč [1,59 €]

6      DA28032 
Multifunkční měkká pěnová páska na chodidla,  
paty i prsty, flexibilní, samolepící, návin cca 4,5 m,  
šířka 2,5 cm.

69 Kč [2,79 €]

7

     DA28041 
2 ks silikonový chránič palce nebo malíčku, 
pružný, délka cca 4,5 cm.

69 Kč [2,79 €] za pár

4

     DA28042 
2 ks silikonový fixátor/korektor malíčku  
s dvojitým kroužkem, univerzální,  
rozměr cca 3 x 3,5 cm.

69 Kč [2,79 €]  
za pár

3

Vyrovnává  
překrývající se prsty  
na nohou a zabraňuje  
vzniku odřenin. 

FLEXIBILNÍ = sami si určíte KOLIK a KAM ji potřebujete! 

VYROBENO Z MĚKKÉHO, JEMNÉHO A PRUŽNÉHO SILIKONU

6

6

Zabrání otlakům  
a případným puchýřům 

v problematických 
částech. 

6 7

4

4

DÉLKA    
4,5 
METRU

1

POMÁHAJÍ RYCHLEJŠÍMU  
A ÚČINNĚJŠÍMU VSTŘEBÁVÁNÍ 

MASKY/ KRÉMU  
NA NOHY DO POKOŽKY  

CHODIDEL. 
Při pravidelném používání  
jsou paty regenerovány  

a hydratovány. 

7

     DA28002 
2 ks silikonový návlek na paty,  
univerzální, velmi pružný.

99 Kč [3,99 €] za pár

1

3

ODDĚLÍ MALÍČEK  
OD OSTATNÍCH PRSTŮ  

A ZAFIXUJE HO  
V PŘIROZENÉ 

POLOZE.

Víte, že...
Silikonový materiál nevykazuje žádný zápach, 
je jemný, hebký a pohodlný. Lze jej umýt 
a znovu použít. 

Lze používat po celý den, při chůzi  
i každodenních aktivitách.

2 4 63 5 7

DÍLNÁ 
SADA4

VHODNÉ I PŘI PROBLÉMECH  
S DEFORMITOU 

VBOČENÉHO PALCE

4

Vyrovnává vbočený  
palec a zabraňuje  
vzniku odřenin.

ODDĚLÍ PALEC OD OSTATNÍCH PRSTŮ  
A ZAFIXUJE HO V PŘIROZENÉ POLOZE.

     DA28043 
2 ks silikonový fixátor/korektor na vbočený 
palec, s dvojitým kroužkem, univerzální,  
rozměr cca 5 x 5 cm.

69 Kč [2,79 €] za pár

5

5

1

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÉ
CENY
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      VYSOKÉ BOTY, 
zimní boty, kotníčkové boty, lodičky
na vysokém podpatku...

      KOTNÍČKOVÉ BOTY, 
botasky, lodičky na nízkém podpatku,
boty na klínku...

      NÍZKÉ BOTY, 
baleríny, mokasíny, pantofle, nízké tenisky...

1

2

3

1 2 3

2 ks UNIVERZÁLNÍ VLOŽKY DO BOT
Univerzální vložky do bot, vyrobené z perforované 
vzdušné tkaniny, spodní část z hladké ekokůže. 
Délka celé vložky bez zastřihávání 29,5 cm, 
šířka v širší části 9 cm a užší 6,5 cm, výška 3 mm.
 DA86383 zelené 
 DA86381 bílé 

39 Kč [1,59 €] 
za každý pár

1
2

spodní 
strana1 2

Vložky lze zastřihnout 
dle vyznačených šablon 

a tím je přizpůsobit všem velikostem 
pánských i dámských bot, 

(„dámská“ 36 až „pánská“ 46). 

     DA83776
FLEXI BOTOŠTOS 3 POZICE
Stojan z kvalitního odolného plastu. 
Přední část s otvorem pro snadné 
uchopení a vyndání stojanu
z botníku, vrchní i spodní část
s prolisem pro zafixování bot. 
Rozměr: š 10 x h 26,5 x max. v 19 cm.

59 Kč [2,39 €]

4

BOTOŠTOS      

1

2

3

4

• odolný materiál
• díky velkým otvorům    
   lehce očistíte boty
   od bláta i hlíny 
   např. ze zahrady 
• lze ji snadno čistit vodou

 DA16884 
Rohožka s velkými otvory pro hrubé 
odstranění nečistot 40 x 60 cm  
Materiál: vulkanizovaný kaučuk.

199 Kč [7,99 €]

3

ROHOŽKY PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

3

360° flexibilní kabel, 
dlouhý cca 200 cm (!)

volba programu

funkce automatické 
čištění Self Clean

otočná páčka pro přesné nastavení požadovaného množství páry

praktická drážka
na knoflíky a štíhlý 
design umožňuje 

dosáhnout i do těžko
dostupných míst

ergonomické pogumované madlo

LCD INTELIGENTNÍ 
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA

vertikální i horizontální 
napařování

• ANTI DRIP (jemné tkaniny a nízké teploty) 
• ANTICALC (zabraňuje ukládání vodního kamene)

• funkce AUTOMATICKÉHO 
 VYPNUTÍ při nečinnosti
• volba žehlení s párou 
 nebo suché žehlení
• velký otvor pro pohodlné 
 plnění vodou 
• objem nádržky: 300 ml

parní ráz až 200 g/min

     EL94781  
LCD DIGITRON ANTICALC, inteligentní napařovací 
žehlička s keramickou žehlící plochou BIOPAN®, 
rozměry celkem: š 12,5 x h 14 x v 29 cm, 
příkon: 2500 W
Dříve 1490 Kč

1290 Kč [49,90 €] 

5

5

5

protiskluzová
pogumovaná 

odstavná plocha

BIOPAN®
extrémně hladký 
nepřilnavý
povrch žehlící 
plochy snadno 
klouže a lehce
se čistí .

Vysoce přesné
parní žehlení.5

     TH0048 
ECO ŽEHLIČKA VE SPREJI®

vyrovnávající sklady na oblečení, 500 ml. 

159 Kč [6,39 €]

8

EKO ŽEHLIČKA VE SPREJI®
Oceníte vždy,
když nemáte možnost 
vyžehlit prádlo klasickou 
cestou (dovolené,
služební cesty,...)

EKO PARFÉM 
DO ŽEHLIČKY
     TP0049 
EKO parfém do žehličky 
PARFUM AIR ECOLOGIX, 200 ml.

99 Kč [3,99 €]

9

MÍSTO ŽEHLENÍ
1. NASTŘÍKEJTE na oděv
2. VYHLAĎTE rukama
3. HOTOVO

POMOCNÍK PŘI 
KLASICKÉM ŽEHLENÍ
1. NASTŘÍKEJTE na textilii
2. PŘEŽEHLETE
3. DOKONALÝ výsledek

PŘÍJEMNÁ
PARFEMACE

8

9

Při žehlení
provoní a osvěží 

prostor.

Silikonová podložka pod žehličku, 
tepluodolná a protiskluzová odkládací 
podložka pro krátkodobé odložení 
žehličky, s dvěma očky na pověšení. 
Rozměry: š 28 x v 15 cm
     DA98242 modrá 
     DA98241 růžová

99 Kč [3,99 €] za každou

6
7

PARKOVIŠTĚ NA ŽEHLIČKU

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

NOVÝ = 3 POZICE

3 ÚROVNĚ NASTAVENÍ
nastavitelná výška cca 9 – 19 cm.

4

SLEVA
200 Kč 6 7
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4 KS DUO RAMÍNKA
 DA31971
4 ks multifunkční ramínko s otočným háčkem, 
DUO zavěšením na kalhoty a očkem na pověšení 
šátku, kravaty či opasku. Vyrobeno z odolného 
plastu. Rozměr: š 39 x h 1,5 x v 22 cm.

119 Kč [4,79 €]

2

ÚSPORA MÍSTA!
2x kalhoty 
na ramínku

PRAKTICKÉ ORGANIZÉRY DO SKŘÍNÍ I ZÁSUVEK DAJÍ VAŠEMU OBLEČENÍ ŘÁD! 

DA272411 1 ks

79 Kč [2,99 €]

DA27241 10 ks

490 Kč [19,90 €]
tj. jen 49 Kč/1,99 € za 1 ks

STOHOVATELNÝ PRÁDLOŠTOS

Získáte přehled o svém oblečení
a snadno si vyjmete kousek,

který zrovna potřebujete!

PŘED PO

Mějte úhledně a přehledně srovnané 
věci ve skříni „do komínků“! 

Ostatní oblečení se ani nehne.

4 KS SKLÁDACÍ POŘÁDKUMILOVNÍK

Pomůže vám 
uspořádat 

drobné oblečení 
v šuplíku.

DÍLNÁ 
SADA4

Jednotlivé části lze dle potřeby 
spojovat podle velikosti šuplíku.

Využijete na ponožky, rukavice, spodní prádlo, nákrčníky, 
šátky, kravaty, pásky...

4

4

4

3

3

3

Hodí se na trička, košile, 
tílka, svetry i kalhoty...

490 Kč [19,90 €] za 10 ks 
tj. jen 49 Kč [1,99 €] za 1 ks

ÚSPORA
300 Kč
v 10 ks balení

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÁ
CENA

5 KS VYCHYTANÉ 
RAMÍNKO

DÍLNÁ 
SADA5

ZMÁČKNOUT

Využijete při věšení
i sundávání úzkých výstřihů!

Vhodné na halenky,
svetříky, mikiny a roláky...

 DA31961 
5 ks skládací ramínko s otočným háčkem, 
očkem na pověšení šátku či kravaty 
a postranními háčky na oblečení s poutky. 
Vyrobeno z odolného plastu. Rozměry: 
š 43,5 (složené 10 cm) x h 2 x v 17 cm.

149 Kč [5,99 €] za sadu 5 ks

tj. jen 29,80 Kč/1,20 € za 1 ks

1

UŽ ŽÁDNÉ
VYTAHANÉ 
VÝSTŘIHY!

Chrání oděvy 
před “vytaháním” 
výstřihů.

     Praktický organizér 
na oblečení z pevného plastu. 
Rozměry jednoho: 
š 28,8 x h 34,8 x v 5,7 cm.

3

     DA27261
4 ks skládací pořádkumilovník. Praktický organizér 
do zásuvek z pružného plastu. 
Rozměr jednoho: š 35,5 x h 6,5 x v 4,5 cm, 
složené 4 ks: š 35,5 x h 17 x v 6,5 cm. 

69 Kč [2,79 €] za 4 ks

4

DÍLNÁ 
SADA4

3

2

2

2

1

1

1

11
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ŠÁLOVNÍK

RAMÍNKÁTOR
PARKOVIŠTĚ NA VÍCE RAMÍNEK

PRAKTICKÉ ORGANIZÉRY

Ramínko 
pro přehledné zavěšení 

šál nejen ve skříni. 

AŽ NA 9 
RAMÍNEKlze zavěsit 

vertikálně 
i horizontálně

Využijete také na šátky, kravaty, pásky...

PŘED PO

DO SKŘÍNÍ I ZÁSUVEK, ŠUPLÍKŮ I REGÁLŮ...

Využijete na spodní prádlo, ponožky, 
punčochy, silonky, kravaty, 
ale i na další drobnosti v domácnosti... 
• potřeby na šití, rybářské potřeby, šroubky, 
 hmoždinky, hřebíky, stavebnice lego 
• vlasové doplňky, líčení 
 (stíny, rtěnky, odličovače,...)
• domácí tvoření (korálky, mašle, 
 lepidla, sezónní dekorace,...), 
• v kuchyni na potřeby 
 pro cukráře 
 (vykrajovátka, špičky, 
 kostice,...)

 DA31981
Šálovník ramínko se 7 kroužky 
pro přehledné zavěšení šál. 
Vyrobeno z plastu.
Rozměry: š 41 x h 0,5 x v 15 cm

59 Kč [2,39 €]

1

 DA34691
Úsporný věšák na ramínka, 
až pro 9 ramínek. 
Vyrobeno z pevného plastu. 
Rozměr: š 33 x h 2 x v 17 cm. 

59 Kč [2,39 €]

2

1

2

2 2

1
1

3

4

OCHRANNÝ VAK 
NA OBLEK/ŠATY
Z netkané textilie s uzavíráním na zip. 
V horní části otvor pro háček ramínka.

Díky obalu se vám šaty či oblek 
nezapráší ve skříni ani neušpiní 
během převozu.

Využijete k přenášení obleků/šatů 
na schůze a jednání, k uskladnění 
šatů a obleků ve skříni.

 FC7875 
š 59 x d 87 cm

69 Kč [2,79 €]

3  FC7876 
š 61 x d 130 cm (!!!)

99 Kč [3,99 €]

4

Praktický plastový organizér 
s transparentním víkem pro lepší přehlednost. 
Rozměry: š 30 x h 23 x v 8,5 cm.
 DA32041 15 přihrádek 
 DA32031 10 přihrádek

299 Kč [11,99 €] za každý

5
6

Lze je prakticky stohovat, 
díky prolisům pevně sedí 
a neklouže při štosování!

5

6

5

5 6

6

 ÚSPORA 
MÍSTA 

VE SKŘÍNI!

2 ZPŮSOBY ZAVĚŠENÍ

NOVÁ
BARVA

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE
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XL ODKAPÁVAČ 
NA NÁDOBÍ S OKAPEM

Silnostěnná skleněná nádoba 2 650 ml, 
vhodná na pečení v troubě do 400°C 
a uskladnění v mrazničce do -18°C.

CELÁ PŘÍPRAVA POKRMU V JEDNÉ MÍSE!
• KRÁJENÍ/KOSTIČKOVÁNÍ (saláty)
• ZAPÉKÁNÍ (nákypy)
• SERVÍROVÁNÍ

NÁSTAVEC 
NA STŘEDNÍ KOSTKY

NÁSTAVEC 
NA MALÉ KOSTIČKY

NÁSTAVEC 
NA ZELENINOVÉ 

NUDLIČKY

okurka, cuketa, 
mrkev a další...

PRAKTICKÉ VÍKO 
NA UZAVÍRÁNÍ MÍSY

4 DRUHY NÁSTAVCŮ
NA ZELENINU A OVOCE

EXTRÉMNĚ OSTRÉ ČEPELE
Z CHIRURGICKÉ OCELI

Náš TIP: na bramborový salát

pečení
v troubě do 

400°C

NÁSTAVEC 
NA ZELENINOVÉ 

SPIRÁLY

objem 
2 650 ml

až o 50 % 
VÍCE ŠŤÁVY

Včetně druhého 
SMOOTHIE sítka

v hodnotě 1200 Kč 
ZDARMA!

SMOOTHIE

JUICE

NÍZKOOTÁČKOVÝ 
ODŠŤAVŇOVAČ 
(SLOW-JUICER)
     EL7917
VITVIT Nízkootáčkový odšťavňovač. 
Výkon 200 W. 
Max rozměry: 26,5 x 21 x 45,5 cm

2 790 Kč [109,90 €]

2

     DA25111
SUPERKOMBAJN XXL
Multifunkční kráječ se zapékací mísou a bohatým příslušenstvím. 
Vyrobeno z kvalitního tvrzeného plastu, silnostěnného skla 
a chirurgické oceli. Rozměry: dóza š 23 x h 17 x v 10,8 cm, 
celkem s krájecím víkem: š 23,5 x h 17,7 x v 14,5 cm.

990 Kč [39,60 €] za 12 dílnou sadu

3

2

3

3

3

DÍLNÁ 
SADA

12

Variabilní 
umístění držáku 

na příbory.

VČETNĚ velké 
HOUBIČKY 
na nádobí

     DA28671
Odkapávač na nádobí s okapem, 
uvnitř s vyjímatelnou vložkou na talíře, 
držákem na příbory a houbičkou. 
Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 39 x h 19,5 x v 14 cm, 
držák na příbory 
průměr 8,5 x v 8,5 cm, 
houbička 11,5 x 7,5 cm.

349 Kč [13,99 €]

1

Odnímatelný okap 
pro odtok vody si můžete 
nastavit, jak potřebujete.

1

1

1

PRO VELKÝ
ZÁJEM    

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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     DA91302
TERMOCHŇAPKA z neoprenu pro levou i pravou ruku, 
cca 14 x 32 cm. Odolná až do teploty 260 °C. 
Prodloužená délka na ochranu předloktí 
a protiskluzový povrch pro bezpečné 
uchopení horkého předmětu.

199 Kč [7,99 €]

2

TERMOCHŇAPKA
Otvor pro důkladné 

promíchání a hnětení těsta.

VAŘEČKA V SILIKONU
     DA25861 
Vařečka silikonová
vařečka s kulatým otvorem
a pevnou kovovou výztuží.
Délka 28 cm.

129 Kč [4,99 €]

1

Použití při pečení i vaření, 
také na nepřilnavé 

povrchy.

1

1 1

zadní strana

2

2

2

STOHOVATELNÝ 
ORGANIZÉR/STOJAN 
NA VAJÍČKA

NA

VAJEC
20

     DA31221
Praktický organizér/stojan na vajíčka, 
až na 20 ks vajec. Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 21,5 x h 28 x v 22,5 cm.

199 Kč [7,99 €] 
za 1 ks na 20 vajec

3

3

3

VEJCOVAR 
DO MIKROVLNKY
Jednoduchá příprava volského oka 
během pár minut. Připravíte v ní najednou 
až čtyři volská oka ve tvaru srdce.
     DA21351
VEJCOVAR “SRDCOVÁ ČTYŘKA”, 
forma na volská oka do mikrovlnné trouby s víkem 
a otvorem pro únik páry. Z odolného plastu, 
vhodná do myčky, mikrovlnky, chladničky i mrazničky. 
Rozdělena na 4 části ve tvaru srdce 
o velikosti 9 x 8 cm. 
Průměr celkem 20 cm, 
výška s poklopem 5 cm.  

99 Kč [3,99 €]

4

4

4

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

CHCEŠ UŠETŘIT ENERGII 
A PENÍZE? 

POUŽÍVEJ TLAKOVÝ 
HRNEC!

EL25891 
Multifunkční varné a tlakové centrum, 
vnitřní varná nádoba o objemu 5 litrů 
s nepřilnavým povrchem BIOPAN®. 
Dodáváme včetně návodu. 
Max. rozměry: š 31 x h 38 x v 30 cm, 
váha cca 7 kg, příkon 1250 W, 
napájení 220-240V/50-60Hz.

Prodejní cena 5 990 Kč/229 €

COMBIVAR®NEO MLUVÍ! 
HLASOVÝ ASISTENT VÁS INFORMUJE O VŠEM, CO PRÁVĚ DĚLÁ.

INDUKČNÍ, TLAKOVÉ 
A ZDRAVÉ VAŘENÍ! 3D OHŘEV  

INDUKČNÍ DNO A STĚNY  
= ohřívá po celém dně 

i ze stran 

O 50 % 
VĚTŠÍ PLOCHA OHŘEVU! 

SPODNÍ I BOČNÍ OHŘEVNEPOTŘEBUJE PLYN

*Cena za půlku

2 995 Kč [114,50 €] 

*Za každých 1000 Kč/40 € nákupu z celého sortimentu 

v katalogových cenách si vyberte 1 COMBIVAR za půlku!
Připište ho do Vaší objednávky, 

po splnění podmínky se cena automaticky sníží!

50 %

za P LKU
COMBIVAR

Platí POUZE do 31.1.2023!

ÚSPORA
2995 Kč

114,50 €

16 
PŘÍSTROJŮ 
v JEDNOM

5litrů

30̊ C —185°C

1min — 24hod

18 programů
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1

SKLENĚNÉ KONVICE S NEREZOVÝM SÍTKEM NA KÁVU A ČAJ
Z borosilikátového skla se hodí na přípravu sypaných bylinkových či ovocných čajů nebo kávy.

     FC33651
1,5 L skleněná konvice na cold brew 
kávu nebo čaj s vyjímatelným nerezovým 
sítkem, kombinace odolného 
borosilikátového skla, nerezu a plastu. 
Rozměry: š 17,5 x h 12,3 x v 19,5 cm.

599 Kč [23,99 €]

1

vyjímatelné 
nerezové 

sítko

     FC33671
1 L skleněná konvice na kávu a čaj 
s nerezovým sítkem, kombinace odolného 
borosilikátového skla, nerezu a plastu. 
Rozměry: š 16 x h 10 x v 20,5 cm. 

499 Kč [19,99 €]

2

objem 
1 l

Po vylouhování 
oddělíte čaj filtračním 

sítem zalomením 
držadla.

R O Y A L 
 E L E G A N T N Í  D E S I G N

MASIVNÍ PROVEDENÍ Z UŠLECHTILÉ LEŠTĚNÉ OCELI

6

8
65

5
7

7

8

8

9 9

     FC32655 
Lžička čajová/kávová, délka 11,5 cm.

39 Kč [1,59 €]

10
     FC31001 
340 ml skleněný DVOUSTĚNNÝ 
termo hrnek BOROSIL KELIMERO®.

249 Kč [9,99 €]

11

     FC32651 
Nůž špičatý se zubatým ostřím 
pro snadné krájení, délka 23,5 cm.

49 Kč [1,99 €]

7     FC32652 
Lžíce polévková,
délka 20 cm.

49 Kč [1,99 €]

5      FC32653 
Vidlička se 4 hroty, 
délka 20 cm.

49 Kč [1,99 €]

6

     FC32654 
Lžíce dezertní, délka 14 cm.

49 Kč [1,99 €]

9

     FC32656 
Lžička latté, 
délka 18,5 cm.

49 Kč [1,99 €]

8

11

10
10

OMYVATELNÉ 
PROSTÍRÁNÍ
Ochrání stůl před poškrábáním, nárazy
a před nežádoucími skvrnami po jídle.
     DA22853 
Omyvatelné prostírání s fotopotiskem 
45 x 30 cm, vyrobeno z plastového výpletu.

49 Kč [1,99 €]

3
SUPER CENA
49 Kč

Akce platí do 24.3.2023.

DEDRA 
DESIGN

3

     FC30901
1,2 l skleněná karafa z borosilikátového skla se skleněným 
uchem a nerezovou nalévací zátkou se silikonovým těsněním. 
Rozměry: š 16 x h 13 x v 23 cm (se zátkou 24 cm).
Dříve 699 Kč 

499 Kč [19,99 €]

4

1200 ml KARAFA BOROSIL
Ideální na servírování ovocných či bylinných nápojů, limonád a džusů.

NA TEPLÉ I STUDENÉ 
NÁPOJE

Objem 1200 ml Důmyslný systém 
nalévání = nerezové 

víčko se samo 
vyklopí proudem 

vody.

3

1

2

2

2

4

4

4

objem 
1,5 l

SLEVA
200 Kč
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Vydrží 
6 HODIN

HORKÉ 
nebo 

12 HODIN
STUDENÉ

     FC28991 
objem 190 ml, 
průměr 6,5 cm, 
výška 8,5 cm  

129 Kč [4,99 €]

1      FC28992 
objem 450 ml, 
průměr 8,5 cm, 
výška 10,5 cm  

149 Kč [5,99 €]

2

Z odolného 
BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA 
s víkem z vysokotlakého bambusu 
a silikonovým těsněním. 

Na těstoviny, luštěniny, cukr, mouku, 
kávu, sypaný čaj, oříšky, koření, 
nebo sušené potraviny.

4

4

5

5

RUČNÍ MLÝNEK 
NA PEPŘ & SŮL
Čerstvě mletý pepř nebo sůl dodá 
připravovanému jídlu mimořádnou chuť.
Ruční mlýnek na pepř a sůl z bukového dřeva 
s keramickou vložkou. Kombinace dřevo a kov. 
Průměr 4,5 cm.
     DA31601 černý, délka 21 cm

199 Kč [7,99 €]

     DA31602 mahagon, délka 25 cm

249 Kč [9,99 €]

4

5

Lze prakticky složit 
a snadno přenášet 

díky rukojeti.

Využijete ho jako praktický konferenční stolek, který složíte 
při nedostatku místa, doma, na terase, zimní zahradě, ložnici, pracovně...

SKLÁDACÍ BAMBUSOVÝ STOLEK

6 

6

     DA28131
Skládací bambusový stolek  
Rozměry: š 59 x h 59 x v 54 cm  
(složený š 59 x h 7 x v 57,5 cm).

1 690 Kč [65 €]

6

Opakovaně použitelné 
namísto jednorázových kelímků.

Berete si kávu rádi s sebou? 
PŘINESTE SI SVŮJ VLASTNÍ 

HRNEK = místo jednorázových 
plastových!

Mějte vždy po ruce tekutiny v termo hrnku, 
který zachová jejich čerstvost a teplotu 
po dlouhou dobu.
Oceníte během celého roku, vhodné na teplé 
i studené nápoje na cestu do práce, 
do školy i cestování a výlety. 

Dvojitá izolační vrstva 
z velmi odolné nerezové oceli.

H   T & C   LD
TERMOHRNEK

KÁVA NEBO NÁPOJ 
S SEBOU

THERMOSKA 1L
PRO UDRŽENÍ TEPLÉHO I STUDENÉHO NÁPOJE. 
Nejen na cesty, ale i na běžné použití ve vaší domácnosti.

     DA25061
Termohrnek HOT & COLD 400 ml 
s praktickým odklápěcím víčkem. 
Průměr 7 cm, výška 18 cm. 

299 Kč [11,99 €]

7

Termo konvice z vysoce odolného plastu 
s vnitřní skleněnou vložkou. Praktický uzávěr, 
který zajistí, že se nápoje nevylijí.
Výška 30 cm, průměr 11 cm.
 DA89511 bílá 
 DA89512 zelená 

349 Kč [13,99 €] za každou
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 DÓZY jsou ideální na uchování cukru, 
kávy, čaje, oříšků, bonbonů, 

cukroví či sušenek...

3KS SADA KOVOVÝCH DÓZ
     DA26342
3 KS SADA kovových kulatých dóz Tea, Sugar, Coffee, mintové. 
Rozměry jedné: průměr 10 cm, výška 15,5 cm.  

299 Kč [11,99 €] za sadu 3 dóz

3

DÍLNÁ 
SADA

3
SKLENĚNÉ DÓZY 

3

SUPER
CENA
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Velmi tvrdé štětiny 
z palmového vlákna 

dokonale odstraní i hrubou 
špínu a připáleniny.

Tvrdší štětiny z palmového 
vlákna pro odstranění 
hrubé špíny a nečistot.

Měkčí štětiny 
ze sisalu 

pro jemné čištění.

Díky výměnné hlavici 
nemusíte kupovat vždy 

nový kartáč! 

8

8

7

PRATELNÉ TEXTILNÍ UTĚRKY NAHRADÍ 
JEDNORÁZOVÉ KUCHYŇSKÉ PAPÍROVÉ UTĚRKY

Utěrky lze 
snadno omotat 
kolem našeho 
bambusového 

stojanu.

HEBKÉ A JEMNÉ
NA DOTYK!

Využijete 
v každé kuchyni 

pro otírání
veškerých 
nečistot.

35 cm

20 cm
rozměr textilní utěrky 

NEPAPÍR: TEXTIL MÍSTO PAPÍRU!
K PŘÍRODĚ ŠETRNÁ ALTERNATIVA 

MÍSTO PAPÍROVÝCH UTĚREK!

Po užití lze vyprat a používat
znovu a znovu...

DEDRA 
DESIGN

Pratelné textilní utěrky
GoEco® NEPAPÍR 

namísto jednorázových 
papírových.

ZNOVU 
POUŽITELNÉ!

     DA27315 
Bambusový kartáč se štětinami 
z kokosových vláken na čištění 
a úklid. Délka 23 cm, 
část s vlákny cca 9 cm. 

69 Kč [2,79 €]

4
     DA27311 
Bambusový kartáč se štětinami 
ze sisalových a palmových 
vláken na čištění a úklid, 
d 13 x š 5,5 x v 4,5 cm. 
Dříve 129 Kč

99 Kč [3,99 €]

5

     DA281811 
Bambusový chlebník 
s výsuvným víkem 
pro snadný přístup k pečivu. 
Rozměry: 
š 40 x h 27 x v 16 cm. 

699 Kč [27,99 €]

1

BAMBUSOVÝ 
CHLEBNÍK   

     FC20134  
SAKAI professional BAKER 
nůž na pečivo.

399 Kč [15,99 €]

2

5

1

2

4

6

Snadno odstraníte 
různé nečistoty 

i připálené jídlo 
z nádobí!

     DA27313 
Bambusový kulatý kartáč 
se štětinami z palmových 
vláken na čištění a úklid. 
Průměr 4,8 cm (štětin 6 cm). 

69 Kč [2,79 €]

6

     DA27314 
Bambusový kartáč s výměnnou hlavicí 
se štětinami ze sisalových vláken 
na nádobí i běžný úklid. Délka 22,5 cm, 
průměr hlavice cca 4,5 cm (štětin 5 cm). 

89 Kč [3,59 €]

8

     DA27316 
Náhradní hlavice/kulatý 
kartáč z bambusu se štětinami 
ze sisalových vláken. Lze použít 
i samostatně. Průměr cca 4,5 cm 
(štětin 5 cm), výška 4 cm. 

69 Kč [2,79 €]

7BAMBOO SISAL, 
PALMOVÉ & KOKOSOVÉ 
VLÁKNO
Bambusové kartáče s přírodními 
štětinami se hodí nejen na mytí 
nádobí či zeleniny, ale usnadní 
údržbu celé domácnosti. KOMPOSTOVATELNÉ

VYSOCE SAVÉ MIKROVLÁKNO!
     DA26671
UTĚRKODRŽÁK BAMBOO,
bambusový stojan na papírové utěrky
s praktickou zarážkou proti nechtěnému 
rozmotání utěrek. Průměr 16 cm, v 34 cm.

199 Kč [7,99 €]

11 9
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DÍLNÉ 
SADY

10

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÉ
CENY

3

Transparentní 
část ukáže, 
že je čas 

na doplnění.
Čerstvě mletý pepř nebo sůl dodá 
připravovanému jídlu mimořádnou chuť.

RUČNÍ MLÝNEK 
NA PEPŘ A SŮL

     DA31611 
Ruční mlýnek na pepř a sůl z bukového dřeva 
s keramickou vložkou. Kombinace dřevo, plast, 
kov. Průměr 5 cm, výška 16,5 cm. 

399 Kč 
[15,99 €]

3

3

3

11

10 ks ultrasavé textilní kuchyňské utěrky GoEco® NEPAPÍR 
z jemného mikrovlákna, 20 x 35 cm. Lze prát na 60° C.
Materiál: 85% PES, 15% PAD. 
     FC31321 černé
     FC31322 červené 

299 Kč [11,99 €] za 10 ks

9
10
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DÍLNÁ 
SADA

500

NEREZ = KVALITA 
NA CELÝ ŽIVOT

XL CEDNÍK
     DA31371
XL cedník z nerez oceli. 
Průměr 24 cm, výška 10 cm.  

299 Kč [11,99 €]

6

S ergonomicky 
tvarovanými uchy 
z tvrzeného plastu.

6

6

6

     DA34671
TURBOKVEDLAČKA šlehací metla, 
na ruční pohon. Kombinace nerez oceli 
a plastu. Délka 32,5 cm, průměr 7,5 cm.

169 Kč [6,79 €]

5

TURBOKVEDLAČKA

Stlačováním 
rukojeti
nahoru a dolů
roztáčíte metlu.

Ideální na vajíčka, 
jíšky, zahušťovací směsi, 

řídká těsta 
(např. na palačinky), 

šlehačku a jiné krémy...

5

     DA1585 
500 ks bambusová párátka, oboustranná, délka jednoho 6,3 cm.
Rozměr balení š 8,5 x h 6,5 x v 2,7 cm 

49 Kč [1,99 €] za 500 ks

9

DŘÍVE V PLASTU NYNÍ V PAPÍRU

BAMBUSOVÉ 
VAŘEČKY

500 KS BAMBUSOVÁ PÁRÁTKA

7 8

8

Bambusová vařečka 
z vysokotlakého bambusu.
     DA25142 šikmá, délka 29 cm
     DA25143 kulatá, délka 30 cm 

49 Kč [1,99 €] za každou

7
8

Přírodní prkénko z masivního bukového dřeva, 
díky otvoru lze zavěsit, tloušťka prkénka cca 1,8 cm.
     DA27101 obdélníkový tvar, š 20 x d 39 cm
     DA27102 nepravidelný tvar, cca š 15 x d 46 cm

299 Kč [11,99 €] za každé

2
3

3

2

Na přírodních 
prkénkách vyniká 

krásná kresba
dřeva!

Lze použít  
také jako servírovací 

prkénko.

     FC20134  
SAKAI 
professional 
BAKER 
nůž na pečivo.

399 Kč 
[15,99 €]

1

     DA31101
Stojan/držák na nože a prkénka, kombinace kovu 
a bambusu. Rozměry: š 14,5 x h 14 x v 21,5 cm.

399 Kč [15,99 €]

4

STOJAN/DRŽÁK 
NA NOŽE A PRKÉNKA

Nože prakticky po ruce, 
snadno a rychle dostupné!

horní část

1

2

2

3

4

4

4
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400 ml

V pastelových barvách s kontrastním bílým vnitřkem.
BAREVNÉ NÁDOBÍ
     DA94511 
XL Mísa 2800 ml z odolného 
plastu, š 25 x h 24,5 x v 11,5 cm.

99 Kč [3,99 €] 

2

1
     DA94481 
Kelímek 350 ml z odolného plastu, 
š 8,5 x h 8,5 x v 11 cm. 

39 Kč [1,59 €]

1

2 3

2800 ml

350 ml

1000 ml

4

ODNESETE 
NAJEDNOU 
AŽ 6 "LAHVÁČŮ"

VODNESLAHVÁČ 
Držák na 6 ks nápojů. 
Vyroben z odolného plastu,  
š 33 x h 26 x v 27,2 cm. 
     DA93902 modrý 
     DA93901 zelený

199 Kč 
[7,99 €]  
za každý

9
8

Vše je vhodné do myčky, 
mikrovlnné trouby, chladničky i mrazničky.

     DA94501 
Mísa 1000 ml z odolného plastu, 
š 19 x h 18,5 x v 8,5 cm.

69 Kč [2,79 €] za každou

3

8

9

     DA94521 
Talíř kulatý z odolného plastu, 
průměr 19,5 cm, výška 2 cm.

59 Kč [2,39 €]

5     DA94491 
Miska o objemu 400 ml,
š 14 x h 13,5 x v 6,5 cm.

49 Kč [1,99 €] 

4

Využijete pro vaše děti 
jako držák na psací 
potřeby, fixy, nůžky,...

5

14

15

14

15

13

PŘEKAPÁTOR 
NA KÁVU A ČAJE

Držák na kávové filtry, z kvalitního plastu, 
vhodné do myčky nádobí, š 16 x h 12 x v 15 cm. 
     DA21362 bílý 
     DA21361 zelený  

49 Kč [1,99 €] 
za každý

6
7

NA MLETOU KÁVU
A SYPANÉ ČAJE

7

6

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

BOXÍK SVAČINKA 0,95 l
Vhodný pro skladování různých druhů potravin.
     DA83582 
Z odolného plastu, vhodné do mikrovlnné 
trouby, myčky nádobí a mrazničky. 
Rozměr: š 18 x h 15 x v 6 cm.

49 Kč [1,99 €]

10

10

10

Lze použít nejen na odkapávání příborů, 
ale i jejich přenášení na zahradní párty 
či oslavy.

PŘÍBORNOŠ

Odkapávač i držák na příbory s rukojetí z kvalitního 
odolného plastu, š 18,2 x h 17,9 x v 18 cm. 
     DA93881 zelený 
     DA93884 oranžový 
     DA93883 růžový 

99 Kč [3,99 €] za každý

13
14
15

13

SUPER
CENA

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE

DUOBOX 2in1 500 ml + 300 ml

DUOBOX 2in1 
700 ml + 300 ml

Vhodné pro krabičkové diety, 
uchování a přenášení 

potravin.

Rozdělen 
na dvě části o objemech 

500 ml a 300 ml.

Rozdělen 
na dvě části 
o objemech 

700 ml 
a 300 ml.

11

12

     DA83561
DUOBOX 2in1 z odolného plastu 
k uchování čerstvých nebo vařených 
potravin a salátů. 
Rozměr 24,2 x 16,1 x 5,2 cm

59 Kč [2,39 €]

11

     DA83572
DUOBOX je rozdělen na dvě části 
o objemech 700 ml a 300 ml. 
Průměr 19,5 cm, výška 6,2 cm.

69 Kč [2,79 €]

12

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE

64



DÍLNÁ 
SADA

7

     DA94261
SADA 3 KS VĚTŠÍCH MISEK z odolného plastu.
Objem 900 ml. Průměr 16,5 cm, výška 8 cm.

99 Kč [3,99 €] 
za sadu 3 ks

7

porovnání velikostí

3 ks MISKA 900 ml

tj. jen 33 Kč 
[1,33 €] za 1 ks

3 ks KELÍMEK 350 ml

tj. jen 23 Kč [0,93 €] za 1 ks

     DA94371 
Sada 3 ks kelímků z odolného plastu. 
Objem 350 ml. Průměr 8,5 cm, výška 11 cm. 

69 Kč [2,79 €] za každou sadu

4

PÁRTY & OSLAVY
NÁŠ TIP: Vyrobte si nanuky 

z mrazeného ovoce.

Sada 4 ks oválných talířů z odolného plastu, 
s ozdobnými prolisy na okrajích talířů.

Rozměry: š 25,3 x h 16,8 x v 2 cm 
     DA94301 zelené

69 Kč [2,79 €] za sadu

3

tj. jen 17,25 Kč [0,69 €] za 1 ks

4 ks OVÁLNÝ TALÍŘ

6 ks 
NANUKÁTORY

TROJHRANNÁ 
MÍSA 1500 ml

MISKA 180 ml

KELÍMEK 
600 ml

4 ks MISKA 380 ml

tj. jen 19,75 Kč 
[0,75 €] za 1 ks

7
6

tj. jen 12,25 Kč [0,49 €] za 1 ks

Rozměry: š 20,2 x h 16,4 x v 1,6 cm 
     DA94291 zelené
Dříve 79 Kč

49 Kč [1,99 €] za každou sadu

2

9

     DA89741
Praktický plastový kelímek
o objemu 600 ml. Různé barvy.
Vhodný na vodu, džus, šťávy,
ale i na odkládání kartáčků 
v koupelně.
Rozměry: spodní průměr 5 cm,
vrchní průměr 9 cm, v 15 cm 

39 Kč [1,59 €]

5

     DA94331
MISKA 180 ml 
z odolného plastu. 
Průměr 10 cm, 
výška 5 cm. 

19 Kč [0,79 €]

6

     DA94281
TROJHRANNÁ MÍSA
z odolného plastu. 
Objem 1,5 L, 
š 19,5 x h 19,8 x v 8,2 cm.

39 Kč [1,59 €]

9

8

     DA6699
6 ks vychytané NANUKÁTORY 
z odolného plastu. 
Rozměr nanukátoru: 
š 11 x h 11 x v 12 cm. 
Rozměr jedné formy: 
š 5,5 x h 3 x v 9,5 cm 
(objem 6 x cca 60 ml).

79 Kč [2,99 €] za sadu 7 ks

1

     DA94361
SADA 4 KS MISEK 380 ml
z odolného plastu. Průměr 12 cm, 
výška 5,5 cm.

79 Kč [2,99 €]

8

DÍLNÉ 
SADY

4

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

4

3 2

2

4

3

1

1

5

SENDVIČBOX
Využijete na uložení 

připraveného 
sendviče nebo toastů 
pro Vaše děti do školy, 
na výlety, tréninky... 

     DA94061 
Praktická svačinová dóza 
na tousty a sendviče, 
z odolného plastu. 
Max. objem 500 ml, 
š 12,2 x h 12,6 x v 3,6 cm.

39 Kč [1,59 €]

11

CEDNÍK S DRŽADLEM
     DA94321 
CEDNÍK s držadlem z odolného plastu. 
Vhodné do myčky, mikrovlnné trouby, 
chladničky i mrazničky. 
Rozměry: š 29,5 x h 20 x v 7,5 cm.

49 Kč [1,99 €] 

10

10

11

11

SUPER
CENA

DÍLNÁ 
SADA

3

65



DÍLNÁ 
SADA

2

KUCHYŇ

KANCELÁŘ

KOUPELNA

35 - 53 cm

VŠE PŘEHLEDNĚ 
SROVNANÉ!

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

POŘÁDKUMILOVNÍK DO ŠUPLÍKU
Teleskopické přepážky vám umožní přizpůsobit si úložný prostor podle vašich potřeb. 
Hodí se pro většinu zásuvek!

Na hladké povrchy.

Snadná montáž přilepením 2 transparentních plastových obdélníku na zeď. 
Poličku pak jen nasunete na nalepené obdélníky (lze ji kdykoliv sundat 
a znovu zavěsit).

     DA31071
Dvoupatrová polička např. na kořenky a dochucovadla. Využijete v kuchyni 
nebo koupelně. V zadní části nalepovací páska pro snadné upevnění. 
Vyrobeno z odolného plastu. Rozměry: š 34,5 x h 16,5 x v 31,5 cm.

499 Kč [19,99 €]

2

Využijete na různá dochucovadla a kořenky v kuchyni...
DVOUPATROVÁ POLIČKA

2

2

2

     DA89871
3 PATROVÝ BOX 
na potraviny, odolný plast, 
vhodný do myčky, 
mrazáku i chladničky, 
š 20 x h 14 x v 12 cm.

169 Kč [6,79 €]

5

TROJOBAL 3 x 800 ml

Využijte na trojobal: 
mouka, vajíčko, strouhanka.

Využijete na sýry, salámy a šunky...
Jednotlivá patra lze odepínat nebo přidávat.

Boxy jsou vhodné do mikrovlnky, 
myčky a mrazničky.

5

5

1

1

1 1

1

     DA23141
2 ks nastavitelný pořádkumilovník 
do šuplíků, nastavitelná délka
od 35 do 53 cm, na koncích
měkká pěnová guma pro stabilní
a šetrné připevnění. Rozměr: 
š 5,5 x h 35 - 53 x v 7,3 cm

199 Kč [7,99 €] 
za sadu 2 ks

1

Na přípravu šlehačky, krémů, 
sněhu z bílků, krémů vařených 
ve vodní lázni, řídších těst
(na palačinky nebo lívance).

KLIKOŠLEHÁTOR®

     DA6649
KLIKOŠLEHÁTOR®, výška 34 cm, 
délka metliček 16 cm, průměr metliček 5 cm. 
Odolný plast a nerez, TPR protiskluzová 
rukojeť a klička.

129 Kč 
[4,99 €]

6 6

6

ŠKRABKA

PILKOVÁ ČEPEL je ideální na loupání 
slabých slupek jako mají např. rajčata, 

kiwi nebo broskve

     DA33203
Škrabka s příčnou pilkovou 
čepelí, kombinace plastu 
a nerezové oceli. 
Délka 13 x š 7 cm, čepel 5 cm.

69 Kč [2,79 €]

4

4

4

MÁSLENKA
     DA94391
Plastová dóza na máslo, kombinace 
plnobarevného plastu a transparentního 
plastového víčka, š 16 x h 10,5 x v 6 cm. 

59 Kč [2,39 €]

3

Uchová máslo 
déle čerstvé 
a voňavé.

3

SUPER
CENA
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Na potraviny s ventilem pro odsávání vzduchu pomocí automatické vakuovačky, 
víko se silikonovým těsněním. Silnostěnné provedení, materiál TRITAN (bez obsahu BPA). 

Kulatá, průměr 13 cm (šíře s ušima 14 cm)
     DA30741 600 ml, v 8,5 cm

169 Kč [6,79 €] 

     DA30742 1000 ml, v 12,8 cm

199 Kč [7,99 €] 

     DA30743 Obdélníková 2600 ml, 
š 22,5 x h 16,5 x v 10 cm

399 Kč [15,99 €]

6

7

8

TRITANOVÉ VAKUOVACÍ DÓZY

++

Platí pouze do 24.3.2023.

MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ:
na maso, do mrazáku, na nakládání masa, 
na zeleninu, na uzeniny, na sýry, ovoce, 

sous-vide, boj proti molům, na menší kousky 
oblečení, na ořechy, na suché plody, 

na kávu a jiné potraviny…
Vakuově uzavřete 

lahev vína,
které nedopijete.

Speciální vakuovací zipové sáčky s ventilkem. 
Každý sáček má připravené popisovatelné 
pole na datum a obsah.
     DA69901 sada 5 ks, 
22 x 21 cm, objem cca 1300 ml
     DA69902 sada 4 ks, 
26 x 28 cm, objem cca 3000 ml

99 Kč [3,99 €] za každou sadu

     DA69903 sada 3 ks, 
30 x 34 cm, objem cca 6000 ml 

79 Kč [2,99 €] za sadu

2

3

4

VAKUOVACÍ ZIPOVÉ SÁČKY

Vhodné do mikrovlnky, myčky 
a ledničky/mrazničky.

Snadné odsátí vzduchu 
pomocí ventilu ve víku dózy.

Nepohlcují pachy z potravin 
a neovlivňují tak jejich chuť a vůni.

UDRŽÍTE 
POTRAVINY

DÉLE 
ČERSTVÉ

     DA30744
Vakuovací špunt do lahví, pro lahve 
o průměru cca 2,1 cm, š 3,5 x h 6,5 x v 4 cm.

99 Kč [3,99 €]

5

VAKUOVACÍ 
ŠPUNT4

3

2
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6
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7

8

5

5
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6
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1

1

1

AUTOMATICKÁ 
ELEKTRICKÁ
VAKUOVAČKA

Vakuovací systém byl vyvinut pro kvalitní a dlouhodobé uchovávání 
všech potravin v domácnosti. V sáčcích můžete i vařit (metoda SOUS-VIDE, 
vaření při konstantní teplotě ve vakuu)!

VZDUCHOCUC® 
VAKUOVÉ UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN

     EL24241
Automatická elektrická vakuovačka.
Dodáváme včetně síťového adaptéru, 
lze použít také na BATERIE
(6x AA, nejsou součástí balení). 
Rozměry cca š 21,5 x h 5,5 x v 5 cm.

899 Kč [35,99 €] 
včetně 6 ks vakuovacích sáčků
(6 x 6 000 ml) 
+ vakuový špunt ZDARMA

1

++

6

+ 6 sáčků 

+ 1 špunt
ZDARMA

v hodnotě 
257 Kč

[9,97 €]

DÍLNÁ 
SADA

5 DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

4

67



KONCENTRÁT 
MINIMÁLNĚ 

na 10 POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY:
• neobsahuje nanočástice
• šetrnější k životnímu prostředí
• posílený účinek na odstraňování mastnoty

     DA7926   
Maximální objem 2200 ml,
š 23 x h 17 x v 10 cm. 

129 Kč [4,99 €]

8     DA7936   
Max. objem 650 ml, 
š 17,5 x h 13 x v 5,5 cm.  

69 Kč [2,79 €]

7

3

4

5

6

7

8

na víku jsou 
decentní květy

     DA7931   
Max. objem 430 ml, 
š 13 x h 9,5 x v 7 cm.  

59 Kč [2,39 €]

6     DA7932   
Max. objem 300 ml, 
š 13 x h 9,5 x v 5 cm.  

49 Kč [1,99 €]

3      DA7934   
Max. objem 1100 ml, 
š 17,5 x 13 x 8,5 cm.  

99 Kč [3,99 €]

5     DA7935   
Max. objem 900 ml, 
š 17,5 x 13 x 7 cm.  

79 Kč [2,99 €]

4

Dózy se zámkovým víkem se silikonovým těsněním pro dokonalé uzavření. 
Můžete je také používat jako praktické obaly na svačinu, oběd, pikniky... 
Vhodné na uchovávání potravin, ohřívání, zamrazování a rozmrazování.

CVAK&CVAK DÓZY SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM

VODOTĚSNÉ A VZDUCHOTĚSNÉ!

HLAVNÍ VÝHODY:
• je vysoce koncentrovaný
• stačí množství o velikosti malé mince
• i v takto malém množství vytvoří při kontaktu 
 s mokrou houbičkou dostatečné množství aktivní pěny 
 s obsahem mikročástic na hrubší nečistoty

     GF03411 
Univerzální čisticí krém také na hrubé nečistoty (kuchyně, 
koupelny, a další hladké povrchy) SUPERCREAM 200 g. 

59 Kč [2,39 €] 

9

ČISTICÍ KRÉM, KTERÝ VYČISTÍ A NEPOŠKRÁBE
DO KUCHYNĚ I DO KOUPELNY

Ekologicky 
šetrná receptura.3

4

5

6

7

8

Vhodné do myčky, mrazničky a mikrovlnky (bez víka).
9

DOKONALE 
ČISTÁ KUCHYŇ!

EKO ČISTIČ 
NA KUCHYNĚ
& MASTNOTU

     NW0552
EKO čistič kuchyní s mimořádnou 
odmašťovací schopností, 
XONOX ECO COOK, 500 ml.

99 Kč [3,99 €]

2

2

STOP VODNÍMU KAMENI
ZVLHČOVAČE VZDUCHU, 
RYCHLOVARNÉ KONVICE,
AUTOMATY NA ESPRESSO, 
KÁVOVARY...
     GE0099
EKO rychlorozpouštěč 
vodního kamene 
v domácích spotřebičích 
D-LIQUIDATOR ECOLOGIX 
500 ml.

99 Kč [3,99 €]

1

1 Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklovaný 
obal

EKO RYCHLOROZPOUŠTĚČ 
VODNÍHO KAMENE

NÁVRAT
LEGEND

JIŽ od

49 Kč
[1,99 €]

Kdyby DEDRA byla člověk, jakými přívlastky ho popíšete? 

 SRDCOVÁ, SOUTĚŽIVÁ, VSTŘÍCNÁ, UPŘÍMNÁ, PROSTĚ MOJE.         Kristina V.68



DÍLNÁ
SADA3DÍLNÁ

SADA3

Silikonová ouška 
pro snadné otevírání, 
“nepolámete 
si nehty”.

4

4

5

3

3

SILIBOXY
Vychytaná řada pomocníků na skladování a přenášení potravin.

     DA19872
3 ks SILIBOX 950 ml + 1600 ml + 2500 ml
Sada tří boxů z odolného plastu. 
Rozměry: š 19, 5 x h 13 x v 13 cm,
š 17,5 x h 11,5 x v 10,5 cm, 
š 15 x h 9,5 x v 9 cm. 

199 Kč [7,99 €] 
za 3 dózy s víkem

3     DA19861 
JEDNOPATROVÝ SILIBOX 700 ml 
s vidličkou a rozdělovačem, praktické 
transparentní víko se silikonovým 
těsněním a s dvěma uzavíratelnými 
klipsy na upevnění. Rozměry celkem: 
š 16,5 x h 12 x v 7 cm 

129 Kč [4,99 €]

2

     DA198711
3 ks SILIBOX 
400 ml + 700 ml + 1100 ml
Sada tří boxů z odolného plastu. 
Rozměry: š 19,5 x h 13 x v 6,5 cm, 
š 17,5 x h 11,5 x v 5,5 cm, 
š 15 x h 9,5 x v 4,5 cm. 

179 Kč [6,99 €] 
za 3 dózy s víkem

4

Nerozlije se polévka,
nesmíchá se omáčka s přílohou.

Dokonale přenesete
celé menu bez smíchání.

2

1

1

Uzavíratelný prostor pro příbor 
(součástí vidlička a lžička).

Víko se silikonovým 
těsněním, lze navíc 
prakticky zafixovat 

4 klipsy.

KAŽDÁ KOMORA 
MÁ SVOJE TĚSNĚNÍ

STÁLICE
NAŠÍ

NABÍDKY

Krabičkové diety v jednorázových obalech? Nesmysl! 
Udělejte si zdravé jídlo doma do vlastních BOXů! 
Ušetříte peníze i životní prostředí, protože je používáte opakovaně! 

Vhodné do mikrovlnky (bez víka), 
myčky a ledničky/mrazničky.
Vyrobeno z odolného plastu.

Dají se skládat do sebe. 
ÚSPORA MÍSTA 

PŘI SKLADOVÁNÍ!

Víka s praktickým 
pružným silikonovým 

okrajem.

     DA25011
SILIBOX 2v1 se speciálním víkem se silikonovým těsněním a prostorem pro příbor 
(uvnitř uložena skládací vidlička a lžička), se čtyřmi uzavíratelnými klipsy, rozdělen na 2 části 
600 ml + 800 ml (každá část má své těsnění). Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměr: š 22 x h 16 x v 7 cm. Délka rozložené vidličky a lžičky 13,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

1

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

3

3 KS KLIPODMĚRKA 2v1
     DA36051 
3 ks KLIPODMĚRKA, 
odměrka s klipem 
pro uzavírání sáčku. 
Mix barev. Z odolného plastu. 
Délka celkem 15 cm.

99 Kč [3,99 €] 
za sadu 3 ks

6 Využijete 
na ODMĚŘOVÁNÍ 

a UZAVÍRÁNÍ SÁČKU 
od kávy, sypaného čaje, 
sušeného mléka, melty, 

kakaa, koření…

3 KS SUPERNŮŽKY 

     DA106211 
SUPERNŮŽKY sada 3 ks nůžek 
z prvotřídní nerezavějící oceli 
a odolného plastu. 
Délka velké 24 cm, střední 17,5 cm, 
menší 14 cm.

199 Kč [7,99 €] za sadu 3 ks

5

Anatomicky tvarované protiskluzové 
rukojeti jsou opatřeny ABS soft touch 
materiálem. 

DÍLNÁ 
SADA

3

NOVÉ

délka klipu 

11 cm
objem 

odměrky 

15 ml

1 1

2

6

6

6

6

6

6

2+1
ZDARMA
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CELONEREZOVÍ PROFI POMOCNÍCI GOURMET
Kvalitní provedení z lesklé nerezové oceli, s očkem na pověšení.

6 7

průměr 4,5 cm

Pro nabírání dortů a moučníků, 
na boku vroubkování pro snadné 

ukrojení dortu.

5

NEREZ = KVALITA NA CELÝ ŽIVOT

                   Naplátkujete 
       všechny druhy 

tvrdého sýru, 
použijete i na porcování 

ztuhlého másla. Vytvoříte si 
zajímavé tvary 
z kteréhokoliv 

ovoce, 
či zeleniny.

1

1

3

23

4

4

4

5

Na jemné strouhání 
např. parmezán, čokoláda, 

tvrdé pečivo...

6

průměr 6,5 cm7

     DA30661 
Lopatka na dort na boku s vroubkováním 
pro snadné krájení, délka 26 cm.

1

     DA30663 
Obracečka/lopatka na boku s ostrým 
vroubkováním pro snadné krájení, 
délka 24,5 cm.

2

     DA30641 
Vykrajovátko na ovoce a zeleninu, délka 18 cm.
4

     DA30662 
Kráječ/lopatka na sýr, délka 22 cm.
3

59 Kč [2,39 €] za každý

     DA30603
Ruční struhadlo, jemné, délka 23 cm.
5

Metlička na šlehání a míchání.
     DA30591 délka 25,5 cm, průměr 4,5 cm
     DA30593 délka 30 cm, průměr 6,5 cm
6
7

Využijete 
ji na obracení, 

krájení i nabírání 
pokrmů.

     DA26941 
Dlouhé jemné struhadlo z nerez oceli s pevnou plastovou rukojetí 
s protiskluzovou úpravou, gumová opěrka na konci proti poškrábání 
pracovní plochy, součástí ochranný plastový kryt břitů. 
Celková délka 39 cm, šířka 3,5 cm, délka struhadla 22 cm.

179 Kč [6,99 €]

10

VHODNÉ NA STROUHÁNÍ citronové kúry, muškátového oříšku, 
tvrdých sýrů, čokolády, křenu, česneku, zázvoru atd...

PROFI DLOUHÉ STRUHADLO

5 KS KUCHYŇSKÁ HOUBIČKA
Dobře pění a nezpůsobuje škrábance, 
zdrsněná strana pro snadné 
odstranění zaschlých 
nečistot.

     DA29191
5 ks kuchyňská houbička, 
v přírodní barvě. 
Rozměr každé houbičky 
je š 10 x h 6,5 x v 3 cm. 

49 Kč [1,99 €] 
za 5 ks

9

Velmi ostré a odolné
čepele z kvalitní 
nerezavějící oceli!

2

10

10

Hodí se k vaření i servírovaní.
Využijete je na servírování 

hranolků, nudlí, chřestu, salátu, 
zeleniny, ryb i steaků,

při vaření na obracení masa 
či zeleniny na grilu.

     DA34611
Nerezové kleště, děrované, délka 29 cm,
rozměr plochy cca 6,5 x 4,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

8

NEREZOVÉ KLEŠTĚ

Určeno pro profesionály 
i amatérské kuchaře.

9
DÍLNÁ 
SADA

5
8
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Silikonová chňapka s vnitřním polstrováním, s okem pro zavěšení. 
Na povrchu protiskluzová úprava. Univerzální vel. pro levou pravou ruku, 
š 18 x v 30 cm.
     DA98233 červená
     DA98231 zelená 
     DA98232 oranžová  

169 Kč [6,79 €] za každou

1
2
3

SILICHŇAPKA
Chňapka je vhodná k uchopení horkých uch a držáků 
rozpálených hrnců a pekáčů i plechů.

Sada obsahuje: 
• 1 x hrnec s poklicí o objemu 1 500 ml
• 1 x hrnec s poklicí o objemu 2 200 ml
• 1 x hrnec s poklicí o objemu 3 000 ml
• 1 x hrnec s poklicí o objemu 4 000 ml
• 1 x hrnec s poklicí o objemu 5 000 ml

     DA25593
10 dílná sada smaltovaných hrnců s poklicemi 
s květinovým motivem. Hrnce lze použít 
na všechny typy varných ploch včetně indukce. 

1690 Kč [65 €] za sadu 10 ks

99

1

2

3

SMALTOVANÉ NÁDOBÍ

3v1 MASIVNÍ NEREZOVÝ UNIVERZÁLNÍ LIS 
NA BRAMBORY, TĚSTA, ZAVÁŘKY A PYRÉ

A

B

C

DÍLNÁ 
SADA

10

3v1

3 PASÍROVACÍ VÝMĚNNÉ DISKY (jemný/střední/hrubý).
     JEMNÝ... pro pasírování vařených brambor na přípravu bramborového těsta, 
jemného pyré a kaše, lisování zeleniny a ovocné šťávy... 
NÁŠ TIP: Super pro výrobu jemně rozmačkané dětské výživy.

A

     STŘEDNÍ... pro lisování těsta na polévkové kapání, nočky, zavářky...B

     HRUBÝ... pro lisování těsta na halušky, špecle, noky, hop do vody...C

KELIMERO® 300 ml & 500 ml
Z BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA

Díky silikonovému 
pásku po obvodu

hrnek nevyklouzne
z ruky a nepálí.

PŘINESTE SI SVŮJ 
VLASTNÍ HRNEK

= místo jednorázových 
plastových!

OPAKOVANĚ 
POUŽITELNÉ KELIMERO® 

GoECO® namísto 
jednorázových kelímků.

300 ml

500 ml

4

4

5

6

7

7

8

     DA34761
3v1 masivní nerezový univerzální lis na brambory, řidší těsta, zeleninu a zavářky.
3 pasírovací výměnné disky (jemný/střední/ hrubý). Průměr 9,5 cm, délka 26,5 cm,
výška cca 11,5 cm (průměr výměnných disků 8,5 cm).

399 Kč [15,99 €]

10

10

10

10

10

10

10

Skleněný hrnek se silikonovým odnímatelným páskem
a víčkem, silnostěnné sklo. Průměr 8,5 cm.
Objem 500 ml, výška 14,3 cm
(s víčkem 16,5 cm) 
     FC29024 jasně zelený 
     FC29021 čokoládový
     FC290231 černý

299 Kč [11,99 €] za každý

Objem 300 ml, výška 8,5 cm
(s víčkem 11 cm)
     FC290121 červený 
     FC290131 tyrkysový

199 Kč [7,99 €] za každý

4

7

5

8

6
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SUPER
CENYFUNNY 

POMOCNÍCI

XXXL UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA
Hebké a hustě tkané utěrky pro využití 
v celé domácnosti - na běžný úklid (prach, mytí,...).

     DA6803 
5 dílná sada XXXL utěrek z mikrovlákna 
multicolor. Lze prát na 60°C, 80% PES, 
20% PAD. Rozměry: cca 39 x 30 cm.

149 Kč [5,99 €] 
za sadu 5 ks

9

9

9

POSLEDNÍ KUSY Přesto, že se snažíme, tak nezaručíme dostupnost všech položek po celou 
dobu platnosti katalogu. Proto jsou položky, u kterých hrozí „výpadek“, označeny: POSLEDNÍ KUSY.

Náš tip: pokud se vám něco líbí, doporučujeme neotálet s objednávkou.

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

STOJAN/ODKAPÁVAČ
Využijete nejen jako odkapávač, 
ale i jako stojan/organizér 
na příbory či kuchyňské náčiní.

4

4

4

     DA31131
Stojan/odkapávač na kuchyňské náčiní a příbory, 
vyrobeno z pevného plastu. Odnímatelná přední
i zadní část pro snadné vylévání vody. 
Rozměry: š 15 x h 15,5 x v 21 cm.

299 Kč [11,99 €]

4

     DA8434
5 ks sada KLIPSY různých velikostí 
na uzavírání sáčků, z odolného plastu. 
Díky otvoru ve vrchní části klipu, lze zavěsit. 
Délka klipsu 1 x 20 cm, 2 x 8 cm, 2 x 5 cm. 

69 Kč [2,79 €]

5

5 KS KLIPSY NA SÁČKY

5

5

Masivní provedení  
s protiskluzovou rukojetí.

1

V horní části 
otvor na zavěšení, 

tvrzený plast.

2

3

3

     DA7504
FUNNY kartáč na spáry 
a obklady. Délka 21 cm.

59 Kč [2,39 €]

2

     DA7502
FUNNY kartáč na nádobí 
a hladké povrchy. Délka 28 cm.

59 Kč [2,39 €]

1

 vnitřní část
příjemný fleece

Ideálně se hodí k nádobí 
řady BIOPAN s nepřilnavým 

keramickým povrchem.

NAPAŘÁTOR
     DA9399 
NAPAŘÁTOR z odolného plastu s praktickým úchytem uprostřed pro snadné vyndávání z hrnce, 
ve spodní části tři sklápěcí nožičky. Průměr složeného 14 cm, průměr rozloženého 24 cm.

99 Kč [3,99 €]

8

8
8

2v1
OSEDLANEJ 
DVOJKARTÁČ DLAŇOKARTÁČ
     DA26572
2v1 kartáč na čištění a úklid, typ žehlička, 
na rukojeti odnímatelný rohový kartáč 
pro detailní dočištění rohů. Z odolného 
plastu. Délka cca 18 cm, šířka 6 cm, 
výška s rukojetí 8,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

6
     DA26575
Kulatý kartáč na čištění povrchů. 
Délka cca 10,5 cm, průměr plast. 
části 5,5 cm (štětin 7 cm).

49 Kč [1,99 €]

7

7

7

6

6

DÍLNÁ 
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5

DÍLNÁ 
SADA

5

     DA7508
FUNNY dlouhé úklidové rukavice, elegantní provedení 
s vysokým komfortem při úklidu. Suchý zip pro stažení.

79 Kč [2,99 €] za 1 pár

3

Prodloužená délka až k loktům zajistí úklid, 
bez zásahu vody nebo čisticích prostředků.
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ELEKTRONICKÁ FILTRAČNÍ KONVICE 2,4 L 
+ VODNÍ FILTR ZDARMA

včetně 
1 ks filtru
v hodnotě

100 Kč
[4 €]

5

HRANOLKOVAČ

UNIVERZÁLNÍ ŠKRABKY
Univerzální škrabka s příčnou čepelí 
a praktickým otvorem k zavěšení. 
Kombinace plastu a nerezové oceli, čepel cca 5 cm.
     DA26901 s příčnou čepelí, délka 12,5 x š 6 cm
     DA26902 s podélnou čepelí, délka 18 x š 2,5 cm

39 Kč [1,59 €] za každou

3
4

Lze použít na veškerou
zeleninu i ovoce,
které lze loupat.

Snadno a rychle vykrájíš hranolky
z brambor, mrkve, celeru...

3

3

4

     DA26911
HRANOLKOVAČ ruční kráječ na hranolky.
Kombinace plastu a nerezové oceli.
Rozměry: š 18,5 x h 11 x v 5 cm,
vnitř. rozměr kráječe cca 6 x 6 cm.

99 Kč [3,99 €]

5

JABLKOVÝ MĚSÍČNÍK
     DA26921  
JABLKOVÝ MĚSÍČNÍK, ruční kráječ na jablka.  
Kombinace plastu a nerezové oceli. Rozměry: 
š 19 x h 13 x v 4,5 cm, vnitřní průměr 10,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

6

6

6

5

5

     DA6456 
ANANASÁTOR kráječ na ananas, ergonomicky 
tvarované odnímatelné ABS (protiskluzové) držadlo.
Vyrobeno z odolného plastu, výška 24 cm, 
průměr středu 3 cm. Možno mýt v myčče.  
Dříve 129 Kč

99 Kč [3,99 €]

7

Snadné krájení 
na rovnoměrné plátky 
nebo kousky, lehce 

odstraníte tvrdý střed
a zároveň slupku.

detail středu
ananasátoru

ANANASÁTOR® 7

KVALITNÍ 4 STUPŇOVÝ FILTRAČNÍ PROCES:
1. předběžná filtrace přes PP síťovinu odstraní nežádoucí částice ve vodě
2. aktivní uhlí odstraní zápach a chuť chlóru
3. redukuje usazování vodního kamene a znečisťujících látek 
 jako jsou těžké kovy
4. filtrační síťka na základně poskytuje konečnou filtraci

Filtrační konvice moderního designu s inteligentním 
elektronickým indikátorem, který Vám automaticky 
připomene výměnu vodního filtru (za 35 dní), 
který je snadno vyměnitelný. 

     DA7199 
ELEKTRONICKÁ FILTRAČNÍ 
KONVICE 2,4 L, jasně zelená. 
Dodáváme včetně 1 ks vodního filtru
se čtyřstupňovou filtrací pro snížení 
tvrdosti vody. Max. vnější rozměry 
filtrační konvice: 22 x 10,5 x 28 cm.

599 Kč [23,99 €] 
za konvici a vodní filtr

1

1

Vodní filtr 
• odstraňuje z vody 
 nečistoty a organismy
• snižuje tvrdost vody
• zásaditost vody
• snižuje podíl těžkých kovů a chlóru ve vodě 
 při zachování člověku prospěšných minerálů

     DA7200
Sada 3ks VODNÍCH FILTRŮ 
do elektronické filtrační konvice. 
Vodní filtry se čtyřstupňovou 
filtrací pro snížení tvrdosti vody. 

299 Kč [11,99 €] 
za sadu 3 ks vodních filtrů

2

Navrženo pro snížení tvrdosti a nečistot vody: 
chlór, hliník, olovo, měď, pesticidy, kadmium, zinek.

1 filtrační 
konvice

1200 PET 
lahví ročně=

ZAMYSLI SE...

1 filtrační konvice nahradí v průměru 

1200 PET lahví s vodou za rok!
2

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

DÍLNÁ 
SADA

3

AKČNÍ
CENY
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JMÉNO:

ČÍSLO KOORDINÁTORA:

TELEFON:

E-MAIL:

ČLENEM NAŠEHO TÝMU JE TAKÉ PRODEJCE:

Katalog je platný od 23.12.2022 (9:00 hod.) do 24.3.2023.

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice.
Kontakty zákaznické centrum a reklamace: objednavky@dedra.cz. 

CZ tel: +420 499 599 577, SK +421 233 056 591, fax: +420 491 451 215.

Společnost Vaše DEDRA si vyhrazuje právo na případné neúmyslné tiskové chyby v textech i cenách produktů. 
Případné chyby uvedeme na pravou míru vždy na webu www.dedra.cz.  

Drobné změny obalů/ výrobků vyhrazeny! Barva obalů/výrobků se může mírně lišit od fotografií vytištěných  
v katalogu. Změna cen v průběhu platnosti katalogu vyhrazena. Bližší informace u prodejce. 

Všechny výrobky s kódem DA/FC/IW/EL jen do vyprodání zásob.

Hodnota katalogu: 
99 Kč [3,99 €] za 1 ks, obj. č. AA0983. 
Ceny jsou uvedeny v Kč/€ včetně DPH.

++

Akční cena platí POUZE do 31.1.2023!

LEDEN/JANUÁR 
Mimo toto období platí běžná cena.

BACILEX® GEL NA PRANÍ 
UNIVERZÁLNÍ TEKUTÝ

RYCHLOROZPUSTNÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
S ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSADOU

2 x 1500 ml

BB0699S 
SADA BACILEX® gel na praní bílého i barevného prádla 
s antimikrobiální přísadou. 1500 ml + 1500 ml. 
Běžná cena sady je 498 Kč/19,98 €

398 Kč [15,98 €] 
za 2 x 1500 ml

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

S ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSADOU VE VYSOKÉ KONCENTRACI 
ZAJISTÍ ABSOLUTNÍ HYGIENICKOU ČISTOTU PRÁDLA

S nákupem
SADY GELŮ 

BACILEX 
můžete objednat 

PRAČKOKOULI 
jen za 69 Kč 

[2,79 €] BĚŽNÁ CENA 

199 Kč  [7,99 €]

Akce platí
do 24.3.2023

UNIKÁTNÍ MĚKKÁ 
PRAČKOKOULE

DA34751 
PRAČKOKOULE,
dávkovač 
na prací gely, 
max. objem 250 ml. 
Průměr cca 9 cm,
výška cca 7 cm.

SLEVA
100 Kč

1+1

ÚSPORA
130 Kč

[5,20 €]

8 590306 909838
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PRO MUŽE I ŽENY PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ!

FC0521
Sada obsahuje tyto sprchové gely: 
• 1 x FLEUR DE VANILLE  
• 1 x MAGNOLIA  
• 1 x ZAZEN 
• 1 x PRIMAVERA NUOVA 

Hodnota sady: 276 Kč/11,16 €

199 Kč [7,99 €]  
za sadu 4 ks

FC0522 
Sada obsahuje tyto sprchové gely:
• 1 x MAGIC GARDEN  
• 1 x ZANZIBAR  
• 1 x LILA FASHION 
• 1 x PULPIDOO 

Hodnota sady: 276 Kč/11,16 €

199 Kč [7,99 €]  
za sadu 4 ks

FC0523 
Sada obsahuje 
tyto sprchové gely:
• 1 x PULPIDOO  
• 1 x RELAXATION  
• 1 x NAMASTE 
• 1 x ZAZEN 

Hodnota sady: 276 Kč/11,16 €

199 Kč [7,99 €]  
za sadu 4 ks

Akční cena platí POUZE do 31.1.2023!

LEDEN/JANUÁR 
Mimo toto období platí aktuální ceny na www.dedra.cz.

• glycerin udržuje pokožku hladkou, nemastnou a vláčnou
• aloe vera zajistí vyživující péči o pokožku

• bez parabenů

S GLYCERINEM PRO ZJEMNĚNÍ POKOŽKY, 
EXTRAKT Z ROSTLINY ALOE VERA

SPRCHOVÝ GEL
s Aloe Vera a glycerinem

3+1 ZDARMA

Krémové pečující složení
zvláčňuje a hydratuje pokožku.

Dokonalá harmonie vůně, 
jemných mycích a pečujících 
látek ti zajistí příjemný pocit 

při každém koupání
nebo sprchování.

Užij si každý moment
sprchování naplno.

Při koupeli vytváří
bohatou pěnu.

ÚSPORA
77 Kč

[3,17 €]
3+1
ZDARMA

4X
250 ml

Změna složení sad vyhrazena.



TA0058 TA0061 TA0633 TA0395

Mimo toto období platí běžná cena.

TA0737

TA0639 TA0068 TA0320 TA0265 TA0313 TA0635

TA0054TA0974 TA0648 TA0322 TA0338

TA0073

TA0991

TA0070 TA0394 TA0064 TA0056TA0065

NOVÁ

EKO
ROSTLINNÁ

AVIVÁŽ

4 x více
parfémového 

oleje

100% 
recyklované 

obaly

Super
koncentrovaná.

TA0640

TA1004

AKČNÍ CENA
PO SLEVĚ 

99 Kč [3,99 €]

*129 Kč [4,99 €]

Akční cena platí POUZE do 31.1.2023!

LEDEN/JANUÁR

TA0642* TA0641*

SLEVA
30 Kč

1,2 €

TA1021*

TA0399

TA0638

TA8860TA0401

POSLEDNÍ
ŠANCE

NÁKUPU

LIMITOVANÁ 
EDICE

LIMITOVANÁ 
EDICE

BĚŽNÁ CENA   
129 Kč [4,99 €] 

159 Kč [6,39 €]

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
ROSTLINNÉ AVIVÁŽE 
v láhvi  ze 100% 
recyklátu GoEco®, 750 ml.


