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60 
PRANÍ 
za 299 Kč

[11,99 €]

PRACÍ PRÁŠKY
ECORAPID 
     TR0721 
ECORAPID BIANCO na bílé prádlo, 60 praní, 
2000 g.
     TR0724 
ECORAPID SENSITIVE pro citlivou pokožku, 
60 praní, 2000 g.
     TR0723 
ECORAPID UNIVERSE na bílé a barevné prádlo, 
60 praní, 2000 g.
     TR0722 
ECORAPID COLORITO na barevné prádlo, 
60 praní, 2000 g.
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3

4
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KONCENTROVANÁ PRACÍ SÍLA

NAŠE PRACÍ PRÁŠKY 
NEOBSAHUJÍ:
• ZEOLITY
• FOSFÁTY

• PERBORÁTY
• CHLÓR
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BĚŽNÁ CENA   

399 Kč [15,99 €]

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.

PRÁŠKY 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 alergenů

SLEVA
100 Kč

[4 €]

TEXTILO-SKLÁDAČ

PRO ÚHLEDNÉ A RYCHLÉ SKLÁDÁNÍ
• skládá trička, košile, svetry, ručníky, 
 povlečení, ubrusy,... 
• 3 volitelné stupně výšky (možnost skládání různě 
 silných oděvů - úplet, froté, ručníky, pletené svetry...) 
• šetří Váš čas i místo ve skříni nebo v cestovním 
 zavazadle 
• vždy perfektně složené prádlo - jako nově koupené
• návod na skládání je součástí balení

3 volitelné výšky

DA2554
TEXTILO-SKLÁDAČ, polypropylen. 
Rozměry složeného: 23,5 x 31 cm, 
rozloženého cca 68,5 x 57 cm.

299 Kč [11,99 €]
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EXKLUZIVNÍ PARFÉMOVÉ VODY EDP NYNÍ TAKÉ 30 ML BALENÍ

EDP PARFÉMOVÁ VODA, 100 ml. 
     FC0959 HONORÉ 
     FC1023 MY HOME 
     FC0960 RED VELVET 
     FC1025 MIDNIGHT CHERRY 
     FC1024 PULPIDOO 

1290 Kč [49,90 €] 
za každou

1
2
3
4
5

V exkluzivním obalu.

NOVĚ
30 ml 
BALENÍ

HONORÉ
Hlava: pomeranč, mandarinka, citrón
Srdce: růže, konvalinka, jasmín, skořice
Základ: santalové dřevo, cedr, vanilka, 
pačuli, Tonka

Hlava: bergamot, pomeranč, 
mandarinka, zelené listí
Srdce: jasmín, čokoláda, broskev
Základ: mošusy, pačuli, cedr

MY HOME

V exkluzivním 
obalu.

RED VELVET
Hlava: bergamot, šafrán
Srdce: jasmín, pomerančový květ
Základ: karamel, mech, mošus, 
ambra, cedr

Hlava: fík, bergamot, kardamon, černý rybíz
Srdce: tahitská gardénie, červené jablko
Základ: cedrové dřevo, květ broskvoně, pralinky

PULPIDOO

MIDNIGHT CHERRY
Hlava: třešňový a višňový likér, ylang-ylang, hořké mandle
Srdce: marcipán, tužebník jilmový, otočník peruánský, růže
Základ: vanilka, tonkové boby, santal, švestka, guajakové dřevo

EDP PARFÉMOVÁ VODA, 30 ml. 
     FC0959P HONORÉ 
     FC1023P MY HOME 
     FC0960P RED VELVET 
     FC1024P PULPIDOO 
     FC1025P MIDNIGHT CHERRY 

599 Kč [23,99 €] 
za každou

6
7
8
9
10

1

2

5

6

7

8 9 10

IDEÁLNÍ 
DO KABELKY

30 ml balení nejvíc oceníte, že je můžete mít neustále 
při sobě.  Hodí se také, když toužíte pouze vyzkoušet 

vůni a prozatím si nechcete pořizovat velké balení.

3

4
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4

100 ml

200 ml 500 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

8

9

10

     FC33409E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR parfémová 
esence do aromalamp a difuzérů, 100 ml. 
Běžná cena 149 Kč/5,99 €

119 Kč [4,79 €]

5     FC33409B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 100 ml. 
Běžná cena 299 Kč/11,99 €

239 Kč [9,59 €]

4

     BA06241
BUBLINO ALOEGEL, 
tekuté mýdlo s Aloe Vera, 500 ml. 
Běžná cena 129 Kč/4,99 €

99 Kč [3,99 €]

9

     FC33409T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 200 ml.
Běžná cena 499 Kč/19,99 € 

399 Kč [15,99 €]

2

     FC33409T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 100 ml. 
Běžná cena 299 Kč/11,99 €

239 Kč [9,59 €]

3

100 ml

2

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.

     FC33409 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml. 
Běžná cena 389 Kč/15,59 €

311 Kč [12,47 €]

7     FC33409A 
Sójový vonný EKO vosk
do aromalamp, 40 ml.
Běžná cena 99 Kč/3,99 €

79 Kč [3,19 €]

6      FC33409X 
INTENSE 2 KNOTY sójová 
vonná EKO svíce, doba hoření 
až 35 hodin, 400 ml. 
Běžná cena 599 Kč/23,99 €

479 Kč [19,19 €]

8

     NW00753 
EKO sprej pro dokonale čistá
a lesklá okna, skla a zrcadla,
zcela beze šmouh,
XONOX ECO WIN 500 ml.
Běžná cena 99 Kč/3,99 €

79 Kč [3,19 €]

14
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     CP0575 
Parfemovaný letní přípravek 
do ostřikovačů automobilů.
Šetrný ke stěračům, laku
i plastovým částem automobilu, 750 ml.
Běžná cena 99 Kč/3,99 €

79 Kč [3,19 €]

13

     TA0991
L'AVIVAGE®,
avivážní kondicionér, 750 ml. 
Běžná cena 129 Kč/4,99 €

99 Kč [3,99 €]

12

13

14

Baleno v exklusivních 
obalech.

2
1

35
8

11

SLEVA
20 %

250 ml

400 ml

5

12

     FC33409T3
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 
500 ml.
Běžná cena 1190 Kč/45 € 

925 Kč [39 €]

1

     FC0687
Pěnivý sprchový gel 
s Aloe Vera a glycerinem, 
250 ml. 
Běžná cena 69 Kč/2,79 €

55 Kč [2,23 €]

10      PA0675
PARFUMAGE®, parfémový 
superkoncentrát, 750 ml. 
Běžná cena 229 Kč/9,19 €

179 Kč [6,99 €]

11
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250 ml

1

2

4
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FLEUR DE VANILLE

ARANŽOVACÍ NAPICHOVACÍ JEŽEK IKEBANA

Sladká podmanivá vanilka s tóny svůdné růže 
a rozkvetlé konvalinky. V závěru vůně se odhalí 
šťavnatý pomeranč a bergamot, to vše umocněno mošusem.

... je tradiční japonská pomůcka pro zachycení konce rostlin 
nabodnutím řapíků, lodyh a větviček.

Pomocí ježka lze aranžovat větvičky jehličnanů, 
pokojové rostliny, luční kvítí a trávy, větve a větvičky, květy.

Lze použít také na sušené rostliny.

Díky těžkému masivnímu provedení 
nebudete potřebovat vázu, vystačíte si s miskou, 

talířem či hrnečkem.

VYDRŽÍ PO GENERACE!
• dodá rostlinám volnost a pohyb
• i jedna květina drží pevně uprostřed
• není třeba váza pro podporu květů
• výborný pomocník na tvoření

Super pro aranžování 
do nízkých nádob.

     FC33407E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR parfémová esence 
do aromalamp a difuzérů, 100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

3

Gumový 
  protiskluzový 
    okraj.

NOVINKA

DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový bytový parfém.
     FC33407T, 100 ml 

299 Kč [11,99 €]

FC33407T2 (bez fota), 200 ml 

499 Kč [19,99 €]

FC33407T3 (bez fota), 500 ml

1190 Kč [45 €]

4

Sójová vonná EKO svíce.
     FC33407, 250 ml 

389 Kč [15,59 €]

FC33407X (bez fota)
INTENSE 2 KNOTY, 400 ml 

599 Kč [23,99 €]

1

Sójový vonný EKO vosk.
     FC33407A, 40 ml 

99 Kč [3,99 €]

2

100 ml

6

7

6

průměr 9 cmprůměr 6 cm
průměr 3,5 cm

120 g 450 g
1 kg

5 6 7

7

6
7

Aranžovací olověný ježek s mosaznými trny, 
masivní olověné tělo a odnímatelný gumový 
protiskluzový okraj. Výška mosazných hrotů 1,5 cm, 
výška celkem cca 3 cm. 

     DA36221 průměr 3,5 cm, 120 g

199 Kč [7,99 €]

     DA36222 průměr 6 cm, 450 g

499 Kč [19,99 €]

     DA36223 průměr 9 cm, 1 kg

999 Kč [39,99 €]

5

6

7
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200 ml
100 ml

100 ml

250 ml

PARFUMIA®

PULPIDOO
Sladké zralé fíky, šťavnatá červená jablka 
a pralinky se mísí s tahitskou gardénií, 
černým rybízem a cedrovým dřevem.

Hlava: fík, bergamot, kardamon, černý rybíz
Srdce: tahitská gardénie, červené jablko
Základ: cedrové dřevo, květ broskvoně, pralinky

PARFUMIA®

250 ml

100 ml

INTENSE 
2 KNOTY 

400 ml

INTENSE 2 KNOTY 
400 ml

NAMASTÉ
Hlava: zelené jablko, mandarinka, citron
Srdce: jasmín, růže
Základ: tonka, cedrové dřevo, pudrové tóny

Meditační vůně plná tónů růží s citrusovým nádechem 
doplněná cedrovým dřevem, tonkou a podmanivým jasmínem.

200 ml

100 ml

1

2

3

4
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13

14

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

7 14

     FC33420 
SÓJOVÁ VONNÁ 
EKO SVÍCE PARFUMIA® 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

1

     FC33420B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 
100 ml. 

299 Kč [11,99 €]

3

     FC33420A 
VONNÝ SÓJOVÝ EKO VOSK 
PARFUMIA® do aromalamp, 
voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

2

     FC33420E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
parfémová esence do aromalamp 
a difuzérů, 100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

4

     FC33405A 
VONNÝ SÓJOVÝ 
EKO VOSK PARFUMIA® 
do aromalamp, 
voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

8

     FC33420X 
INTENSE 2 KNOTY, 
sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

7

     FC33405B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 100 ml. 

299 Kč [11,99 €]

9

     FC33405E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
parfémová esence 
do aromalamp a difuzérů, 
100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

12

     FC33405X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

14

     FC33405 
SÓJOVÁ VONNÁ 
EKO SVÍCE PARFUMIA® 
doba hoření až 60 hodin, 
250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

13

DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový bytový parfém.
     FC33420T2, 200 ml 

499 Kč [19,99 €]

     FC33420T, 100 ml 

299 Kč [11,99 €]

FC33420T3 (bez fota), 500 ml

1190 Kč [45 €]

5

6

DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový bytový parfém.

     FC33405T2, 200 ml,  499 Kč [19,99 €]

     FC33405T, 100 ml,  299 Kč [11,99 €]

FC33405T3 (bez fota), 500 ml,  1190 Kč [45 €]

10

11
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COOKIES 
& SALTED 
CARAMEL
Hlava: sušenky, pražené mandle
Srdce: slaný karamel, popcorn, smetana
Základ: vanilka, cukrová vata

Slaný karamel a sušenky.

PARFUMIA®

250 ml

200 ml

100 ml

INTENSE 
2 KNOTY 

400 ml

LADY MARMELADES
Pečený čaj.

Hlava: ovocný koktejl, citrusy
Srdce: zelené hrozny, broskev, jablko, 
červené ovoce, jasmín
Základ: karamel, med, pižmo

PARFUMIA®

200 ml

100 ml

250 ml

INTENSE 2 KNOTY 
400 ml

19

20
16

21

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

19 21

22

23

15

17

24

18

26

25

     FC33403 
SÓJOVÁ VONNÁ EKO 
SVÍCE PARFUMIA® 
doba hoření až 60 hodin, 
250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

20     FC33403X 
INTENSE 2 KNOTY 
sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 
400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

19

     FC33404X 
INTENSE 2 KNOTY sójová 
vonná EKO svíce, doba hoření 
až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

21      FC33404 
SÓJOVÁ VONNÁ EKO 
SVÍCE PARFUMIA® doba 
hoření až 60 hodin, 250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

22

     FC33404A 
VONNÝ SÓJOVÝ EKO VOSK 
PARFUMIA® do aromalamp, 
voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

23      FC33404E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR 
parfémová esence 
do aromalamp a difuzérů, 100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

24

     FC33403A 
VONNÝ SÓJOVÝ EKO VOSK PARFUMIA® do aromalamp, 
voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

16

                 DIFFUSEUR INTÉRIEUR
Vonný roztok s vysokým obsahem parfémové kompozice ve skleněném flakonu, 

do kterého se vnoří difúzní tyčinky, po kterých vzlíná parfém a uvolňuje se tak do prostoru.

1817 25 265 6 10 11

     FC33403E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
parfémová esence 
do aromalamp a difuzérů, 
100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

15

DIFFUSEUR INTÉRIEUR interiérový tyčinkový bytový parfém.

     FC33403T, 100 ml,  299 Kč [11,99 €]

     FC33403T2, 200 ml,  499 Kč [19,99 €]

FC33403T3 (bez fota), 500 ml,  1190 Kč [45 €]

18

17

DIFFUSEUR INTÉRIEUR interiérový tyčinkový bytový parfém.

     FC33404T2, 200 ml,  499 Kč [19,99 €]

     FC33404T, 100 ml,  299 Kč [11,99 €]

FC33404T3 (bez fota), 500 ml,  1190 Kč [45 €]

25

26

Baleno v exklusivních 
obalech.

1817 25 26

5 6 10 11

19 21

7 143 9

4 12
15 24
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CHANSON D’AMOUR
Exotická květinovo mošusová vůně.

PAPAYA 
& PEACH

YLANG YLANG

Hlava: papaya, broskev, 
borůvka, citrón
Srdce: jasmín, růže, fialka
Základ: pižmo, cedrové dřevo

PŘÍRODNÍ
SÓJOVÝ VOSK

RUČNÍ 
VÝROBA

VYROBENO 
V ČESKÉ SKALICI

Hlava: ylang ylang, vanilka
Srdce: konvalinka, fialka, růže
Základ: Tonka, cedrové a sandalové dřevo, 
pižmo

NOVINKY

PASSION
Sladká, květinová, 
vanilková, citrusová

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 
400 ml

INTENSE 2 KNOTY 
400 ml

INTENSE 2 KNOTY 
400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

HORKÉ MALINY
Sladká, ovocná, vanilková

Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.
     FC33433A PAPAYA & PEACH
     FC33434A YLANG YLANG
     FC33412A CHANSON D’AMOUR
     FC33413A HORKÉ MALINY
     FC33423A PASSION 

99 Kč [3,99 €] za každý

1
2
3
4
5

8

4

1

2

3

5

10

11

14

15

13

12

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

11 14 151312

6

7

9

Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.
     FC33433 PAPAYA & PEACH
     FC33434 YLANG YLANG
     FC33412 CHANSON D’AMOUR
     FC33413 HORKÉ MALINY
     FC33423 PASSION 

389 Kč [15,59 €] za každou

6
7

9
8

10

INTENSE 2 KNOTY sójová vonná EKO svíce,
doba hoření až 35 hodin, 400 ml.
     FC33433X PAPAYA & PEACH
     FC33434X YLANG YLANG
     FC33412X CHANSON D’AMOUR
     FC33413X HORKÉ MALINY
     FC33423X PASSION 

599 Kč [23,99 €] za každou

13
14
15

11
12

6

7

98 1013 14 15

11 12

Sladká, ovocná vůně.

Romantická květinová vůně.
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KAŽDÁ
za

449 Kč 
[17,99 €]

25% SLEVA NA VYBRANÉ SVÍCE 
A VOSKY

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.

SLEVA
až

150 Kč

SÓJOVÝ VONNÝ 
EKO VOSK, 40 ml. 

Běžně 99 Kč/3,99 €

SÓJOVÁ VONNÁ EKO SVÍCE, 250 ml. 
Běžně 499 Kč/19,99 €

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 €

LIMITOVANÁ 
EDICE

LIMITOVANÁ 
EDICE

KAŽDÝ
za

74  Kč 
[2,99 €]

FC33406X 
CHRISTMAS MAGIC

FC33430X 
VANILLA & ORANGE

FC33406 
CHRISTMAS MAGIC

FC33430 
VANILLA & ORANGE

FC33417 
MY HOME

FC33418 
HONORÉ

FC33431 
MIDNIGHT CHERRY

FC33416 
RED VELVET

FC33417A 
MY HOME

FC33418A 
HONORÉ

FC33431A 
MIDNIGHT CHERRY

FC33416A
RED VELVET

FC33430A 
VANILLA & ORANGE

FC33406A 
CHRISTMAS MAGIC

KAŽDÁ
za

292  Kč 
[11,69 €]

KAŽDÁ
za

374  Kč 
[14,99 €]
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BAMBUSOVÉ PROSTÍRÁNÍ 
ochrání váš stůl a zároveň 
bude vypadat skvěle.

PROSTŘI SI STYLOVĚ!

Praktický organizér do spíže, skříně, kuchyňské linky, šatny, 
koupelny a různých regálů...

NASTAVITELNÝ VÝSUVNÝ KOŠÍK

     DA36111
Závěsný výsuvný košík, jednoduché 
nasazení na poličku. Nosnost cca 6 kg. 
Rozměr: š 16 x h 40 x v 9 cm.

299 Kč [11,99 €]

5

Snadná montáž 
během pár vteřin bez nářadí.

Zavěsíte na poličku 
a získáte prostor navíc!

4 ks bambusové dekorační 
prostírání 44 x 30 cm. 
     DA35465 přírodní 
     DA35463 černé 

249 Kč [9,99 €] 
za sadu 4 ks

3
4

NOVINKY

Ochrání potraviny 
před hmyzem a domácími mazlíčky. 

Můžete použít doma, 
na zahradě, na terase,...

     DA83692 
MEGAPOKLOP na potraviny, zelený. 
Vyroben z odolného plastu, 45,5 x 35,5 x 14 cm.

169 Kč [6,79 €]

1

Využijete na cukroví, zákusky, 
chlebíčky, občerstvení, ...

S praktickým 
držadlem.

Jeho velký rozměr 
je vhodný k přikrytí 

plechů, pekáčů, 
dvou talířů apod.

MEGAPOKLOP

Poličku lze postavit nebo zavěsit
(přilepením 2 transparentních 
plastových čtverců na zeď).

360° OTOČNÁ 
POLICE CARROUSEL

ZAVŘENÁOTEVŘENÁ

Vnitřní část 
lze otáčet
o 360°.

DÍLNÉ 
SADY

4

Ve vrchní části praktická 
transparentní skříňka 

s víkem pro uložení drobností.

     DA31271
360° otočná uzavírací rohová police CARROUSEL s vrchní 
transparentní částí (lze přidělat na pevno - součástí 3 šrouby 
a šroubovák). Součástí balení také 2 transparentní samolepící 
podložky pro snadné upevnění. Vyrobena z odolného plastu. 
Rozměry: š 30,5 x h 22 (otevřená 31,5 cm) x v 60 cm.

990 Kč [39,60 €]

2

1

1 1

2

2

2

2

2

3

4

4

5

5

5

5

NÁVRAT
LEGEND

Díky pružinám, lze použít pro police 
o hloubce cca 36 – 45 cm.
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OBJEM 
1600 ml

OBJEM 
4000 ml

OBJEM 
7000 ml

NEREZOVÉ 
SERVÍROVACÍ MÍSY
Servírovací hluboká mísa s praktickou odměrnou stupnicí. 

     DA27981 objem 1600 ml,
průměr 17,5 cm x v 9,5 cm. 

199 Kč [7,99 €] 

     DA27982 objem 4000 ml,
průměr 23,5 cm x v 13 cm. 

299 Kč [11,99 €] 

     DA27983  objem 7000 ml,
průměr 29,5 cm x v 16,5 cm. 

399 Kč [15,99 €]

3

4

5

NEREZOVÝ RUČNÍ ŠLEHAČ & HNĚTAČ
     EL35431
300 W nerezový ruční šlehač & hnětač SYSTEMAT, 
5stupňová regulace rychlosti, vyměnitelné nerezové metly, 
napětí 220-240V, 50/60 Hz, hmotnost cca 760 g. 
Rozměr: š 13 x h 8,5 x v 18,5 cm, délka kabelu 2 m.

699 Kč [27,99 €]

6
Ušleháte za pár minut těsta, krémy, náplně,
sníh z bílků, omáčky, kaše, bramborové pyré
pro děti nebo šlehačku na dezert pro přátele.

Snadno vytvoříte
masové koule 

do omáčky nebo polévky.

průměr koulí 
cca 4,5 cm

Lze je také využít na pečení 
nebo při výrobě jiných 

kulatých pochutin.

     DA26851
KOULOTLAČKA,
kleště na koule,forma 
z nerez oceli nejen
na masové kuličky.
Průměr cca 4,5 cm, 
délka celkem 17 cm. 

149 Kč
[5,99 €]

1

KOULOTLAČKA

• zkrácení doby tepelné úpravy masa až o 40 %
• nedojde k roztrhání masa, nevytváří typický hluk 
 a „neprská“ jako při použití paličky

• zkrácení doby marinování
• profesionální výsledek, úspora času a energií
• při práci podložte maso prkénkem  

• vhodné pro maso vepřové, drůbeží, hovězí, 
 telecí, skopové, zvěřinu i ryby

Ideální na přípravu steaků, plátků 
na grilování, ale i větších kusů masa.

MASOŠŤOUCH

     DA5660 
MASOŠŤOUCH - ostré hroty nařežou a zkrátí 
vlákna masa - výsledkem je křehké, šťavnaté
a měkké maso. Robustní provedení z tvrzeného 
plastu a ostrých hrotů z nerez oceli, 
výška cca 20 cm, dolní průměr 5 cm.

199 Kč [7,99 €]

2

detail hrotů

ochrana hrotů

1

1

2

3

5

4

3
4

5

NOVÉ

Plynulá možnost regulace 
až 5 rychlostí.

3

DVĚ ŠLEHACÍ METLY 
A DVA HNĚTACÍ HÁKY

OBJEM 
1600 ml

6

6

6

6

6

SUPER
CENA
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šířka 28 cm

šířka 35 cm

poměr velkostí

5

9

PLATNOST TOHOTO KATALOGU
OD 17.2.2023 (09:00 HOD) DO 19.5.2023 (09:00 HOD)

SUPER PRO PŘENÁŠENÍ A SKLADOVÁNÍ VĚCÍ NEJEN V KUCHYNI
BAREVNÉ ÚLOŽNÉ BOXY A PODNOSY
Úložný box s víkem.
Vyrobeno z pevného plastu.
Rozměry: š 27,5 x h 18,5 x v 13,5 cm. 
     DA34802 mátová 
     DA34801 meruňková 
     DA34804 šedá 
     DA34803 lososová 

129 Kč [4,99 €] za každý

1
2
3
4

Využijete na uskladnění koření, těstovin, sladkostí, 
ale i jinde v domácnosti např. na kosmetické drobnosti, 

šití nebo na drobné hračky.

Plastový tác/podnos s úchyty
po stranách pro snadné přenášení.
Rozměry: š 28 x h 21 x v 6,5 cm. 
     DA34811 meruňková 
     DA34814 šedá 
     DA34813 lososová 
     DA34812 mátová 

79 Kč [2,99 €] za každý

5
6
7
8

Rozměry: š 35 x h 27 x v 6,5 cm 
     DA34824 šedá 
     DA34821 meruňková 
     DA34822 mátová 
     DA34823 lososová 

99 Kč [3,99 €] za každý

9
10
11
12

NOVINKY

6

7

7

10

11

8

5

6

7

8

9

ÚSPORA MÍSTA = DAJÍ SE STOHOVAT NA SEBE!

šířka 27,5 cm

šířka 28 cm

šířka 35 cm

ÚLOŽNÝ BOX
S VÍKEM1

2

3

4

4

4

1

2

3

4

5

12

12

10

11

9

12

TÁC/PODNOS S ÚCHYTY
Využijete také v kanceláři, dílně, na kuchyňské náčiní 

i skladování potravin ve spíži, ...
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NA

12KS
VAJEC

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

1

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 €]

2

VEJCOPÁDY ORGANIZÉRY NA VEJCE
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO SKLADOVÁNÍ VAJÍČEK 

Mechanická datumovka
pro nastavení data 
uskladnění vajec.

Stohovatelný box na vajíčka, cca až na 12 ks vajec. 
Vyrobeno z odolného plastu.
Rozměry: š 28 x h 14 x v 6,5 cm. 
     DA34992 banánový 
     DA34991 bílý 
     DA34993 mátový 

249 Kč [9,99 €] za každý

3
4
5

Úložný box na vajíčka, cca až na 18 ks vajec 
s praktickou datumovkou ve vrchní části 
a výsuvným šuplíkem. 
Vyrobeno z odolného plastu.
Rozměry: š 22 x h 33,5 x v 7,5 cm. 
     DA35001 bílý 
     DA35003 šedomodrý 
     DA35002 olivový 
     DA35004 růžový 

299 Kč [11,99 €] 
za každý

6
7
8
9 ÚSPORA MÍSTA 

= LZE PRAKTICKY
STOHOVAT NA SEBE!

Zásuvka s praktickými kolejnicemi pro snadné vyjmutí 
vajíčka jediným tahem = další vejce se samo posune 

na místo předchozího.

NA

18KS
VAJEC

1

1
2

2

3

4

3

4

5

4

3

5

6

9

8

8

ÚSPORA MÍSTA = LZE PRAKTICKY
STOHOVAT NA SEBE!

7

6

7

7

8

9

Využijete na USKLADNĚNÍ domácích vajec 
a pro lepší SKLADOVATELNOST kupovaných!

NOVINKY

Otvory po stranách
pro cirkulaci vzduchu

a vejce zůstanou déle čerstvá.

ODEBRÁNÍM VAJÍČKA 
SE DALŠÍ SAMO 
POSUNE VPŘED
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DĚKUJEME VÁM, JIŽ PODEVÁTÉ 
ZNAČKA DEDRA OBHÁJILA TITUL SUPERBRANDS

2023

ZNAČKA
OCENĚNA 9

Na pečené či nepečené
sladké i slané dobroty.

     DA33161
FORMA VE TVARU HVĚZDY,
objem 2100 ml, průměr 32 cm, 
výška 7 cm.

199 Kč [7,99 €]

1      DA33151
NÍZKÝ PLECH,
objem 1000 ml,
š 38 x h 26,5 x v 1,8 cm

199 Kč [7,99 €]

2

Formy na pečení z oceli se zlato měděným prémiovým nepřilnavým 
povrchem BIOPAN® GOLD, který se snadno udržuje a má dlouhou životnost. 

Formy jsou vhodné do elektrické, plynové i horkovzdušné trouby.

     DA25461
CIHLA, chlebová forma, objem 1600 ml, 
š 27 x h 13 x v 7 cm. 

149 Kč [5,99 €]

3

Dortové formy mají 
waflové odnímatelné 
dno pro nepřipalování 
a snadné vyjmutí. 
Dno můžete použít 
i jako tác k servírování. 4 5 6 7

průměr 11 cm průměr 17 cm průměr 24 cm
průměr 28 cm

     DA25462
VELKÁ OVÁLNÁ ROZKLÁDACÍ FORMA 
s kovovou přezkou pro snadné odepnutí obruče, 
praktické dno s prolisem. 
Rozměry s podnosem š 34,5 x h 15,5 x v 8 cm,
forma š 30 x h 11 x v 7,5 cm

249 Kč [9,99 €]

9
     DA25481
XXL FORMA NA BÁBOVKU, 
objem 3400 ml, průměr 25 cm, 
výška 12 cm, ocel.

199 Kč [7,99 €]

8

8

8

8

9

Formu využijete také na aspik, tlačenku, 
biskupský chlebíček, sekanou, nádivku...

9

9

3

2

1

DORTOVÉ ROZKLÁDACÍ FORMY, kulaté pečící formy s praktickou 
kovovou přezkou pro snadné odepnutí obruče a odejmutí dna.

     DA25474
výška 5,5 cm, ø 11 cm

129 Kč [4,99 €]

4      DA25471
výška 6,5 cm, ø 17 cm

149 Kč [5,99 €]

5

     DA25472
výška 6,5 cm, ø 24 cm

199 Kč [7,99 €]

6      DA25473
výška 6,5 cm, ø 28 cm

249 Kč [9,99 €]

7

7

6

5

4

Dortové formy různých velikostí využijete pro tvorbu vícepatrových dortů, 
samostatně také na pečené či nepečené dorty, cheesecaky i slané dobroty. 

27 cm

objem 3 400 ml 34,5 cm

Vhodný na nízké buchty, cukroví, koláče 
nebo na pečení stehýnek, křidýlek, 

plátků masa, špízů, brambor, ...

3

4

5

6

7

8

9

SVÁTEČNÍ PEČENÍ
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3

4

5

6

NA HRUBÉ STROUHÁNÍ 
např. mrkev, cuketa, 

řepa, okurka...1

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

GOURMET

Využijete na rozkrájení 
pizzy i jiná těsta.

Pro snadné roztírání
krémů a polev.

Snadno vykrájíte 
kuličky z okurek, cuket, 
jablek, hrušek, broskví, 
melounů, sýra apod.

Ideální na nabírání 
zmrzliny...

2

3

4

5

6

7 7

8

10

NEREZ = KVALITA NA CELÝ ŽIVOT

PILKOVÁ ČEPEL ideální 
na loupání slabých slupek 

např. na rajčata nebo broskve.

ČEPEL PRO JEMNÉ PROUŽKY 
vytvoří jemné julienne proužky 

z ovoce i zeleniny.

KAŽDÝ
59 Kč

2,39 €

     DA30691 
JABLKÁTOR vykrajovač jadřinců, délka 20 cm.
7

     DA30611 
VYKRAJOVAČ KULIČEK, délka 18 cm.
6

59 Kč [2,39 €] za každý kus

     DA30602  
RUČNÍ STRUHADLO HRUBÉ, délka 24 cm
1

     DA30652 
RÁDLO/kráječ na pizzu a těsta, 
délka 19 cm, průměr rádla 6,2 cm.

3

     DA30681 
VLNKOVACÍ KRÁJEČ, délka 22 cm.
8

     DA30601 
RUČNÍ STRUHADLO, délka 24 cm.
2

     DA30671 
ROZTÍRACÍ LOPATKA/STĚRKA 
pro snadné roztírání krémů a polev, 
délka 31,5 cm.

4

     DA30592  
METLIČKA na šlehání a míchání,
délka 27 cm, průměr 5,5 cm.

10

     DA30631 
OTVÍRÁK na lahve a plechovky, délka 19 cm.
12

     DA30612
SERVÍROVACÍ HLUBOKÁ LŽÍCE, délka 20,5 cm.
9

     DA30621 
2v1 oboustranná ŠKRABKA, dvě různá ostří 
(pilkové a pro jemné proužky), délka 18 cm.

11

     DA30651 
RÁDLO/kráječ na těsto, 
délka 19,5 cm, průměr rádla 6,3 cm.

5

7

průměr 5,5 cm

11

12

9

Pro snadné 
a rychlé odstranění 

jadřince z jablek 
nebo hrušek.

9

NAPAŘÁTOR
Vaření v páře pro zachování vůně, 

barvy, živin a vitamínů.

NOVÉNapařovací cedník z kvalitní kartáčované nerez oceli
uprostřed s teleskopickým plastovým madlem pro snadné 
vyndávání, ve spodní části tři sklápěcí nožičky se silikonovou 
protiskluzovou úpravou.

     DA35951 průměr složený 14 cm, rozložený 22 cm

249 Kč [9,99 €]  

     DA35952 průměr složený 18 cm, rozložený 27 cm

299 Kč [11,99 €] 

13

14 13
13

14

14

XL
Teleskopické madlo 

pro snadné vyndávání 
(délka 7-10 cm)

Ideální na knedlíky všeho druhu,
zeleninu, ryby i masa.průměr 

14 - 22 cm

průměr 
18 - 27 cm

11

12 12

14
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DÍLNÁ 
SADA

3

VELIKONOC 
VNES SI DO BYTU NÁDECH

S VESELÝMI DEKORACEMI

VESELÉ VELIKONOČNÍ TAŠKY 
A SÁČKY NA KOLEDU

Využijete na různé velikonoční
dekorace nebo můžete 

do ošatek připravit
dobroty pro koledníky.

Jemný semišový 
povrch.

zadní pohled

3 ks ošatka s veselými zajíci,
zajíci jsou pevně upevněny ke koši. 
Kombinace přírodní slámy a textilu.
Průměry ošatek: 11 cm, 16 cm a 20 cm,
výška ošatky 5 cm, 7 cm a 8 cm.
Celkové výšky včetně zajíců: 8 cm, 12 cm, 13 cm. 
     DA35441 růžová
     DA35442 zelená 

299 Kč [11,99 €] za každou sadu 3 ks

4
5

     DA24531
2 ks kuřátko - vajíčko, 
závěsná dekorace. 
Průměr jednoho 5 cm, 
výška 9 cm.        

79 Kč [2,99 €] 
za sadu 2 ks 

tj. jen 39,50 Kč 
[1,50 €] za 1 ks

3

Velikonoční textilní sáček 
na velikonoční koledu s roztomilými 
oušky. Stahování na mašli. 
Rozměr naplněného: 
průměr cca 17 x v 17,5 cm (s oušky 29 cm). 
     DA35153 růžový
     DA35151 žlutý
     DA35152 modrý

349 Kč [13,99 €] za každý

8
9

10

Velikonoční textilní taška na koledu 
s roztomilými oušky. Průměr 19 x v 22 cm.
     DA35171 modrá
     DA35172 růžová

399 Kč [15,99 €] za každou

12
11

     DA24491
3 ks malovaná vajíčka/kraslice, závěsná dekorace, 
plastová. Rozměr jednoho: průměr 4,2 cm, výška 6 cm. 

29 Kč [1,19 €] za sadu 3 ks 

tj. jen 9,66 Kč [0,40 €] za 1 ks

13

Darková taška 
na výslužku 

pro každého 
koledníka.

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

     DA35411
Dárková taška z pevného 
kartonu s mašlí k přenášením, 
š 18 x h 10 x v 23 cm. 

29 Kč [1,19 €]

1

     DA24521
Zelené vajíčko - domeček, závěsná 
dekorace, š 6,5 x h 3,2 x v 10 cm. 

49 Kč [1,99 €]

2

Vak/pytel na záda 
s roztomilými oušky, 
ocáskem a tlapkami, 
stahování na lanové popruhy. 
Materiál: 100% PES. 
Rozměry 21 x 26 cm.
     DA35162 růžová ouška
     DA35161 bílá ouška

499 Kč [19,99 €] za každý

7
6

DÍLNÁ 
SADA

3
DÍLNÁ 
SADA

3

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

DÍLNÁ 
SADA

2

8

4

1

1

2

3

5

10

11

13

13

13

13

13

12

6
6

7

7

9

9
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Prošívaný polstrovaný sedák se šňůrkami na uchycení. 
Potah ze 100 % PES s vnitřní výplní, cca š 35 x h 35 x v 7 cm.
     DA8698 zelený
     DA8702 šedý
     DA8701 fialový
     DA8700 červený
     DA8699 hnědý

129 Kč [4,99 €] 
za každý

9
8

10

12
11

Praktický hotel pro užitečný hmyz 
nesmí chybět na žádné zahrádce. 

Zajistí vám větší počet opylovačů 
a přátelského hmyzu pro vaši zahradu.

POLSTROVANÉ SEDÁKY
GOBELINO

Dřevěný dekorativní domek pro užitečný hmyz, 
v zadní části háček na pověšení. 
Rozměry: š 10 x h 8,5 x v 26 cm.
     DA35141 mintový 
     DA35142 lososový 

*199 Kč [7,99 €] za každý

1
2

HMYZÍ HOTELY NOVÉ

GOBELINO potahy na polštář 
z vysokogramážního tkaného žakáru. 
Výplň polštáře lze objednat zvlášť, 
zapínání na „skrytý“ zip, 65% PES, 
35% bavlna, 45 x 45 cm.
     FC81214 oranžový ptáček
     FC81213 modrý ptáček
     FC81212 fialový ptáček 
     FC81211 růžový ptáček 

199 Kč [7,99 €] za každý

4
5
6
7

Snadné zavěšení 
např. na zeď, na strom 

pomocí háčku v zadní části.

SUPER
CENA

IDEÁLNÍ K ROŠENÍ 
ROSTLIN

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ!
Hrdlo postřikovače NAŠROUBUJETE 
a pomocí pumpičky NATLAKUJETE 
– možnost regulace rozstřiku.

ruční 
tlaková 
pumpa

Využijete pro zahradní postřiky, 
hnojiva, vodu a jiné tekutiny...

2 
a více ks jen 

149 Kč
[5,99 €] 
za každý

MNOŽSTEVNÍ SLEVAMNOŽSTEVNÍ SLEVA

2L

     DA28821
2 L ruční tlakový rozprašovač/postřikovač, 
s odměrnou stupnicí 0,5 – 2 L,
ergonomické držadlo, bezpečnostní ventil
pro upuštění tlaku, ruční tlaková pumpa,
nastavitelná tryska na mlhu a proud vody.
Rozměry: š 25 x h 12,5 x v 33 cm.

249 Kč [9,99 €]

3

TLAKOSTŘIK 2L

PROUDMLHAtrysku lze REGULOVAT

NAŠE
LEGENDA

8

8
8

4

1

1

1

2

1 2

2

3
3

3

5

10
11

12

6

7

9

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

199 Kč [7,99 €]

*
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“DOŽIVOTNÍ” KARTÁČ
Silikonový čisticí kartáč
na lahve, na rukojeti otvor 
pro možné zavěšení.

     DA28941
fialový, délka 24 cm 

129 Kč [4,99 €] 

     DA28942 
zelený, délka 38 cm 

149 Kč [5,99 €]

8

9

průměr  
sasanky  

cca 3 cm

průměr  
sasanky  

cca 2 cm

Pevná dlouhá  
rukojeť.

NA LAHVE S ÚZKÝM HRDLEM

NA LAHVE SE ŠIROKÝM HRDLEM

Čistí velmi účinně a bez poškrábání.  
Sasankové silikonové štětiny se hravě 

přizpůsobí každému tvaru lahve.

Využijete je na čištění lahví, dětských lahviček,  
vysokých sklenic, džbánů, karaf, váz...

9

8
9

     DA26632
2 ks nerezové háčky, závěsné. 
Rozměry: š 2,5 x h 6,5 x v 7 cm. 

69 Kč [2,79 €]
za sadu 2 ks

3     DA26631
2 ks nerezové háčky, samolepící. 
Rozměry: š 4,8 x h 2,5 x v 4,8 cm 

69 Kč [2,79 €] 
za sadu 2 ks

2

Háčky využijete na hladké plochy v koupelně, 
kuchyni, pracovně i chodbě.

Závěsné háčky snadno pověsíte 
na dvířka skříněk, skříní i dveří.

2 KS SAMOLEPÍCÍ NEREZOVÉ HÁČKY 2 KS NEREZOVÉ HÁČKY

     DA26621
28 ks filcových podložek, ve čtvercovém i kulatém 
provedení (12 kulatých, 12 čtvercových menších 
a 4 čtvercové velké), samolepící.
Rozměry: čtverce 2,5 x 2,5 cm a 3,7 x 3,7 cm, 
kulaté průměr 2,5 cm, tloušťka cca 3 mm. 

69 Kč [2,79 €] za 28 ks

1

Využijete pod nohy stolů, židlí, pod skříně či komody, 
ale i pod květináče a různé dekorace...

Snadná a rychlá 
montáž = samolepící!

28 KS FILCOVÝCH PODLOŽEK Ochrání váš nábytek i podlahy
proti poškrábání!

1

1

2

2

z kartáčované 
nerezi

samolepící
3

3

     FC236921
64 ks samolepící silikonové podložky, 
transparentní, kulaté, průměr 1,2 cm. 

79 Kč [2,99 €] za 64 ks

4

Nenápadný tlumič nárazu dvířek a šuplíků při jejich prudkém zavírání.
SAMOLEPÍCÍ PODLOŽKY

Obě podložky
lze použít 
i jako podložky 
pod nábytek.  

Lze použít na dvířka 
v kuchynii koupelně, 
na různé šuplíky 
v domácnosti,
na skříně, komody
i botníky.průměr 

1,2 cm

SADA 4 KS
SAMOLEPÍCÍCH
PODLOŽEK

     FC23691
4 ks samolepící silikonové 
podložky, kulaté bílé, průměr 4 cm. 

99 Kč [3,99 €] za 4 ks

5

Snadno nalepíte 
na stěnu nebo podlahu 
a zabráníte tak nárazu 
dveří.

průměr 
4 cm

Praktický úložný box 
se v domácnosti 

hodí vždy a na všechno!

Využijete na kosmetické drobnosti, pletení
či šití nebo na drobné hračky, na čisticí a úklidové 

prostředky a další věci v domácnosti. BOXY S VÍKEM
Box s víkem s možností pevného
zacvaknutí na dvě klipsy.
Vyrobeno z pevného plastu. 

     DA20632
š 36,5 x h 27 x v 14,5 cm 

299 Kč [11,99 €]

     DA20633 
š 44 x h 32,5 x v 18 cm 

399 Kč [15,99 €]

6

7
6

7

7

7

6

KOV NA MÍSTO PLASTU

4

4

4

5

DÍLNÁ 
SADA

2
DÍLNÁ 
SADA

2

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

28

DÍLNÁ 
SADA

64

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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BYLINKÁTOR s 5 břity
Pro rychlé a jednoduché střihání bylinek a zelených 
natí (např. pažitky, petržele, jarní cibulky, kopru...) 
na potřebnou velikost.
     DA10037
Nůžky na bylinky s 5 břity + čistítko + ochranný kryt 2v1, 
z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného plastu, 
rukojeť s protiskluzovou úpravou. Délka 21 cm, 
délka břitů 11,5 cm. 

149 Kč [5,99 €]

1

Díky snadno otevíratelnému víku
a samostatnému zásobníku na led 
budou vaše nápoje vždy správně 
vychlazené.

ZAJISTÍ
PITNÝ REŽIM!

Jednoduše se spolehněte 
na tento šikovný dávkovač. 

Led můžete vložit jak do patrony, 
tak přímo do nápoje.

PATRONA 
NA LED

Skvěle se hodí na servírování studených drinků, 
limonád nebo džusů.

objem 
8 LITRŮ

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

Ideální řešení na párty, svatby, 
narozeninové oslavy, ale i běžné použití.

50 ks EKOSLÁMKY

XXL ČEPOCHLADNÍK

RECYKLOVATELNÉ
A KOMPOSTOVATELNÉ!

ŘEKNĚTE STOP 
JEDNORÁZOVÝM 

PLASTOVÝM!

Barviva použitá na potisk
jsou potravinářská!

4 ks XXL EKOSLÁMKY SLÁMKY NA CELÝ ŽIVOT!

OMYVATELNÉ! 
Lze používat 
opakovaně.

ŠIRŠÍ PRŮMĚR = vhodné 
i na hustá smoothie 

nebo koktejly 
(SHAKE). 

Můžete je mít stále u sebe! 
Praktické do kapsy 

nebo kabelky, protože jsou 
pružné a ohebné!

Kartáček na mytí 
je součástí sady.

EKOLOGICKY 
ŠETRNÉ SLÁMKY

     DA24601
4 ks XXL EKOSLÁMKY silikonové 
+ 1 kartáček pro snadné čištění. 
Celoživotní, omyvatelné. 
Vhodné i do myčky nádobí 
nebo ruční mytí pomocí kartáčku. 
Délka brčka celkem 26,5 cm, 
průměr 1 cm, 
délka kartáčku 22,5 cm, 
průměr 1 cm.

99 Kč [3,99 €] za 5 ks

2

DÍLNÉ 
SADY

50

DÍLNÁ 
SADA

5

50 ks EKOSLÁMKY jednorázové, 
papírové, recyklovatelné a kompostovatelné. 
Délka 19,5 cm, průměr 0,5 cm.
     DA24591 zelené proužky 
     DA24592 červené proužky
     DA24594 zelené puntíky

49 Kč [1,99 €] za 50 ks

3
4
5

XXL ČEPOCHLADNÍK dávkovač nápojů 8 L 
s integrovanou patronou na led z odolného plastu 
a čepovacím kohoutkem. š 25 x h 29 x v 44 cm.   
     DA89802 zelený
     DA89801 bílý

499 Kč [19,99 €] za každý

7
8

8

1

1

2

2

2

2

3

7

6

4

4

3

4

5

5

(A)

(B)

(C)

DÍLNÁ 
SADA

3

NÁVRAT
LEGEND

SALÁTOŽDÍMADLO

Mísu použijete 
také samostatně 
na odměřování 
díky odměrce
na boku 0,25 – 1 L 
nebo jako džbán 
na nalévání tekutin.

Skládá se z: 
(A) průhledné mísy, 
(B) cedníku
(C) víka, přebytečnou 
vodu lze vylít díky výlevce 
v přední části džbánu. 

objem
2 200 ml

Využijete také na mytí a osušení salátů a bylinek.
     DA9387
Ruční odstředivka na saláty a bylinky 
z odolného plastu. Max. objem mísy 2200 ml. 
Max. rozměry: š 21 x h 16,5 x 15 cm 

149 Kč [5,99 €]

6
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INSECTOFF NÁRAMEK s esenciálními oleji je vysoce účinný 
ochranný repelentní prostředek proti komárům, klíšťatům a hmyzu. 
Má svěží vůni levandule a obsahuje složky, které odpuzují 
veškerý létavý hmyz i klíšťata. Rozměry: cca 1,3 x 27 cm.
     DA13733 modrý 
     DA13732 růžový 
     DA1373 zelený

159 Kč [6,39 €] 
za náramek včetně 
uzavíratelného pouzdra

1
2
3

REPELENTNÍ NÁRAMKY
PROTI KOMÁRŮM A KLÍŠŤATŮM 
S ESENCIÁLNÍMI OLEJI

• > 80% repelentní účinek
• použít ho můžete při procházkách v přírodě, 
 na zahradě, při sbírání hub v lese, na dovolené, 
 u vody,...
• náramek mohou používat dospělí i děti

PŮSOBÍ
až

8 TÝDNŮ!

VELIKOST SI 
MŮŽETE 

NASTAVIT

21

3

včetně uzavíratelného 
pouzdra

s CITRONELOU

CITRONELLA INSECTOFF BODY SPRAY 
Tělový spej s přírodními citrusovými silicemi. 

Doporučujeme aplikovat přímo na pokožku nebo na oblečení 
před vstupem do přírody (aplikace v oblasti rukávů, 

nohavic, manžet či límců).

CO KOMÁRŮM
NEVONÍINSECTOFF

     KI0434
CITRONELLA INSECTOFF BODY SPRAY.
Doporučujeme aplikovat přímo na pokožku
nebo na oblečení před vstupem do přírody, 100 ml
(aplikace v oblasti rukávů, nohavic, manžet či límců).

159 Kč [6,39 €]

6

Díky kuličkovému aplikátoru 
VYDRŽÍ DLOUHO a vystačí 

PRO CELOU RODINU. 

     KI0435
INSECTOFF POSTCONTACT
Snadná aplikace kuličkovým aplikátorem  
v místě bodnutí nebo žahnutí, 15 ml.

159 Kč [6,39 €] 
včetně uzavíratelného pouzdra

7

Pečuje o pokožku po bodnutí 
hmyzem, žahnutí rostlinami 

nebo medúzou.

• používá se bez jedů
• používá se opakovaně
• je šetrný k životnímu prostředí

XXL VOSOCHŇAP

1. namíchejte vosám speciální drink (ideálně pivo 
 s kapkou sladkého sirupu)
2. vosám tento nápoj velmi voní a zvědavě vlétnou do pasti…
3. …svůj sosáček smočí v nápoji, ale již neodlétnou!

o 100 % větší 
= chytí více hmyzu a méně často 

měníte návnadu

     DA55781 
XXL VOSOCHŇAP pro bezpečnou a ekologickou likvidaci vos 
a jiného otravného hmyzu. Vyrobeno ze silnostěnného plastu 
s víkem na závit pro snadné čištění i plnění. Průměr cca 13 cm, 
výška cca 15 cm. 

129 Kč [4,99 €]

4

Zavěste poblíž místa, kde nechcete, aby Vás vosy 
obtěžovaly. Např. na větev stromu, na pergolu, 
na slunečník, na střechu altánku...

NAŠE
LEGENDA

CITRONELLA 

Také vás nebaví nekonečné 
odhánění dotěrného hmyzu 

při posezení? 

Využijete v interiéru, 
ale také na terasách... 
Stačí nakapat pár kapek
do aromalampy nebo difuséru
= dotěrný hmyz se vám vyhne 
obloukem a navíc příjemně voní.

Parfum essence CITRONELLA, 
která NEVONÍ komárům 
a většině létavému hmyzu.

     FC0426 
PARFUM ESSENCE citronella  
Vonná esence, 100 ml. 
(svěží vůně lemongrass, citronela,
rozmarýn, pačule a cypriš)

129 Kč [4,99 €] 

5

Praktické 100 ml balení můžete ho mít 
vždy u sebe (kabelka, taška, kapsa,...).

4

5

6

7

7

7
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4 DRÁPY 
z pevného plastu = super 

pro hrabání hlíny!

HRABAVICE®

Využijete je při práci na zahradě, 
snadno s nimi vyhrabete hlínu 
a zasadíte květiny či zeleninu.

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ PO CELOU DOBU PLATNOSTI 
TOHOTO KATALOGU DO 19.5.2023

DA25911
HRABAVICE® s pogumovaným 
povrchem a pružnou manžetou, 
bezešvé. Materiál: guma, Nylon, 
plast. Délka rukavice cca 23 cm 
(s drápy cca 26 cm), 
šířka cca 12 cm.

79 Kč [2,99 €] za 1 pár

Můžete s nimi 
pohodlně sázet, 
rýt, plet i hrabat 
= nahradí několik 

nástrojů!

     DA25912
DÁMAVICE, dámské, pogumovaný povrch, 
pružná manžeta. Materiál: guma, Nylon. 
Délka rukavice cca 24 cm, šířka cca 11 cm. 

59 Kč [2,39 €] za 1 pár

1

     DA35221
2v1 PRSTONŮŽ nůž na zaštipování rostlin, silikonový palec s ocelovým ostřím 
+ dva silikonové ochranné návleky na protější prsty. Délka palce s ostřím 5 cm, 
průměr cca 2,5 cm, délka návleků cca 5 cm.

99 Kč [3,99 €]

4

     DA25914
CHLAPAVICE, pánské, pogumovaný 
protiskluzový hrubý povrch na dlaních 
a koncích prstů, elastický pletený prodyšný 
materiál, pružná manžeta. Materiál: guma, 
100% PES. Délka rukavice cca 26 cm, šířka cca 12 cm.  

59 Kč [2,39 €] za 1 pár

2PRACOVNÍ RUKAVICE 
pomůžou upravit zahrádku a šetří vaše ruce. 

2v1 PRSTONŮŽ

Díky pogumovanému povrchu odolají vlhkosti 
a jemný prodyšný úplet zajišťuje komfort při nošení. 

zadní 
pohled

zadní pohledBEZEŠVÉ PROVEDENÍ PRO POHODLNÉ NOŠENÍ!
     DA25913
LEJDYVICE, dámské elegantní, s jemně pogumovaným povrchem 
na dlaních a koncích prstů, s pružnou manžetou. Materiál: PU, 
100% PES. Délka rukavice cca 22 cm, šířka cca 10 cm.

49 Kč [1,99 €] 
za 1 pár

3

DÁMAVICE I CHLAPAVICE jsou vhodné pro zahradní práce i pro práci s půdou. 

Využijete na UŠTÍPNUTÍ uschlých květů rostlin, ODSTRANĚNÍ plevele 
či péči o bylinky, na zahradu např. na sklízení zeleniny a ovoce. 

USNADNĚTE SI ZAHRADNIČENÍ!

detail hladkého 
povrchu

detail 
hrubého 
povrchu

LEJDYVICE

1 2

3

Jsou vhodné 
pro běžné 

domácí 
zahradničení.

IDEÁLNÍ POMOCNÍK NA ZAHRADU

2v1

NOVÉ

palec 
s ocelovým 

ostřímdva ochranné návleky na protější prsty

bezpečnostní 
kryt ostří

4

4

4 4 4

4 4
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VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONA 
NA PŘEDNÍ SKLO
     DA34161
2 ks vnitřní sluneční clona na přední sklo automobilů. 
Snadno se složí a zafixuje pomocí gumičky.

199 Kč [7,99 €] za sadu 2 ks

3

DÍLNÁ 
SADA2

Ochrání palubní desku
před slunečním zářením
a zamezí tak blednutí

plastů a výrazně omezí 
průnik tepla do auta.

3 3

3

2 ks XXL NESKLOUZÁVÁTKO do auta
Můžete položit na palubní desku nebo do různých přihrádek, 
aby se vám mobil, klíče a jiné potřeby nesklouzly.

Zabraňte odření 
brýlí a odkládejte je 
na bezpečné místo. 

     DA12821
2 ks XXL NESKLOUZÁVÁTKO do auta. 
Vyrobeno z pěnové hmoty s velmi 
dobrou přilnavostí. 
XXL rozměr 22 x 19,5 cm.

79 Kč [2,99 €] za 2 ks

7

XXL rozměr 
22 x 19,5 cm

7

2 KS PRAKTICKÝ 
ÚZKÝ PLASTOVÝ BOX
     DA24831
2 ks praktický úzký plastový box do auta mezi přední 
sedadla a ruční brzdu. Rozměry jednoho cca: 
š 34,5 x h 3,7 x v 13 cm, ve spodní části jen 1,5 cm úzký.  

149 Kč [5,99 €]
za 2 ks

6

6

délka až 81 cm!TELESKOPICKÁ STĚRKA 
NA OKNA 2v1

Stěrkou nejprve okna umyjete 
(stranou s houbou se zdrsněným 

povrchem) a poté setřete
dosucha (gumovou stěrkou). 

     DA7589
Délka (max./min.) 81 cm/51 cm,
délka stěrky 20,5 cm. 
Vyrobeno z kovu a plastu.

199 Kč [7,99 €]

4
4

4

7

     DA24821
Držák na pití do auta, snadné upevnění mezi 
přední nebo zadní sedadla jednoduchým
zasunutím, odolný tvrzený plast,
max. průměr kelímku cca 9 cm, 
rozměry celkem: š 27,7 x h 10,5 x v 20,7 cm.  

199 Kč [7,99 €]

8

Lze použít až na dva nápoje,
dvě tužky a uprostřed si lze odložit
i mobil, klíče, kapesníčky, žvýkačky atd.

DRŽÁK NA PITÍ 6

Snadno docílíte vysokého lesku karoserie, nedochází 
k poškození a poškrábání laku, nezůstávají šmouhy.

UMĚLÁ JELENICE

     DA7691 
UMĚLÁ JELENICE nezanechává šmouhy. Vhodná 
na otírání a vysušení povrchů. Max. rozměry: 30 x 28 cm

99 Kč [3,99 €]

5

Je vhodná pro mytí oken a skel, leštění zrcadel, 
leštění karoserie a jiných lakovaných povrchů.

VYSOKÁ 
SAVOST

5

XL OCHRANNÁ PLACHTA/POTAH 
     DA34101
Ochranná plachta/potah
na kolo, moped či skútr.
Vyrobena z PES
nepromokavého materiálu.
Rozměry 230 x 130 cm.  

199 Kč [7,99 €]

1

Nepromokavý
materiál, chrání

proti dešti, sněhu, 
prachu i slunci.

NAFUKOVACÍ MATRACE 130 x 70 cm
     DA34171
Nafukovací matrace na zadní sedačky automobilu, samostatná podpěra na zem
za přední sedačky, dva nafukovací polštářky, pumpa se dvěma nástavci s připojením
do auto-zapalovače (délka cca 160 cm). Rozměry: matrace 130 x 70,  výška cca 7 cm,
samostatná podpěra: délka 120 cm, šířka 25 cm, polštářek 37 x 21 cm.

1490 Kč [57,90 €]

2

Kompaktní
tvar sáčku

na uskladnění.

Snadné nafukování
díky připojení do zástrčky

auto zapalovače.

DÍLNÁ 
SADA2

DÍLNÁ 
SADA2

3

1

1

2

2

7

8

8

8

322



poměr velikostí

Slouží k prodloužení 
elektrické energie tam, 

kam pevná zásuvka nedosáhne.2 délky kabelu 3m a 5m

Prodlužovací přívod, bílý, s vypínačem 
a 6 zásuvkami franzouzského typu.
Materiál plast. Proud/napětí 10 A/230 V~, 
50 Hz.

     EL23304 3 metry 

179 Kč [6,99 €] 

     EL23305 5 metrů 

199 Kč [7,99 €]

7

8

     EL23303
„T“ ROZTROJKA, rozbočovací zásuvka 
3x16A, ve tvaru písmene T. Materiál plast. 
Proud/napětí 16 A/230 V~, 50 Hz.  

99 Kč [3,99 €]

5

     EL23306
5 metrů prodlužovací přívod, černý, s přepěťovou ochranou 
a indikátorem ochrany, vypínačem a 6 zásuvkami
franzouzského typu. Materiál plast.
Proud/napětí 10 A/230 V~, 50 Hz.  

299 Kč [11,99 €]

9

    PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 
Chrání spotřebiče před elektromagnetickým 
rušením a přepětím v síti, nepřímým úderem 
blesku a poškozením proudovou špičkou.

9

     EL23302
TRIANGLE, rozbočovací zásuvka 3x16A, 
ve tvaru trianglu. Materiál plast.
Proud/napětí 16 A/230 V~, 50 Hz.  

99 Kč [3,99 €]

6

dětské ochranné clony

dětské ochranné clony
5

6

9

7 8

9

7 89

          FRENCH TYPE (tzv. francouzský typ)
– zásuvka tvořena dvojicí zdířek pro fázový
a nulový vodič a zemnícím kolíkem.

5 6

VŠE PŘEHLEDNĚ USPOŘÁDÁNO
NA CESTÁCH, V KANCELÁŘI I DOMA TRAVELLER 

ORGANIZÉRY

     FC28467 
Pouzdro na doklady s odnímatelným 
poutkem na ruku a vnější kapsou třeba
na mobil, uvnitř klopa se dvěma síťovanými 
kapsami, skrytou kapsou
a kapsou na zip + 11 přihrádek na karty.
Rozměr: š 12 x h 2,5 x v 23 cm. 

199 Kč [7,99 €]

1

     FC28464 
Pouzdro na kabely a elektroniku
s poutkem na ruku, uvnitř síťovaná 
kapsa  na zip, 5 síťovaných přihrádek,
8 pružných poutek.
Rozměry: š 24 x h 2 x v 18 cm. 

199 Kč [7,99 €] 

2

1. patro

     FC28462 
Dvoupatrové pouzdro na kabely a elektroniku 
s uchem na přenášení. V 1. patře dvě síťované kapsy
na zip, 5 síťovaných přihrádek a 6 pružných poutek.
2. patro hlubší s polstrovanými výztuhami
pro zafixování např. tabletu a jednou kapsou na zip.
Rozměry: š 27 x h 9 x v 21 cm. 

249 Kč [9,99 €]

4

2. patro

Využijete na kabely,
nabíječky, USB,

powerbanky, adaptéry,
mobilní telefony atd...

     FC28466 
Pouzdro na kabely a elektroniku
s odnímatelným poutkem na ruku, 
uvnitř klopa se dvěma síťovanými 
kapsami, síťovaná kapsa na zip 
+ pružný popruh na suchý zip.
Rozměr: š 12,5 x h 3,5 x v 19 cm. 

159 Kč [6,39 €]

3

3

1

1
2

2

3

4

4

4

STAHOVACÍ ROZEPÍNACÍ PÁSKY
OPAKOVATELNĚ POUŽITELNÉ = díky praktickému zámku,
můžete rozpojit a znovu použít.

...na spojování kabelů, na zahradě 
k upevnění dřevin, v lesnictví

k upevnění stromků...

100 ks stahovací pásky rozepínací,
mix. barev, materiál: PA66.
     DA36201 délka 15 cm x š 0,5 cm 

129 Kč [4,99 €] za 100 ks 

     DA36202 délka 30 cm x š 0,7 cm 

199 Kč [7,99 €] za 100 ks XXL

10

11

délka 30 cm11
NOVÉ

SUPER
CENA

DÍLNÉ 
SADY

100

10

11

délka 15 cm10

rozepínací
       zámek

Využijí řemeslníci 
i kutilové doma, 

v dílně i na zahradě.
VYCHYTÁVKA DO KAŽDÉ 

DOMÁCNOSTI
max. 

10 cm
max. 
4 cm 11

11

10

10

XXL 
velikost
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ULTRALEHKÁ RUČNÍ
PUMPIČKA/HUSTILKA
     DA34121
Ultralehká ruční kompaktní pumpička/hustilka
s držákem na rám kola. Váha 86 g (s držákem 102 g).
Materiál: plast a kov. Průměr 2,8 cm, délka 22 cm.

199 Kč [7,99 €]

8

páčka 
uzamykání 

ventilu
vhodný pro ventily

AV (autoventil),
FV (galuskový ventil)
a DV (klasický ventil)

...stačí otočit gumičku v hlavě

8

5

6

7

NA KOLE DO PŘÍRODY 
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
NABÍJECÍ USB LED „BLIKAČKA“
     DA34131
Intenzivní červené LED zadní světlo na kolo,
USB nabíjení, 6 světelných režimů, připevnění
nasunutím na rychloupínací silikonový řemínek
vertikálně nebo horizontálně, světlo lze naklápět.
Součástí USB nabíjecí kabel.
Na boku tlačítko On/Off a přepínání režimů.
Světelný tok 20, 50 a 100 lm.
Délka světla/blikačky 8 cm.

299 Kč [11,99 €]

1

6 SVĚTELNÝCH REŽIMŮ
(standard, vysoké, velmi vysoké, 

50% blikání, 100% blikání,
ostré stroboskopické blikání)

Lze upínat
vertikálně

nebo
horizontálně. 

KARTÁČE NA ČIŠTĚNÍ KOL

5

6

7

PODSEDLOFFKA 
     DA34145
PODSEDLOFFKA kapsa/brašna
pod sedlo s uzavíráním na zip,
připevnění dvěma páskami na suchý zip.
Voděodolný materiál: 100 % PES.
Rozměry: š 9 x h 17,5 x v 9,5 cm.

399 Kč [15,99 €]

2

Podsedlová cyklistická brašna
např. na klíče, kapesníky,

peníze, mobil...

Součástí je držák
pro montáž k rámu kola.

ULTRALEHKÁ
a KOMPAKTNÍ

22 cm

2

8

      Ideální pro odstranění špíny
mezi pastorky a převodníky

a také k čištění řetězů.

5     Super na čištění
pneumatik a rámů jízdních 

kol, díky tvaru do V.

7

TRITAN® PREMIUM 
LAHEV NA PITÍ

objem
500 ml

Díky praktickému zavírání 
neteče a vy budete mít v tašce 

či batohu vždy sucho!

Díky integrovanému
brčku nemusíte lahev

při pití naklánět.

     DA24461
500 ml LAHEV na pití s brčkem, které lze prakticky 
zavřít, aby lahev netekla, součástí silikonové poutko 
pro přenášení. Materiál: TRITAN® = pevný plast
bez obsahu BPA. Průměr 6,5 cm, výška 24 cm.

299 Kč [11,99 €]

9

Kartáč na čištění jízdních kol s nylonovými štětinami.
Materiál: kombinace plast, nylon a kov.  
     DA34111 ozubený plochý, délka 23 cm 
     DA34113 kulatý kartáč, délka 25 cm 
     DA34112 „V“ kartáč, délka 23 cm

99 Kč [3,99 €] za každý

6
5

7

9

9

1

1
1

2

2

CYKLO KAPSY/BRAŠNY 
z voděodolného materiálu
Snadné uchycení pomocí pásků na suché zipy.
     DA34143
Kapsa/brašna na rám s pouzdrem na telefon,
se třemi zajišťujícími páskami na suchý zip,
zavírání na dva zipy, otvor na sluchátka, dvě boční kapsy.
Voděodolný materiál: 100% PES,
nepromokavá dotyková fólie.
Rozměry: pouzdro na telefon cca 8,5 x 16 cm
(pro telefony s úhlopříčkou až 6,7“),
celkem š 9,5 x h 20,5 x v 10 cm.

399 Kč [15,99 €]

3

     DA34141
Kapsa/brašna na představec s pouzdrem
na telefon a stínítkem, se třemi zajišťujícími
páskami na suchý zip, zavírání na dva zipy.
Voděodolný materiál:100% PES,
nepromokavá dotyková fólie.
Rozměry: pouzdro na telefon cca 9 x 16 cm
(pro telefony s úhlopříčkou až 6,7“), 
celkem š 10,5 x h 18 x v 11 cm.

499 Kč [19,99 €]

4

         Dotykové
pouzdro na telefon 
s úhlopříčkou až 6,7“ 
a velká vnitřní kapsa 

např. na klíče,
kapesníky, peníze...

3 4

    Kulatý multifunkční 
kartáč na mytí rámu kol, 

pneumatik i pedálů.

6

3

4
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     DA34151
Cestovní nabíjecí bezdrátový akumulátorový kompresor
s LCD displejem a LED osvětlením, celokovové tělo, bezdrátový,
součástí nabíjecí USB kabel, hadička na nafukování (13 cm)
a 3 nástavce. Napětí 12 V, výkon 100 W, výstupní tlak vzduchu 150 PSI, 
hlučnost 80 dB, kapacita lithiové baterie 2000mAH/5 C.
Průměr 5,5 cm, délka 26 cm. 
Váha 700 g.

2490 Kč [94,90 €]

14

2v1 CESTOVNÍ NABÍJECÍ AKU 
KOMPRESOR/LED SVÍTILNA

   LED displej s ukazatelem tlaku
   možnost přepínání mezi více 
   jednotkami (PSI, BAR, KPA, kg/cm2)
   po dosažení aktuálního tlaku se automaticky zastaví
   automatické vypínání při nečinnosti
   kompaktní velikost, snadné skladování
   celokovové tělo
   LED osvětlení
   USB C nabíjecí port

Díky svému tvaru 
skvěle zapadne

do běžných držáků 
na láhve.

Vhodný pro láhve 
o průměru

cca 6 cm - 7,5 cm.

LCD displej

přepínač jednotek, svítilna
zvýšení tlaku
snížení tlaku
start/pause

LED osvětlení 
závit pro připojení hadičky

nabíjecí port 
USB C

ON/OFF

Součástí dva adaptéry
pro nafukování např. lehátek, 

matrací, míčů... atd.

Pro autoven-
tily a galuskové 

ventily všech 
běžných

jízdních kol.

12

14

NOŽNÍ PUMPA S MANOMETREM

PEVNÉ POUZDRO NEJEN NA NÁŘADÍ

NASTAVITELNÝ
DRŽÁK NA LÁHVE

14

AUTA MOTORKY, 
SKÚTRY

KOLA NAFUKOVACÍ 
DOPLŇKY

MÍČE NAFUKOVACÍ 
MATRACE

lithiová 
baterie 

2000 mAh

Součástí tři adaptéry pro nafukování např. lehátek, matrací, míčů... atd.

Max. tlak 
150 PSI

LED osvětlení 
ASISTENČNÍ NOČNÍ 

PROVOZ

Pohodlná práce v noci a šeru.

14

dodáváme 
bez nářadí

BEZDRÁTOVÝ 
A PŘENOSNÝ

TROJÚHELNÍKOVÁ KAPSA/BRAŠNA

12

     DA34144
Pevné voděodolné pouzdro nejen na cyklistické nářadí,
uzavírání na zip, uvnitř dvě síťované kapsy.
Materiál: EVA. Průměr cca 7,5 cm, délka 22 cm.

349 Kč [13,99 €]

12

     DA34142
Trojúhelníková kapsa/brašna do rámu s prostorem na láhev
nebo pouzdro na nářadí, se třemi zajišťujícími páskami
na suchý zip, zavírání na zip a stahování olivkou.
Voděodolný materiál: 100% PES.
Rozměry: pouzdro š 18,5 x h 4 x v 20 cm.

299 Kč [11,99 €]

10         Vhodná pro cyklisty, motorkáře, automobilisty i k nafukování míčů, 
lehátek, matrací, nafukovacích hraček apod.

Snadná přeprava a skladování, díky kompaktním rozměrům.

1411

     DA34122
Nožní pumpa s manometrem, nášlapný pedál s protiskluzovou
úpravou, dvojitá foukací hlava, ve spodní části dva nástavce.
Maximální tlak 11 BAR (160 PSI). Materiál: kov a plast.
Rozměr složený: š 7 x h 13 x v 17 cm (rozložený š 7 x h 24,5 x v 23 cm),
délka hadice 50 cm. Váha 370 g.

499 Kč [19,99 €]

11

     DA34191
Nastavitelný držák na láhve,
ve spodní části šroub
na nastavení velikosti.
Materiál: plast a kov.
Délka držáku 15 cm.

99 Kč [3,99 €]

13

13

13

1111

11

10

10

9

12
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SUPER ABSORPCE
AKTIVNÍ

TEXTURA
MATERIÁLU

SUPER
SAVOST

RYCHLÉ
SCHNUTÍ

EXTRA
LESK

PRANÍ
V PRAČCE

NEZANECHÁ
ŠMOUHY

• vysoce savá multifunkční utěrka 
 s technologií aktivní absorpce
• vynikající savost 
• jednoduše se ždíme a velmi rychle schne
• nepoškrábe, nezanechá šmouhy/chlupy
• tento materiál nevyžaduje použití chemických prostředků
• snadno se udržuje - je možné jej opakovaně prát i v pračce 

28,5 cm

28,5 cm

     DA8763
ABSOluteABSOrp
Balení: 1 ks, rozměr hadříku 28,5 x 28,5 cm.

59 Kč [2,39 €]

1

1

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

VÝROBKY, KTERÉ JINDE NENAJDETE!

SADA 24 KS KOLÍČKŮ 
NA PRÁDLO 
S KOŠÍKEM
     DA19791 
24 ks kolíčků na prádlo 
v košíku, spodní část kolíčků 
je opatřena soft touch silikonem. 
Délka kolíčku cca 8 cm. 
Rozměr košíku 
cca 24 x 10,5 x 11 cm.

169 Kč [6,79 €] 
za 24 kolíčků a košík

4

Jednotlivá ramena 
pater lze sklopit 

dle potřeby.

3 PATROVÝ SKLÁDACÍ SUŠÁK
     DA14351 
TRIOETAGE ROBUSTON 3 patrový sušák
na prádlo, vhodný i do menších prostorů.
4 pojezdová kolečka. Kombinace kovu 
a tvrzeného plastu. Nosnost cca 30 kg.
Rozměry: š 75 - 126 x h 57- 63 x v 170 cm. 
Celková délka sušící plochy 18 metrů (!!!).

1790 Kč [69 €]

5

Proč kupovat každý 
rok obyčejný sušák, 

který nevydrží? 
Když stačí koupit 
jeden pořádný! 

PAVUČINÁTOR/VYMEŤKOUT

NASTAVITELNÁ 
DÉLKA 

včetně hlavice
90 - 152 cm

Díky speciálně tvarované hlavě se hravě 
dostanete do každého nedostupného koutu.

PAVUČINÁTOR/VYMEŤKOUT. 
Stropní teleskopický vymetač pavučin,
rozměry hlavice: délka 18 cm, 
průměr 18 cm.
Celková délka až 152 cm.
     DA23101 červený 
     DA23103 zelený

129 Kč [4,99 €] za každý

2
3

teleskopická
kovová rukojeť

2

3

Držák na ramínka 
- až 14 ramínek.

SUPER
CENA

2

2

4

10 KS
ŠETRNÝCH KOLÍČKŮ

Zajišťují maximální 
šetrnost k prádlu.

     DA35451 
10 ks šetrných kolíčků na prádlo. 
Spodní plasticky tvarovaná část
opatřena soft touch silikonem.
Díky kovovým pružinám je prádlo 
pevně zavěšeno.
Délka cca 9 cm.

69 Kč [2,79 €] 
za každý

6

DÍLNÁ 
SADA

106

6

6 6
5

5

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

NOVÉ

DÍLNÁ 
SADA

25
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•Odstraňuje nepříjemné pachy z obuvi, 
   která nebyla delší dobu nošena. 
•Jedná se o organický produkt, 
 který je naprosto bezpečný a anti-alergenní. 
•Může být použit také do sportovní obuvi,
   lyžařských bot, rukavic a batohů.

ZNÁTE
Z INTERNETU

BOTOŠTOS

Vrchní část stojanu 
je upravena 

protiskluzově.

DA83773
BOTOŠTOS stojan z odolného plastu. Výška stojanu 13 cm. 
Přední část je prakticky upravena pro snadné uchopení 
a vyndání stojanu z botníku. Rozměr: š 10 x h 25,5 x v 12,5 cm.

jen 49 Kč [1,99 €]

ÚSPORNÉ A ŠETRNÉ 
SKLADOVÁNÍ OBUVI

VÍC MÍSTA 
PRO BOTY

BEZ BOTOŠTOSŮ S POUŽITÍM BOTOŠTOSŮ

Akční cena platí 
POUZE 

do 31.3.2023!

POMOCNÍCI NA ÚKLID

Velmi tvrdé štětiny, 
vhodné na čištění 
hrubých nečistot.

Mějte vše potřebné během úklidu po ruce.
     DA93973 
VODNESÚKLID 
nosič na úklidové prostředky.
Vyrobeno z odolného plastu, 
š 30 x h 23 x v 12 cm.     

99 Kč [3,99 €]

3

5
5

5

5

3

3

BĚŽNÁ CENA 
79 Kč [2,99 €]

     DA72122 
Ultrasavá utěrka, fialová, 
35 x 40 cm, z vaflového 
mikrovlákna. 
80% PES, 20% PAD.

59 Kč [2,39 €] 

4

     DA26571 
Kartáč na čištění a úklid, typ žehlička s rukojetí, 
z odolného plastu. Délka cca 10,5 cm, 
šířka 4 cm, výška s rukojetí 6,5 cm.
Plocha 3 x 11 cm, délka štětinek 1,8 cm.     

49 Kč [1,99 €]

5

Ochrání 
nejen děti 

před ostrými 
rohy nábytku. 

TLUMÍCÍ NÁRAZNÍKY

Snadné 
přichycení

= samolepící!

Pro zajištění nebezpečných rohů nábytku a stolů.

4

EKO POHLCOVAČ PACHŮ Z OBUVI 

POHLCUJE NEŽÁDOUCÍ PACHY Z OBUVI
Obsahuje 100 % 

přírodní bambusové
aktivní uhlí

nejvyšší kvality.

NOVÉ

Zavěste na slunce 
a nechte několik hodin 

vysychat 
pro další použití.

OPAKOVATELNĚ 
POUŽITELNÉ

     DA35191 
2 ks přírodní pohlcovač pachů a vlhkosti z obuvi
s bambusovým uhlím v sáčku z melange textilie, 1 PÁR.
Rozměr jednoho cca 7 x 17 cm, váha jednoho 80 g.  

129 Kč [4,99 €] za 1 pár

6

DÍLNÁ 
SADA4

4ks tlumící nárazník na rohy nábytku, samolepící, 
pružná guma. Rozměry: š 4 x h 4 x v 1,5 cm,
výška přilehlé hrany k nábytku 1 cm.
     DA26611 bílý 
     DA26612 světle čokoládový

99 Kč [3,99 €] 
za každou sadu 4 ks

1
2

5

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

6
6

6

6

V BALENÍ
1PÁR
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ODPADKOVÝ KOŠ 
14 L perforovaný odpadkový koš 
s odnímatelným rámečkem 
z pevného plastu pro snadné 
připevnění odpadkového pytle. 
Rozměry: š 22 x h 22,5 x v 30 cm.
     DA34843 petrolejový  
     DA34842 světle šedý
     DA34841 banánový

249 Kč [9,99 €] 
za každý 

21
22
23

OBJEM

14 L

KOUPELNA 
V PASTELOVÝCH BARVÁCH

                         6 DÍLNÉ SETY OBSAHUJÍ:
• kelímek (objem 330 ml, průměr 7 cm, výška 12 cm)
• stojan na zubní kartáčky (objem 330 ml, průměr 7 cm, výška 12 cm)
• dávkovač mýdla s pumpičkou (objem 330 ml, průměr 7 cm, výška s pumpičkou 14,5 cm)
• mýdelník (š 12,5 x h 7,5 x v 2 cm)
• 8 litrový odpadkový koš (21 x 21 cm, výška 27 cm)
• toaletní štětku (stojan 10,5 x 10,5 cm, průměr hlavice 7 cm, výška celkem 38,5 cm)

Přísavky
ve spodní 

části.

6 dílný koupelnový set z odolného plastu.
     DA34201 meruňkový 
     DA34204 lososový  
     DA34202 mintový
     DA34203 pastelově modrý

699 Kč [27,99 €] za každý set 

1
2
3
4

5
6
7
8

2v1 kartáč + puff/houba
na mytí zad s dlouhou rukojetí
z tvrzeného plastu s možností zavěšení.
Rozměry: kartáč průměr 7 cm,
puff 10 cm, celková délka 37 cm.
     DA34221 meruňková 
     DA34224 lososová  
     DA34222 mintová
     DA34223 pastelově modrá

149 Kč [5,99 €] za každý

Dodáváme 
bez ubrousků.

Velmi jemné SOFT
mikrovlákno.

13
14
15
16

Koupelnová předložka 75 x 45 cm, 
velmi jemný povrch z hebkého 
PES mikrovlákna, protiskluzová 
SBR odolná spodní strana.
     DA34244 lososová
     DA34243 pastelově modrá  
     DA34242 mintová 
     DA34241 meruňková

399 Kč [15,99 €] za každou 

Kazeta na papírové kapesníky
s odnímatelným dnem.
Vyrobeno z pevného plastu. 
Rozměry: š 27 x h 14 x v 9,5 cm.
     DA34214 lososová   
     DA34211 meruňková
     DA34212 mintová 
     DA34213 pastelově modrá

249 Kč [9,99 €] za každou 

9

11
12

10

DÍLNÉ 
SADY

6

Snadné vyměňování díky odnímatelnému dnu.

Měkká a hebká,
příjemná na došlápnutí!

NOVINKY

Využijete jako elegantní koš na drobné 
odpadky v koupelně, v kanceláři 

nebo v dětském pokoji.

SBR = protiskluzová pryžová 
guma odolná proti opotřebování 
a trhání.

4

1

2

3

5

10

11

14

15

16

18

19

20

21 21

22

22

23

17

13

12

6

7

9

8

Protiskluzová podložka 70 x 39 cm, 
do vany i sprchového koutu,
dobře drží díky přísavkám ve spodní části.
Materiál: TPR (termoplastická guma).
     DA34231 meruňková
     DA34232 mintová 
     DA34233 pastelově modrá
     DA34234 lososová  

249 Kč [9,99 €] 
za každou 

19
18
17

20

PRO VELKÝ
ZÁJEM    

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE
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Kbelík z odolného plastu s madlem na přenášení.

Objem 2,5 L, 
š 23 x h 17,5 x v 12 cm.
     DA34911 mátový
     DA34912 lososový 

129 Kč [4,99 €] za každý

11
12

PRAKTICKÉ ORGANIZÉRY 
DO SKŘÍNÍ I ZÁSUVEK NA SPODNÍ PRÁDLO

Praktický plastový organizér 
na spodní prádlo, s prostorem pro nálepku 
(součástí balení) s konkrétním označením. 
Rozměry: š 31x h 24,5 cm.

Boxy využijete i na šátky, kravaty, pásky, 
rukavice, čepice a další nezbytnosti v domácnosti.

Výška 8 cm: 
     DA28781 10 přihrádek  
     DA28783 15 přihrádek

Výška 11 cm:
     DA28782 1 přihrádka

199 Kč [7,99 €] za každý

1
2

3

Využijete na ponožky, 
podkolenky, silonky, 

punčocháče...

Využijete na spodní kalhotky, 
slipy, trenky...

Využijete na podprsenky 
a další drobné prádlo, 
např. spodní košilky, 

plavky...

87

7

Lze prakticky stohovat.

3

2

1

6

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE

BAREVNÉ KBELÍKY 
Využijete např. k přenášení prádla, k ručnímu praní oděvů 
i k umývání a přenášení nádobí na cestách a dovolených.

Dají se 
VKLÁDAT 
do sebe.

UŠETŘÍ MÍSTO 
na chodbě, hale i v šatně. 

28 x

8 x

Až pro
10 párů bot!

Police s protiskluzovými 
  body.

Výška 140 cm (!!!)
10 PATROVÝ REGÁL 
NA BOTY/BOTNÍK
     DA31301
10 patrový vysoký regál na boty/botník, 
police s protiskluzovými body. 
Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 26,3 x h 33 x v 140 cm.

990 Kč [39,60 €]

4

ROZLOŽENÝ 
regál

CESTOVNÍ POUZDRO
Ochrání kartáček před poškozením, znečištěním nebo samospuštěním 
(v případě sonických kartáčků) během cestování!

HYGIENICKÉ 
ULOŽENÍ 

NEJEN 
PŘI CESTOVÁNÍ!

Lze použít i na uložení klasických zubních kartáčků 
spolu s pastou i jako praktický kelímek. 

Nebo také na psací potřeby 
a kosmetické štětce...

NOVINKY

OBJEM

17 L
OBJEM

6 L

OBJEM

2,5 L

4

4

4

1

1

2

2

3

3

5

5

10

10

11

14

14

15

16

13

13

12

14 1612

9

Cestovní pouzdro na zubní kartáčky a pastu,
vyrobeno z pevného plastu. Průměr 6 cm.
Méďa, výška 20 cm.
     DA34903 přírodní 
     DA34891 mátové
     DA34902 měděné

Zajda, výška 22,5 cm.
     DA34892 měděné
     DA34893 přírodní  
     DA34901 mátové

149 Kč [5,99 €] za každé 

5
6
7

8
9
10

Objem 6 L, 
š 27 x h 23 x v 15 cm.
     DA34921 mátový
     DA34922 lososový

149 Kč [5,99 €] za každý

13
14

Objem 17 L, 
š 39 x h 30 x v 22 cm
     DA34931 mátový
     DA34932 lososový

249 Kč [9,99 €] za každý 

15
16

Prakticky tvarovaná ucha do sebe 
zapadnou pro snadné přenášení.

15 16
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jen 49 Kč [1,99 €]

Platí do 19.5.2023.

Protiskluzová podložka do vany 78 x 35 cm, 
mozaiková, přísavky ve spodní části. 
Z odolného, přilnavého a omyvatelného vinylu. 
     FC25419 šedá 
     FC254172 přírodní 
     FC25416 bílá
     FC25418 černá

299 Kč [11,99 €] za každou

1
2
3
4

     DA20664
WC štětka, tmavě čokoládová, volně stojící 
z odolného plastu. Stojan š 11,5 x h 11,5 x v 27 cm, 
celkem výška 40 cm. 

199 Kč [7,99 €]

5

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

rozměr 70 x 45 cm

KOUPELNA 
V PŘÍRODNÍCH BARVÁCH

8

6 dílný koupelnový set 
z odolného plastu, ozdobné 
části upraveny finišem 
v barvě stříbrného kovu 
s vysokým leskem. 
     FC25447 caffé latté
     FC25448 černý

699 Kč [27,99 €] za každý

6
7

přísavky 
ve spodní 

části

4

1

2

3

5

5

10

11

14

15
16

18

19

20

21

17 výška vlasu až 3 cm!

SASANKA 
z jemného 

mikrovlákna 
s různě velkými 

reliéfními 
výstupky.

30°C

30°C 30°C

13

         6 DÍLNÁ SADA OBSAHUJE:
• kalíšek (objem 300 ml)
• stojan na zubní kartáčky (objem 300 ml, 
 průměr 7,4 cm, výška 10 cm)
• dávkovač mýdla s pumpičkou (objem 300 ml, 
 průměr 7,4 cm, výška 10 cm)
• mýdelník (š 13,4 x v 8,7 x h 1,7 cm)
• 4 litrový odpadkový koš
• toaletní štětka (výška 37,5 cm)

6 7

12

SBR = protiskluzová pryžová guma 
odolná proti opotřebování a trhání. 
Předložka se při namočení nepřilepí 
na podlahu (jako jiné materiály).

10 11 1312

     FC25425
Koupelnová předložka 70 x 45 cm, 
přírodní, s reliéfními výstupky, 
povrch z hebkého PES mikrovlákna, 
protiskluzová SBR odolná spodní strana.

299 Kč [11,99 €]

13

3D CORAL koupelnová předložka 
80 x 50 cm, ve spodní části protiskluzová 
úprava. 100% PES mikrovlákno. 
Praní max. na 30°C.
     FC33767 antracitová
     FC33765 šedá
     FC33761 čokoládová
     FC33764 caffé latté

499 Kč [19,99 €] za každou

14
15
16
17

3D CORAL WC předložka 50 x 45 cm, 
ve spodní části protiskluzová úprava. 
100% PES mikrovlákno. 
Praní max. na 30°C.
     FC33774 caffé latté
     FC33777 antracitová
     FC33771 čokoládová
     FC33775 šedá

299 Kč [11,99 €] za každou

20
21

18
19

     DA24571  
Dóza na vatové tyčinky/uchošťoury 
z pevného plastu s odnímatelným 
víkem a praktickým dávkovačem. 
Rozměry: š 9 x h 7 x v 9,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

9

     FC22214
Náhradní balení 
černých UCHOŠŤOURŮ 
150 ks v uzavíratelném 
sáčku.

49 Kč [1,99 €]

8

6

7

DÍLNÉ 
SADY

6

PAMĚŤOVÁ PĚNA JE PŘÍJEMNÁ NA DOŠLÁPNUTÍ, 
MĚKKÉ PROVEDENÍ

9
8

WC předložka 43 x 43 cm, 
s vykrojením, povrch z hebkého 
PES mikrovlákna, protiskluzová SBR 
odolná spodní strana. 
     FC25437 šedá
     FC25435 caffé latté 
     FC25436 černá 

199 Kč [7,99 €] za každou

11
10

12

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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     DA28801
360° otočný mýdlovník, 
stojan na tuhá mýdla, 
z odolného plastu. 
Průměr 12 x v 2 cm.

79 Kč [2,99 €]

11

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

              6 DÍLNÉ SETY OBSAHUJÍ:
• kalíšek (objem 300 ml)
• stojan na zubní kartáčky (objem 300 ml, průměr 7 cm, výška 9,5 cm)
• dávkovač mýdla s pumpičkou (objem 300 ml, průměr 7 cm, výška 15,5 cm)
• mýdelník (š 13 x h 9 x v 2,5 cm)
• 5 litrový odpadkový koš (průměr 19 cm, výška 24 cm)
• toaletní štětka (max. průměr 10 cm, průměr hlavice 7,5 cm, výška 36 cm)

1 2 3

6 dílný koupelnový set
z odolného plastu
s matným povrchem.
     FC27367 bílý
     FC27362 šedý 
     FC27361 černý 

599 Kč [23,99 €] 
za každý

3

1
2

Puff houba na mytí zad s dlouhou rukojetí 
z tvrzeného plastu s možností zavěšení. 
R.: houba cca 11 x 13 cm, 
celková délka 38 cm. 
     FC25407 šedý 
     FC25405 bílý
     FC20306 černý 

129 Kč [4,99 €] za každý

4
5
6

DÍLNÉ 
SADY

6

Ve spodní části miska pro odtok vody 
= pod mýdlem nikdy nezůstane voda 

a mýdlo zbytečně neubývá!

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.

 EXKLUZIVNÍ SADA 
RED VELVET
CP11691  
Sada obsahuje:
• 1x avivážní kondicionér RED VELVET, 750 ml 
• 1x pěnové mýdlo na ruce i tělo RED VELVET, 300 ml 
• 1x sprchový gel RED VELVET, 250 ml

Hodnota sady: 387 Kč [15,37 €]

288 Kč [11,38 €]
za sadu 3 ks

++ ++ ZDARMA 
SPRCHOVÝ GEL 

v hodnotě

99 Kč
[3,99 €]

2+1
ZDARMA

8

8

4

1
2

3

5

10

11
11

13

14

14

14

14

13

12

12

6

7

9

Protiskluzová podložka do vany i sprchového koutu, 
přísavky ve spodní části. Z odolného, 
přilnavého a omyvatelného vinylu.
     FC27516 ovál 67 x 37 cm

199 Kč [7,99 €]

     FC27396 čtverec 43 x 43 cm

169 Kč [6,79 €]

7

8

Kartáč na mytí zad, s jemnými 
štětinkami a rukojetí z tvrzeného plastu 
s možností zavěšení. Kartáč 7 x 9 cm,
celková délka 38 cm.
     FC25394 bílý
     FC20316 černý

129 Kč [4,99 €] za každý

9
10

Držák toaletního papíru, 
kombinace plastu a kovu. 
V balení dva šrouby a dvě 
hmoždinky k přidělání na zeď, 
š 14 x h 2,5 x v 12 cm. 
     FC204010 černý 
     FC20406 bílý 

129 Kč [4,99 €] za každý

12
13

     DA36082
2v1 ZÁDOKARTÁČ/NOHOKARTÁČ s přísavkami, 
jemný silikonový kartáč na mytí zad i chodidel, 
praktické poutko na pověšení. 
TPR = termoplastická pryž,
š 24,5 x h 4 x v 28 cm.

299 Kč [11,99 €]

14

2v1 ZÁDOKARTÁČ/NOHOKARTÁČ S PŘÍSAVKAMI

Přísavky ve spodní části 
pro bezpečné upevnění 

do sprchy či vany.

Pravidelnou masáží zad i nohou si zajistíte zdravou cirkulaci krve 
v těle a budete se cítit svěže a odpočatě.

Využijete ve vaně i sprše 
na mytí a masáž 
zad či chodidel.

14

Přísavky 
ve spodní 

části.

NOVINKA
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6
8

7

Jsou šetrné
k životnímu prostředí

a navíc mají
krásný design.

*Vyber jakékoliv 3 zubní kartáčky a zaplať jen 79 Kč [2,99 €] za každý.

3 A VÍCE KUSŮ
jen 79 Kč [2,99 €] 

za každý Platí do 19.5.2023.

BAMBUSOVÉ 
KARTÁČKY

IDEÁLNÍ NA CESTY

POUZDRO
GoEco® BAMBOO zubní kartáček
z vysokotlakého bambusu s velmi 
měkkými stětinkami pro šetrné čištění 
zubů, celková délka kartáčku 19 cm.
     DA25082 modrý 
     DA25081 lila 
     DA25083 mintový

99 Kč [3,99 €]
za každý

6
7
8

PEVNÁ ČÁST 
JE 100%

KOMPOSTOVATELNÁ

VYROBENO 
Z KUKUŘICE

3 KS TUBOTLAČKA

EXTRA 
MĚKKÉ 

ŠTĚTINKY
MAXIMÁLNĚ 

ŠETRNÉ K DÁSNÍM

     DA31691
30 ks zubní párátko s nití, pevná část vyrobena z kukuřice, kompostovatelné. 
Délka jednoho 7,5 cm (délka nitě 1,5 cm).

99 Kč 
[3,99 €] 
za 30 ks

2

     DA24085
GoEco® BAMBUSOVÉ POUZDRO na zubní kartáček 
z vysokotlakého bambusu, na koncích otvory proti 
vlhkosti, díky kterým kartáček snadno vyschne.
Průměr 2,6 cm, délka 21 cm.

149 Kč [5,99 €]

10

2

2

6

6

7

7

7

8

8

9

9

Jednoduché použití, perfektní pro ty, 
kteří bojují při čištění zubní nití.

4

PŘÍRODNÍ ÚSTNÍ VODA

KOMPAKTNÍ 
BALENÍ, 100 ml

PŘÍRODNÍ ÚSTNÍ 
VODA NEOBSAHUJE:
· ALKOHOL  
· SLS, SLES 
· CUKR

· FLUORID
· PARABENY

· SYNTETICKÁ
  BARVIVA

     FC257321 refreshing
orange mouthwash 
     FC257311 refreshing
menthol mouthwash

49 Kč [1,99 €] za každou

4

5

5

Ideální na cesty 
i do kabelky.

Vyjímatelná vnitřní část je rozdělena 
do 5 přihrádek (3 velké a 2 rozdělené 

na dvě menší části).

LÉKOVNÍK/VITAMÍNOVNÍK Obsahuje velký 
podíl bambusové 
vlákniny a obilí.

DA31681S
SADA 1+1 obsahuje 
30 metrů zubní nit
z bambusového vlákna
+ 30 ks zubních párátek s nití.

158 Kč [5,98 €] za sadu

DÍLNÁ 
SADA

30

1+1

METRŮ
30

++
Platí do 19.5.2023.

ÚSPORA
40 Kč

30 KS ZUBNÍ PÁRÁTKO S NITÍ

DÍLNÁ 
SADA

30

DÍLNÁ 
SADA3

     DA1246
3 KS TUBOTLAČKA na tubu od pasty a jiné, 
z odolného plastu, délka 8 cm.

59 Kč 
[2,39 €] 
za 3 ks

3

     DA30771 
LÉKOVNÍK/VITAMÍNOVNÍK,
zásobník na léky a vitamíny,
z bambusové vlákniny a obilí,
menší podíl plastu.
Rozměry: š 13 x h 5,5 x v 3 cm.

129 Kč [4,99 €]

1

1

1
1

2

3

3

     DA240851
Bambusový
stojánek/kelímek, 
výška cca 8 cm.

149 Kč [5,99 €]

9

9

9
99

10

10

NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE
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ÚSTNÍ VODA 
+ ZDARMA
ÚSTNÍ SPREJ

Přírodní ústní voda obsahuje: 
SODIUM HYALURONATE: prostředek pro regeneraci 
a hydratační vlastnosti
PENTIOL GREEN+® je zvlhčujícím a kondicionačním 
prostředkem. Kromě toho se tato složka osvědčila 
proti kvasinkám, plísním a bakteriím jako alternativa 
k běžným konzervantům.
STEVIA REBAUNDIA LEAF EXTRACT: sladidlo a náhražka 
cukru z listů rostlinných druhů Stevia rebaudiana, 
má pomalejší nástup a delší trvání než cukr.
MENTOL: přírodní silice, převážně z máty rolní, rostoucí v Indii.

NAŠE ZUBNÍ PASTY
NEOBSAHUJÍ:
· SLS, SLES  
· PARABENY   
· TRICLOSAN 
· CHLORHEXIDIN
· SACHARIN

· SYNTETICKÁ 
  BARVIVA
· FLUORIDY
· CHEMICKÉ 
  KONZERVANTY

++
++

++

++ ++

++

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období zubní pasty/ústní voda BEZ ústního spreje.

ÚSTNÍ SPREJ 
ZDARMA!

PŘÍRODNÍ
ÚSTNÍ VODA
     FC25731 
S PŘÍCHUTÍ MENTOLU, 
refreshing menthol mouthwash, 
500 ml.

     FC25732 
S PŘÍCHUTÍ POMERANČE, 
refreshing orange mouthwash, 
500 ml.

199 Kč [7,99 €] 
za ústní vodu a sprej

6

7

PŘÍRODNÍ ÚSTNÍ 
VODA NEOBSAHUJE:
· ALKOHOL  
· SLS, SLES   
· CUKR 
· SYNTETICKÁ
  BARVIVA

· FLUORID
· PARABENY

PŘÍRODNÍ
ZUBNÍ PASTY
 · PĚNIDLA NA PŘÍRODNÍ BÁZI

     FC25723 
BLACK & SILVER přírodní zubní pasta
s ionty stříbra, aktivním uhlím z bambusu
a mátovou silicí, 100 ml.  

169 Kč [6,79 €] za pastu a sprej

4

     FC25722 
CANNABIUM & GREEN bylinná přírodní
zubní pasta s konopným olejem, zeleným ječmenem
a extraktem ze zeleného čaje Matcha, 100 ml.

169 Kč [6,79 €] za pastu a sprej

5

     FC25721 
GOLDLINE & ORANGE přírodní zubní 
pasta se zlatem, složkou KALIDENT® 
a silicemi z hřebíčku, červeného
pomeranče a máty peprné, 100 ml.

199 Kč [7,99 €] za pastu a sprej

2

     FC25724 
CINNAMON & MENTHOL přírodní zubní 
pasta se skořicí a mentolem, 100 ml.

169 Kč [6,79 €] za pastu a sprej

3

     FC25726 
WHITE & SILVER přírodní zubní pasta
s šetrnou bělící přísadou, složkou Omyadent® 
a silicemi z hřebíčku, máty peprné
a červeného pomeranče, 100 ml.

199 Kč [7,99 €] za pastu a sprej

1

OBSAHUJÍ 
OSVĚDČENÉ 

PŘÍRODNÍ LÁTKY 
(esenciální oleje, 

bylinné silice 
a extrakty).

Účinně čistí a odstraňují zubní plak, 
přispívají tak k prevenci vzniku kazu, 

revitalizují a pečují o dásně.

PRO ČISTÉ ZUBY
A SVĚŽÍ DECH 
PO CELÝ DEN

1

2 3

4 5

++

6 7

Nepraská mezi zuby, 
nevydává

nepříjemné zvuky.

           ZUBNÍ NIT PŘÍRODNÍ
100%

DA31681
30 m zubní nit z bambusového vlákna
s obsahem aktivního bambusového uhlí
a mírným nádechem mentholu, ve skleněné lahvičce
s kovovým víčkem a malým břitem na odříznutí.
Rozměr lahvičky: výška 15 cm.

99 Kč [3,99 €]

ZUBNÍ PASTA 
+ ZDARMA
ÚSTNÍ SPREJ

1+1
ZDARMA

1+1
ZDARMA

ÚSPORA
129 Kč

[4,99 €]

METRŮ
30
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     FC6593 
MACADAMIA liftigen 
2in1, denní pleťový 
krém & sérum 
v jednom, 50 ml. 

399 Kč [15,99 €]

3      FC6594 
MACADAMIA liftigen 
2in1, noční pleťový 
krém & sérum 
v jednom, 50 ml. 

399 Kč [15,99 €]

4

s Makadamovým olejem
• podporuje schopnost přirozené 
 hydratace pokožky zevnitř, 
 a tak napomáhá udržovat 
 ji pružnou, vláčnou a elastickou 
• olej z makadamových ořechů se velmi
 lehce vstřebává, chrání, hydratuje
 a regeneruje pokožku 
• obsahuje vitamíny A, B, E a má přirozený
 UV faktor 3-4.

obsahuje také: Kolagen•Argirelin 
•Panthenol•Vitamín E•Vitamín A

liftigen®
macadamia
PÉČE O PLEŤ

zapínání 
na patent

ZAHALTE SE PO KOUPELI 
do příjemného materiálu a vychutnejte si chvilky pohody! 

Hodí se na domácí kosmetickou péči, 
zachytí neposedné vlasy

při nanášení masky, make-upu, krému. 

     DA56573
Mycí houba ve tvaru 
rybky, délka 13 cm. 

49 Kč [1,99 €]

13

10

Včetně druhé hlavice
ZDARMA!

     FC5160
PUFF na mytí, krémový,
průměr cca 11 cm.  

39 Kč [1,59 €]

7

7

4

8

ČELENKA s látkovou mašlí. 
Obvod 34 – 60 cm, šířka čelenky cca 8 cm. 
     DA27781 šedá
     DA27782 korálově růžová 

79 Kč [2,99 €] za každou

11
12

Rychleschnoucí, 
měkké mikrovlákno  

(85% PES, 15% PAD),
nežmolkuje se 
a nemačká se.

13

     DA27792 
TURBAN/ČEPICE s mašlí.
Obvod cca 38 – 62 cm, výška 21 cm. 

149 Kč [5,99 €]

10

3

     DA73794 
Jedna velká středová kapsa, 8 kapes po stranách. 
Max. vnější rozměry: 28 x 20 x 18,5 cm
(měřeno včetně postranních kapes).

99 Kč 
[3,99 €]

1

KABELKOVÝ 
POŘÁDKUMILOVNÍK

1

1

LUXUSNÍ 
MANIKÚRA
     DA10601
10 dílná sada z luxusní kartáčované oceli 
v praktickém uzavíratelném pouzdře
ve tvaru peněženky, uzavírání na zip. 
Rozměry: š 15,5 x  h 2 x v 10 cm.

399 Kč [15,99 €]

2

výška 
71 cm

POJÍZDNÝ PATROVÝ REGÁL

DÍLNÁ 
SADA

102

2

     DA19615 
Volně stojící WC štětka ve stojanu, 
navíc náhradní hlavice ZDARMA. 
Stojan: max. průměr 13,5 cm, 
průměr otvoru 7 cm, v 12,5 cm, 
štětka průměr 6 cm, v 36 cm. 
Celkem výška 38 cm.  

299 Kč [11,99 €]

8

     DA27801
KOUPELNOVÝ KILT v pase s pružnou 
gumou, díky které kilt optimálně sedí, šedý. 
Délka 66 cm, pro obvod cca 54 - 116 cm. 
Rozměr rozloženého 130 x 66 cm.

399 Kč [15,99 €]

9

TURBAN se zapínáním na patent. 
Rozměry: 62 x 26 cm.  
     DA27812 korálově růžový
     DA27811 šedý

149 Kč [5,99 €] za každý

14
15

8

9

14

15

15

11

12

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSYSUPER

CENA

SUPER
CENA

TŘÍPATROVÁ ROHOVÁ 
POLICE/REGÁL
     DA32331
3 patrová rohová police/regál do koupelny, 
s kelímkem na kartáčky a pastu, v dolní části 
rohový šuplík na drobnosti. Vyrobeno z pevného 
plastu. Rozměry: š 33 x h 24 x v 58 cm 
(s kelímkem 62 cm).

599 Kč 
[23,99 €]

5

     DA23051
Pojízdný 3 patrový regál 
s hlubokými koši a vrchním víkem. 
Snadná manipulace díky
4 pojezdovým kolečkům. 
Vyrobeno z pevného plastu. 
Rozměry: š 46 x h 37 x v 71 cm.

799 Kč [29,99 €]

6

5

5

6
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LUBRICANT & MASSAGE GEL Masážní gel 2v1
- intimní lubrikant a masážní gel, 200 ml.
     IW8736 s vůní tropického ovoce
     IW8735 s Aloe vera

149 Kč [5,99 €] za každý

2
3

     IW8737 
WASH & CARE SPRAY 
čistící a ošetřující prostředek, 200 ml. 
Pro jemné a hygienické čištění pomůcek.

99 Kč [3,99 €]

1

Víte, že…
uvnitř vajíček jsou kuličky, které vytváří 
jemné mechanické vibrace - jsou 
doporučovány k posílení svalstva 
pánevního dna. 

Ideální doplněk Kegelových cviků 
pro zpevnění pánevního svalstva, 
které se postupem věku a především 
po porodech uvolňuje a způsobuje 
zdravotní problémy (inkontinenci - únik 
moči). Dříve se prodávalo v lékárnách 
jako cvičební pomůcka.

     IW8050 
YOYO 2 dílná sada vajíček 
Relaxační pomůcka. Rozměry 
vajíčka cca 5,5 x 3,5 cm 
+ poutko 8 cm, dvojité vajíčko 
cca 10 x 3 cm + poutko 8 cm. 

699 Kč [27,99 €]

6

     IW23311 
SARA relaxační pomůcka, 7 programů, 
nabíjecí. Průměr vrchní části 3,2 cm 
a spodní části 2,5 cm, délka 18,5 cm.

699 Kč [27,99 €]

4      IW8045 
FLAME 2V1 relaxační pomůcka, 
14 programů, nabíjecí. 
Rozměry cca 21 x 7 x 4 cm. 

1290 Kč [49,90 €]

5

Oceníte při cestování, v kanceláři nebo v přetopených prostorech a tehdy, 
pokud máte problémy s pocením. NEPOTÍTKO JE ŘEŠENÍ! 

Při nošení JE DISKRÉTNÍ, „ukryto“na rubové části oděvu, takže ho NIKDO NEVIDÍ.

10 ks 

· hypoalergenní
· vysoká absorpční schopnost
· neutralizují zápach
· tenké a lehké
· bavlněné
· pasují na všechny typy oděvů

Spolehlivě vás OCHRÁNÍ před nepříjemnými stopami potu v podpaží!

PŘED PO

1. ODSTRAŇTE  
OCHRANNOU FÓLII

2. NALEPTE NA VNITŘNÍ  
ČÁST RUKÁVU 

3. HOTOVO, MŮŽETE  
SE OBLÉKNOUT 

10 ks

7

7

7 7 7
     DA24141 
10 ks NEPOTÍTKO, 
bavlněné podpažní 
samolepící vložky 
proti pocení, rozměr  
cca 15,5 x 12,5 cm. 

39 Kč [1,59 €] 
za balení 10 ks

7

Více informací 
k pomůckám

naleznete 
na www.dedra.cz.

+ + +

+ + +

KOMFORTNÍ ZDRAVOTNÍ PONOŽKY

CESTOVNÍ ORGANIZÉR
     FC28465 
Cestovní pouzdro na toaletní potřeby, s uchem 
na přenášení, háček pro zavěšení. Na bocích kapsy, 
vpředu kapsa na zip, uvnitř velká kapsa se 7 různě 
velkými kapsičkami + 1 na zip. Rozměry cca: 
š 25 x h 15 x v 18 cm.

199 Kč 
[7,99 €]  

8

Bez stahujícího okraje nesvírají, ale zároveň dobře drží na nohou.
S jemným žebrováním, s vysokým podílem bavlny. 75 % bavlna, 
20 % PES, 5 % Spandex®. Ve vel. 2 (39-42), 3 (43-46). 
     FC2583 šedé + vaše velikost (pouze ve vel. 2) 
     FC2585 bílé + vaše velikost

69 Kč [2,79 €] za 1 pár

9
10

6

5

4

3

2

1

8

8

     FC2583S šedé + vaše vel. 
     (pouze ve vel. 2) 
     FC2585S bílé + vaše vel. 

Hodnota sady: 276 Kč [11,16 €]

199 Kč [7,99 €]
za 4 páry 

tj. jen 49,75 Kč [1,99 €] 
za 1 pár

12

11

AKCE 
výhodná sada 4 párů

PRO VELKÝ
ZÁJEM    

OPĚT V NAŠÍ 
NABÍDCE

DÍLNÁ 
SADA2

DÍLNÁ 
SADA

10

SADA 
PÁRŮ4

SUPER
CENY

SUPER
CENA

PRUŽNÉ A POHODLNÉ

Vhodné: 
při pocitu těžkých nohou, 
problémech s otoky, 
křečovými žílami, 
i pro diabetiky 
a pro běžné 
nošení...

9

11

10
12
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OPAKOVATELNÉ POUŽITÍ! 
K přírodě šetrná alternativa 
místo jednorázových 
neekologických 
odličovacích tampónů!roční ÚSPORA za tampóny: až 800 Kč/32 €*

+ další úspora za odličovací prostředky!

kosmetické tampóny
nahradíte

NAMÍSTO 
TAMPÓNŮ!

HEBKÝ A JEMNÝ NA DOTEK, 
VHODNÝ TAKÉ PRO CITLIVOU PLEŤ

Jednoduché použití: Namočte do vody a odličte obličej. 
Po každém použití doporučujeme ručně přeprat, občas vyperte v pračce.

     FC27022  
12 ks kosmetické houbičky na make-up, 
z jemného syntetického latexu v praktickém 
plastovém pouzdře. Rozměry: 
pouzdro 9 x 11,5 x 2,6 cm, 
houbička 4 x 5 cm (tloušťka 0,6 mm).

99 Kč [3,99 €] za sadu 12 ks

3

EKO-ODLIČOVAČ
     DA24583  
EKO-ODLIČOVAČ 
namísto jednorázových tampónů, 
odličovací žínka na odstranění 
make-upu z jemného mikrovlákna 
s poutkem na pověšení. 
Rozměry 20 x 20 cm.

69 Kč [2,79 €] za 1 ks

1      DA24583S  
Sada 4 ks 
EKO-ODLIČOVAČŮ
Dříve 276 Kč 

199 Kč [7,99 €] za 4 ks  

tj. jen 49,75 Kč
/1,99 € za 1 ks

2

Šetříte přírodu i peněženku!

*Počítáno 6 tampónů denně, 80 ks balení á 30 Kč/ks.

2

Kosmetická houbička je ideální pro dokonalé 
a přesné nanášení make-upu, dostanete se 
i do nejmenších záhybů obličeje.

MAKE-UP BEZ CHYBIČKY
Přizpůsobí se povrchu pleti, 

přípravky neulpívají v drobných 
nedostatcích pleti. 

Houbičkou můžete nanášet make-up 
(tekutý i kompaktní), korektor, pudr, 

bronzer i tvářenku.

PŘÍJEMNÝ 
MĚKKÝ MATERIÁL 

v praktickém 
pouzdře

DÍLNÁ 
SADA41

3
3

ÚSPORA
77 Kč

[3,17 €]

Platí do 19.5.2023.

Zvětšovací kosmetické zrcátko s přísavkami 
s detailním několikanásobným zvětšením.  
     FC23732 zvětšení 5x, průměr 14 cm
     FC23733 zvětšení 10x, průměr 13 cm  

149 Kč [5,99 €] za každé

4
5

 Jednoduchá instalace! 
Díky dvěma přísavkám

ho připevníte téměř kamkoliv
(zrcadla, kachličky)!

10 x 
zvětšení

5 x 
zvětšení

ZVĚTŠOVACÍ ZRCÁTKO
NĚKOLIKANÁSOBNÉ ZVĚTŠENÍ 

vám přiblíží každý pór vaší pleti 
a usnadní líčení i odličování.

+4 5

+
4

5

4

5

Platí do 31.3.2023.

2+1 
ZDARMA

®

CERTIFIKOVANÝ
DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE
Dezinfekční gel na ruce, 70 % alkoholu,
BACILEX® DISINFECTING HAND GEL. 

     BB0706 500 ml

199 Kč [7,99 €]

6      BB0705 100 ml

99 Kč [3,99 €] 
bez fota

7

• použití jako širokospektrální dezinfekce 
 nebo jako Hygienická dezinfekce rukou 
 (HDR) podle normy ČSN EN 1500
 (při dodržení předepsané doby působení)

3

DÍLNÁ 
SADA

12

tj. jen 

66 Kč
[2,66 €] 
za 1 ks++ ++

8

NENAŠLI JSTE VÁŠ OBLÍBENÝ VÝROBEK? Produkty, NEUVEDENÉ  v tomto KATALOGU, 
mohou být STÁLE V PRODEJI na www.dedra.cz (do vyprodání zásob).

ČISTICÍ GEL NA RUCE ZAJISTÍ DOKONALOU 
HYGIENU RUKOU BEZ POTŘEBY MÝDLA A VODY, 

NEOPLACHUJE SE!

6
LIKVIDUJE  

bakterie a viry
včetně 

koronaviru

     BB0705S
SADA 2+1 ZDARMA 
Dezinfekční gel na ruce, 70 % alkoholu, 
BACILEX® DISINFECTING HAND GEL 
3 x 100 ml.

198 Kč [7,98 €] za sadu 3 ks 

tj. jen  66 Kč [2,66 €] za 1 ks

8
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TA0058 TA0061 TA0633 TA0395 TA0737

TA0639 TA0068 TA0320 TA0265 TA0313

TA0635

TA0054TA0974 TA0648

TA0322

TA0338

TA0073

TA0991

TA0070 TA0394 TA0064 TA0056TA0065

4 x více
parfémového 

oleje

100% 
recyklované 

obaly

Super
koncentrovaná.

TA0640

TA1004

TA0642* TA0641*

TA1021*

TA0399

TA0638

LIMITOVANÁ 
EDICE

LIMITOVANÁ 
EDICENEJPRODÁVANĚJŠÍ 

ROSTLINNÉ AVIVÁŽE 
 v láhvi  ze 100% recyklátu GoEco®, 750 ml.

TA0576

129 Kč [4,99 €] 

*159 Kč [6,39 €] KAŽDÁ 
ZA

129 Kč
[4,99 €] 

*159 Kč
[6,39 €]

EKO
ROSTLINNÁ

AVIVÁŽ

LIMITOVANÁ 
EDICE

LIMITOVANÁ 
EDICE
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Při čůrání se roztočí 
malá vrtulka.

Naučte ho 
správně mířit. ŠPUNT

pro snadné vypouštění

5

PRAKTICKÉ ANATOMICKY
TVAROVANÉ SEDÁTKO 
pro větší pohodlí děťátka 

při koupání.

PROTISKLUZOVÉ 
DETAILY pro větší 
bezpečí děťátka

TELESKOPICKÁ PODLAHOVÁ 
STĚRKA

Vnitřní část 
lze vyjmout 
pro snadné 

vylévání a mytí. 

Pomocí 
2 přísavek 

připevníte ke zdi 
v libovolné výšce.

DĚTSKÁ VANIČKA
     DA21411 
Dětská vanička, anatomicky tvarovaná
se sedátkem, na dně protiskluzové výstupky,
na boku otvory např. na mýdlo či houbičku. 
Ve spodní části uzávěr pro snadné vypouštění. 
Objem cca +/- 16 L.
Z pevného plastu.
Rozměry: š 75 x h 45 x v 27 cm. 

299 Kč [11,99 €]

5

ŽABÁK PISOÁR
     DA20451
ŽABÁK pisoár pro chlapce s dvěma 
přísavkami k upevnění na zeď, vyjímatelná 
vnitřní plastová nádoba s vrtulkou.
Vyrobeno z odolného pevného plastu. 
Rozměry celkem: š 21 x h 15 x v 29 cm, 
vnitřní nádoba: objem cca 600 ml.

249 Kč [9,99 €]

4

4

4 4

Přísavky 
ve spodní 

části.

NOHOKARTÁČ
Jemně obrousí odumřelou kůži z vašich nohou 
a zanechá je dokonale hladké.
     DA22881
NOHOKARTÁČ s přísavkami, čistící kartáč na nohy 
s hustými štětinami, přísavky ve spodní části pro bezpečné 
upevnění na dno sprchy či vany, praktické poutko na pověšení. 
Vhodné k bazénu i přímo do bazénu. Kombinace TPR 
= termoplastická pryž a PP = Polypropylen.
Rozměry: š 35 x h 5,5 x v 23,5 cm.

299 Kč [11,99 €]

1

POSLEDNÍ  KUSY
Přesto, že se snažíme, tak nezaručíme dostupnost všech položek po celou dobu  

platnosti katalogu. Položky, kde hrozí „výpadek“ jsou označeny: POSLEDNÍ KUSY.
Náš tip: pokud se vám něco líbí, doporučujeme neotálet s objednávkou.

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

TELESKOPICKÁ 
rukojeť. 

Délka: 69 – 102 cm!

Využijete pro úklid 
v koupelně, v kuchyni, 
u bazénu, ve sprše 
či sauně, na dlažby, 
terasy, balkónu 
a jiné hladké povrchy.

     DA33941
Teleskopická podlahová stěrka, 
kombinace plast, silikonová stěrka 
a kovová násada. Rozměry: 
délka stírací plochy 30 cm, 
délka celkem 69 – 102 cm.

129 Kč [4,99 €]

9

detail 
silikonové stěrky

NASTAVITELNÝ SUŠÁK NA RADIÁTOR

Sušák lze prakticky 
složit a zasunout 
do úzkých prostor 
= ŠETŘÍ MÍSTO!

Součástí 28 rychloklipů 
na ponožky a drobné prádlo.

NASTAVITELNÁ šířka 32 − 60 cm

     DA313112
Nastavitelný sušák na radiátor, růžový, 
s plochou na odkládání. Kombinace plastu 
a kovu, š 32 - 60 x h 35 x v cca 19 cm. 

299 Kč [11,99 €]

8

Plocha na odkládání 30 x 35 cm 
ze třech odnímatelných plátů, kterou lze 

dle potřeby upravit, odebráním potřebného 
množství pruhů = vznikne tak další místo 

na pověšení prádla!

Lze použít i na uložení 
psacích potřeb,
pastelek a fixů 

pro vaše ratolesti. 
Veselé cestovní pouzdro 
na zubní kartáčky a pastu, 
vyrobeno z pevného plastu.
Rozměry: průměr 6 x v 20 cm.
     DA28871 panáček 
     DA28872 panenka

149 Kč [5,99 €]
za každé

2
3

VESELÁ 
CESTOVNÍ
POUZDRA

1

1

1

2

3

3

2

5

8

8 8

9

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

Modelce Viktorce
je na fotu 23 měsíců

a měří 88 cm.

S praktická
 odnímatelnou nádobou

pro snadné vynášení.

Praktické 
opěrátko.

4

Nočník z odolného plastu.
Max. objem 1500 ml,
š 27,5 x h 32 x v 27,5 cm,
výška sedu cca 14 cm,
vnitřní nádoba
š 12 x h 22 x v 6,5 cm.
     DA23514 pudrový
     DA23511 mintový

499 Kč [19,99 €]
za každý

6
7

6

6

7
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NAŠE PRACÍ PRÁŠKY 
A TABLETY NEOBSAHUJÍ:
•ZEOLITY
•FOSFÁTY

•PERBORÁTY
•CHLÓR

ECORAPID 
PRACÍ PRÁŠEK
     TR0724    
ECORAPID SENSITIVE, 
prací prášek pro citlivou pokožku, 
60 praní, 2000 g.

399 Kč [15,99 €]

1

1 ECOTABS 
PRACÍ TABLETY
     TE0714   
ECOTABS SENSITIVE, 
tablety pro citlivou pokožku, 60 tablet.   

399 Kč [15,99 €]

2
2

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.

ECOSENSITIVE PRACÍ GELY  

60

Obsahují složku Stabilex® 
na ochranu barev před vyblednutím.

3

4

     TS9044   
Univerzální tekutý EKO prací prostředek na šetrné praní prádla
ECOSENSITIVE UNIVERSE, 1500 ml = 30 praní.

3

     TS9045   
Tekutý EKO prací prostředek na barevné prádlo pro šetrné praní  
ECOSENSITIVE COLORITO, 1500 ml = 30 praní. 

259 Kč [9,99 €] za každý

4

30
100% recyklované 

obaly
Všechny nové prací gely ECOSENSITIVE jsou vysoce 
účinné při odstraňování nečistot, ale zároveň šetrné 
k pokožce i životnímu prostředí.

PRO CITLIVOU POKOŽKU, PRO DĚTI A MIMINKA

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

XXL KOŠ 
NA PRÁDLO

Ergonomická madla 
pro snadné přenášení.

     DA31951
Koš na prádlo, perforovaný. 
Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 67 x h 42 x v 31 cm. 

399 Kč [15,99 €]

5

5

5 KOŠE NA PRÁDLO      DA31671
Úložný koš nejen na prádlo s vyklápěcím 
víkem, na boku otvory pro snadné přenášení,
vyrobené z odolného plastu. Výška 45 cm.

499 Kč [19,99 €]

7

     DA31651  
Koš na prádlo s odnímatelným víkem, na boku
otvory na přenášení, vyrobený z odolného plastu.
Průměr 44 cm, výška 59 cm.

599 Kč [23,99 €]

6

Využijete nejen na prádlo,
ale i jako další úložný 
prostor v domácnosti.66

6

7

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

TABLETY A PRÁŠKY OBSAHUJÍ:
   5 NOVÝCH ENZYMŮ na odstranění 
   špíny a skvrn různého původu 
   přírodní a odbouratelné tenzidy
   bělící složku na bázi aktivního kyslíku
   barevné nudličky z rostlinného mýdla
   jemný parfém bez alergenů
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NEDOSTUPNÝ KARTÁČ NA WC

5v1 DOŽIVOTNÍ NEHRBÍCÍ STĚRKOSMETÁK

     DA34271 
5v1 doživotní nehrbící stěrkosmeták 
s vyčesávací lopatkou s nášlapem pro přidržení, 
smeták se silikonovými štětinami a stěrkou, 
na lopatce se zoubky pro očištění smetáčku. 
Silikon, plast a kov. Celková délka 135 cm. 
Rozměry lopatky: š 28 x h 33 x v 10 cm, 
smetáku: š 26 x h 6 x v 48 - 135 cm.  

599 Kč [23,99 €]

11

„DOŽIVOTNÍ“ 
SILIKONOVÍ POMOCNÍCI

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ 

= lze si nastavit 
délku dle potřeby 
od 48 – 135 cm. 

Náš tip: Ideální pro kadeřnice a barbery. Ocení i milovníci domácích mazlíčků.

Praktický nášlap 
pro přidržení 

lopatky. 
Praktická 
stěrka.

Na boku 
PUSH tlačítko 
pro nastavení 

sklonu stěrkosmetáku.

11

6

8

9 9

9 9 9
7

7

4

Čistí velmi účinně 
a bez poškrábání. 
Silikonové štětiny 

se hravě přizpůsobí 
každému tvaru 

i místu.
1

21

2

3

5

Smetáček 
lze snadno
zacvaknout 
do lopatky.

Hravě se dostane do všech záhybů WC mísy. 

Praktická 
pinzeta 
ukrytá 
v rukojeti
pro detailní
vyčištění 
WC štětky.

pinzeta 
v rukojeti

Lze naklápět 
o 180°.

Vyčesávací 
lopatka.

Lopatku 
zacvaknete 
na rukojeť 
smetáku.

Součástí 
háček 

na pověšení.

Kartáče využijete na nádobí, hrnce 
a pekáče... ale také jinde v domácnosti 

při čištění těžko dostupných míst.

POHODLNÝ 
ÚKLID 

- již žádná 
bolavá záda 

při zametání...

     DA29421 
Silikonová WC štětka s pinzetou. 
Kombinace silikonu, plastu a kovu. 
Stojan průměr 14 cm, v 15 cm, 
štětka průměr 7 cm, v 39,5 cm, 
pinzeta délka 12 cm. 
Celkem výška 43,5 cm.

299 Kč [11,99 €]

3

WC štětka, volně stojící,
š 13 x h 8,5 x v 42 cm.
     DA304611 bílá
     DA30461 zelená

299 Kč [11,99 €] za každou

1
2

     DA304711  
Lopatka a smetáček, ve vrchní části 
lopatky hroty pro očištění smetáčku. 
Rozměry: 22,5 x 36 x 5 cm.

299 Kč [11,99 €]

5

     DA304911  
2v1 KARTÁČOSTĚRKA na lahve, 
délka 31 cm, průměr 4,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

4

     DA304511   
Kartáč na čištění a úklid, 
délka 13,5 x š 4 x v 3,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

6

Kartáč na hladké povrchy i na nádobí.
     DA30431 hranatý, délka 25 cm
     DA30441 oválný, délka 24 cm

99 Kč [3,99 €] 
za každý

7
8

     DA33931  
NEDOSTUPNÝ kartáč na WC, 
snadno omyvatelný. 
Kombinace silikonu a pevného plastu. 
Rozměr: šířka 7 cm, délka 39 cm.

129 Kč [4,99 €]

9

     DA34261  
SUPERZVON, 
velký zvon na odpady. 
Guma a plast. 
Délka 47 cm, 
průměr 14,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

10

7

Vydrží 
několikanásobně 

déle a jsou snadno
omyvatelná.

10

11

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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NA VAŠE 
PŘÁNÍ OPĚT 
V NABÍDCE

NAŠE
LEGENDY

Pro studený obklad vložte do mrazničky 
a pro teplý obklad nahřejte v mikrovlnné troubě 

nebo horké vodě viz návod k použití. 

ULEVÍ 
OD BOLESTI 

ZAD

Vhodné při otoku, při bolesti zubů, 
pro dočasnou úlevu bolesti hlavy, 
pro snížení horečky.

ULEVÍ OD BOLESTÍ

     FC77932
HOT&COLD modrý vak umožní okamžitý 
teplý nebo studený obklad, 23 x 13 cm.

129 Kč [4,99 €]

2

DIGITÁLNÍ LÉKÁRNÍK S ALARMEM
Snadno si na displeji nastavíte 

za kolik hodin, případně minut, 
chcete být upozorněni 
na další dávku léků.

1 rozpůlí
2 uchová

3 kelímek

1. v horní části je půlítko 
 na tablety
2. ve středním dílů je dvoukomorový 
 zásobník na tablety
3. pod zásobníkem je umístěn kelímek na zapití tablet
4. vespod je umístěn drtič tablet (jedním otočením tabletu rozdrtíte)

DRTIČ & PŮLIČ LÉKŮ 4v1

4 rozdrtí

ZÁSOBNÍKY NA LÉKY
Zásobník má 7 oddělených přihrádek, které otáčíte stisknutím 

středového trojúhelníku. Lze použít jako týdenní zásobník 
(na 1 dávku denně), nebo na 7 jednotlivých dávek.

Léky vysypete otevřením 
okénka na boční straně. 

Vyjímatelná 
přepážka 

rozdělí prostor 
na 4 přihrádky.

NŮŽKY S KULATOU ŠPIČKOU
Díky kulaté špicce nezraníte sebe ani dítě.

2

3

3

     FC8632 
NŮŽKY s kulatou špičkou z kvalitní 
nerezové oceli. Celková délka 8,7 cm, 
délka břitů 2 cm.

59 Kč [2,39 €]

1

1

BEZPEČNÉ STŘÍHÁNÍ 
NEHTŮ DÍTĚTE

OPAKOVATELNĚ POUŽITELNÝ 
jako teplý a studený obklad

LÉKOVNÍK/VITAMÍNOVNÍK
Využijete na vitamíny nebo léky na cesty i do práce.
     DA29231
LÉKOVNÍK/VITAMÍNOVNÍK, zásobník na léky a vitamíny, 
z pevného plastu. Průměr 7,5 cm, výška 2 cm.

149 Kč [5,99 €]

3

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÁ
CENA

XXL ULTRASAVÝ RUČNÍK

4

4

4

4

5
6

     DA7867 
Krokový zásobník na léky, 
kulatý tvar, odolný plast, 
9,5 x 9 x 3 cm.

129 Kč 
[4,99 €]

4

     DA1206
Lékárník s alarmem praktická krabička 
se 2 přepážkami na léky s digitálním 
alarmem, baterie součástí balení, 
rozměry: š 5 x h 2 x v 9 cm.

149 Kč 
[5,99 €]

5      DA1207
Drtič a půlič léků 4 v 1, 
průměr 4 cm, 
výška 6,5 cm, 
plast a kovové ostří 
na půlení léků.

129 Kč [4,99 €]

6

XXL Ultrasavá fitness podložka/cestovní ručník. 
80% PES, 20% PAD. Max. rozměry 120 x 60 cm. 
Max. rozměry složené podložky v uzavíratelném 
pouzdře: průměr 9 cm, výška 16 cm. 
     FC68022 fialová 
     FC68023 tyrkysová

199 Kč [7,99 €]
za každý

7
8

7

7
8

7
8

SUPER
CENA

SUPER
CENA

LÉKOVNÍK/VITAMÍNOVNÍK
Využijete na vitamíny nebo léky

na cesty i do práce.
     DA36101
LÉKOVNÍK/VITAMÍNOVNÍK,
zásobník na léky a vitamíny,
uvnitř děleno na 4 přihrádky.
Průměr 6,5 cm, výška 3,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

9

NOVÉ

9

9

9

9

Jako bonus dodáváme
se 4 špunty do uší    .
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     DA31211  
Univerzální skládací koš se dvěma madly 
na přenášení. Rozměry: š 50 x h 38 x v 30 cm
(výška složeného 10 cm).
Materiál: plast a TPR (termoplastická guma).

699 Kč [27,99 €]

1

Po použití je lze prakticky složit
= ÚSPORA MÍSTA!

Využijete nejen k přenášení prádla,
ale i na přenášení věcí na oslavy, party, 

zahradní grilování, pikniky. 

Ideální také
na nákupy = využijete 

ho i na převážení
nákupu v autě!

SKLÁDACÍ POMOCNÍCI COMPACTOR

XXL SKLÁDACÍ KOŠ NA PRÁDLO

UNIVERZÁLNÍ SKLÁDACÍ KOŠ

     DA33481  
Perforovaný skládací koš na prádlo, madla pro snadné přenášení.
Rozměry: š 61 x h 43,5 x v 23,5 cm (výška složeného 8,5 cm). 
Materiál: plast a TPR (termoplastická guma).

699 Kč [27,99 €]

2

VÍCEÚČELOVÁ XXL 
SKLÁDACÍ VANA/
LAVOR/PŘEPRAVKA
     DA33511  
40 L skládací víceúčelová vana/lavor/přepravka, 
madla pro snadné přenášení. Max. objem cca 40 L. 
Rozměry: š 61,5 x h 44,5 x v 27 cm
(výška složeného 8,5 cm).
Materiál: plast a TPR (termoplastická guma).

799 Kč [29,99 €]

3

SKLÁDACÍ LAVOR NA NOHY 
S MASÁŽNÍMI VÝSTUPKY

ZÁTKA 
NA VYPOUŠTĚNÍ

Uvnitř masážní výstupky
pro příjemnou relaxaci
a prokrvení chodidel.

2

     DA33491  
15 L skládací LAVOR na nohy s masážními 
výstupky a vypouštěcím otvorem, skládací nohy 
pro lepší stabilitu lavoru, madlo pro snadné 
vylévání. Max. objem cca 15 L. Rozměry: 
š 39 x h 45 x v 18,5 cm (výška složeného 8,5 cm). 
Materiál: plast a TPR (termoplastická guma).

699 Kč [27,99 €]

4

AKČNÍ CENA
PRO TEBE
PAPILOTY

     DA2204 
6 ks papilotů růžové, 
guma, průměr 19 mm,
délka 240 mm.

5

     DA22031 
6 ks papilotů oranžové, 
guma, průměr 15 mm, 
délka 240 mm.

6 SUPER FLEXIBILNÍ 
A OHEBNÉ, NETLAČÍ!

OHEBNÉ NATÁČKY 
NA VLASY

KVALITNÍ MATERIÁL

NAŠE
LEGENDY

2ks TURBAN 
NA VLASY
Vyrobeno z kvalitního strečového mikrovlákna 
s jemnou strukturou, upevnění pomocí knoflíku 
na zadní části.
     DA4677 růžovo šeříkový
     DA5948 jasně zelený

129 Kč [4,99 €] za 2 ks

8
9

 7 x 
VĚTŠÍ SAVOST 

NEŽ KLASICKÁ BAVLNA

8

8

9

129 Kč [4,99 €] za 2 ks 
tj. jen 64,50 Kč [2,50 €] za 1 ks

1+1 
ZDARMA

Platí do 19.5.2023.

69 Kč [2,79 €] 
za každé

     DA2202 
10 ks papilotů žluté, 
guma, průměr 10 mm, 
délka 155 mm.

7

1

1

2

2

1

3

3

3

4

4

4

4

5

6

7

OBJEM
40 L

OBJEM
15 L

SUPER
CENA

DÍLNÉ 
SADY

2
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HLAVNÍ VÝHODY:
Obsahuje šetrné a v přírodě rozložitelné 
povrchově aktivní látky.

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

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… 

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.

Česká ekologická 
drogerie

Ekologicky šetrné 
receptury

100% recyklované 
obaly

CERTIFIKOVANÁ
EKO DROGERIE

V EKO OBALECH

Po obvodu smetáku silikon 
zamezující otloukání

nábytku při úklidu.

VELKÝ SMETÁK

STĚRKA 

KARTÁČ 
NA HLADKÉ 
POVRCHY 

Délka 129 cm (!!!) pro pohodlné 
zametání bez ohýbání.

Smetáček lze snadno 
zacvaknout do lopatky.

Na všechny
       skleněné 

             povrchy.

Ve vrchní 
části lopatky 

hroty pro očištění 
smetáčku.

S očkem 
na zavěšení.

Dokonale 
čistá skla

beze šmouh!

     DA26573
3v1 KARTÁČEK na čištěn úzkých prostor
a spár s vyklápěcím kartáčkem
a škrabkou pro odstranění hrubých nečistot. 
Vyrobeno z odolného plastu. 
Délka 19 cm.

59 Kč [2,39 €]

1

3v1 ŠKVÍROKARTÁČ

Vyklápěcí kartáček 
pro dočištění 

velmi úzkých prostor.

LOPATKA & SMETÁČEK

Neobsahuje 
chlórové 

sloučeniny.

bez chlóru

3
3

3

2

2

2

1

1

1 1

     DA26561
LOPATKA a SMETÁČEK, protiskluzová rukojeť smetáčku. 
Rozměry: 22,5 x 35 x 10,5 cm.

169 Kč [6,79 €]

2

     DA26591
KARTÁČ na hladké povrchy 
i na nádobí, protiskluzová rukojeť. 
Délka 27 cm.

69 Kč [2,79 €]

3

OBLÍBENÁ 
PARFEMACE ZANZIBAR

ŠIKOVNÍ POMOCNÍCI 
DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI

     DA26562
VELKÝ SMETÁK
Rozměry smetáku š 28 x h 7 x v 8,5 cm, 
délka štětin 7 cm, délka rukojeti 119 cm, 
délka celkem 129 cm!!!

199 Kč [7,99 €]

4

     DA26581
STĚRKA na okna, skla a zrcadla, 
protiskluzová rukojeť. Délka 25,5 cm, 
šíře záběru 24,5 cm.

79 Kč [2,99 €]

5

     NW1028 
EKO ČISTIČ KOUPELEN
s vodoodpudivým efektem 
XONOX ECO SPA, 500 ml. 

129 Kč [4,99 €]

6

4

4

5

6
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• tekuté gelové mýdlo na ruce
• obsahuje extrakt 
 z Aloe Vera Barbadensis
• zajistí pocit hebké 
 a vláčné pokožky  
• bez parabenů

EXTRAKT Z MORUŠE BÍLÉ 
A KORKOVNÍKU AMURSKÉHO  
Extrakty se hojně využívají v tradiční čínské medicíně již po tisíciletí.

GELOVÉ MÝDLO HYGIENE+
BB017521S   
SADA S NÁHRADNÍ NÁPLNÍ
Gelové mýdlo BACILEX® 
HYGIENE+ s antimikrobiální 
přísadou, 2 x 500 ml.  
Dříve 253 Kč

199 Kč [7,99 €] za sadu

+AKČNÍ CENA 
PLATÍ POUZE 

do 31.3.2023. 

Ekologicky šetrná 
receptura.

ALOE VERA
BARBADENSIS

Květinová, 
dřevitá, mošusová 

parfemace.

Hodí se do skříně nebo šatny, pomůže vám 
při organizování oblečení a snadno ho 
připevníte na šatní tyč pomocí suchého zipu.

ZÁVĚSNÉ BOXY NA OBLEČENÍ 

Závěsný úložný díl/organizér na oblečení. 
Upevnění pomocí suchého zipu ve vrchní části, vyrobeno 
z vysoce kvalitní odolné hustě tkané vícevrstvé látky.

     FC18831
7 přihrádek v přední části s výztuhou,
š 18,5 x h 28,5 x v 80 cm (s úchytem cca 83 cm).

149 Kč [5,99 €]

2

     FC18833
6 přihrádek s vyztuženým dnem,
š 30 x h 29 x v 121cm 
(s úchytem cca 125 cm). 

199 Kč [7,99 €]

3

VELKÝ SMETÁK 
S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ
 DA25091 
Velký smeták s teleskopickou rukojetí 
v horní části praktický otvor na zavěšení. 
Vyrobeno z kovu a plastu. Rozměry 
teleskopické rukojeti 80-145 cm, 
délka celkem 154 cm!!!

169 Kč 
[6,79 €]

1

celková délka 
až 154 cm (!!!)
šířka smetáku 
32,5 cm (!!!)

2

2

3

3

1

1

Ďakujeme slovenským zákazníkom, že akceptujú náš katalóg v českom jazyku. 

složený

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY

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

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

Kompletní nabídka šátků na www.dedra.cz.

Možnosti nošení: čapka, 
šátek, čelenka, kukla, pirát...

65 7 9

1+1

11

8

SUPER
CENA

Univerzální vel. (průměr 45 - 70 cm, 
délka cca 50 cm). 95% PES, 5% Spandex®. 
Možnost praní na 30°C. 
     DA25372 černo bílé vzory 
     FC31048 puntíky FC 
     DA23434 černý mramorový
     DA23435 lebky 
     DA25377 maskáčový 
     DA25364 modré origami 
     FC31044 comics 
     DA25363 motiv kol 
     DA21684 růžový s ornamentem
     DA21675 modré tóny 
     DA25375 barevné káro

69 Kč [2,79 €] za každý

4
5
6
7

9
8

10
11
12
13
14

4

10 12 13 14

DEDRA 
DESIGN
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Přitahuje a absorbuje prach. Ideální na všechny hladké povrchy 
- nábytek, televize, monitory, lampy, žaluzie i květiny...

Madlo z tvrzeného plastu je opatřeno 
ABS protiskluzovými plochami 

a otvorem na zavěšení. 

TELESKOPICKÉ 
PLASTOVÉ POUZDRO

ANTISTATICKÁ PRACHOVKA

Délka 46 cm!!!

     DA75873
ANTISTATICKÁ PRACHOVKA
Prachovka je opatřena plastovým 
krytem pro období, 
kdy ji nepoužíváte. 
Celková délka 46 cm.

129 Kč [4,99 €]

2
2

2

3

3

3

ŠTOSÁTOR
Lze použít na přehledné ukládání 
koření a jiných surovin, 
drobného nářadí, vlasových 
doplňků, roztřídění hraček,
bavlnek, nití a šití.

     DA83802 
ŠTOSÁTOR praktický stohovatelný 
(možnost postavit na sebe)
úložný box na drobnosti v domácnosti.
Rozměr: š 24 x h 17 x v 12,5 cm

99 Kč [3,99 €] za 1 ks

3

     DA94411
Koš na odpadky, zelený 
s výklopným víkem na obě strany. 
Vyrobeno z odolného plastu, 
š 17 x h 17 x v 28 cm. 

129 Kč [4,99 €]

4

S výklopným víkem na obě strany.

4

4

KOŠ NA ODPADKY

TAJNÝ ŠUPLÍK/ZÁSUVKA
     DA29401
Tajný šuplík/skrytá zásuvka pod stůl vyrobena 
z pevného plastu. Rozměry: š 9 x h 22 x v 3,5 cm.

129 Kč [4,99 €]

1
1

1

Připevnění 
na 2 silikonové 

samolepící 
podložky.

A B C D

POSTUP připevnění

1

Snadné připevnění 
pod jídelní či psací stůl.

Schovejte si své drobné osobní věci 
nebo psací potřeby pod stůl.

V tajném šuplíku 
můžete mít schované 
léky, tužky na psaní, 

nůžtičky...atd.

MÁME
CERTIFIKACI

Pro osvěžení vzduchu v místnosti 
nebo šatní skříni, na toaletě. 

Můžete aplikovat přímo na oblečení 
- posílíte tím dojem použité aviváže 

(ideálně stejné parfemace).

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU 
A TEXTILIÍ 250 ml 5 6 7

8 9 14

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

5

     HP0479
magnolia jemná mošusová
květinová vůně s exotickým kořením

6      HP0981 
lila fashion luxusní, 
kosmetická, mošusová vůně

7      HP0379 
mountain spirit svěží, 
dřevitá, fougerová vůně

8

     HP0651 
fleur de vanille podmanivá vanilková 
vůně s tóny svůdné růže

9

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

14

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

13

     HP0367 
saison parfum 
vysoce elegantní parfém

12

     HP0247 
zen purity směs květin, 
ovoce, mošus

11

     HP0431 
infinity květinovo mošusová 
vůně s tóny zeleného čaje 
a santalového dřeva

10
10 11 12 13

KAŽDÝ
99 Kč

[3,99 €]

5 L
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JSME SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉ RODINY RESPEKTOVANÝCH ZNAČEK
v ČR 10 let

2022

PŘEDKRESLENÉ OBRÁZKY 
NA CANVASOVÉM PLÁTNĚ

30 x 24 cm. 
     DA24621 brontosaurus 
     DA23754 jednorožec 
     DA23753 letadlo 
     DA23752 lev  

99 Kč [3,99 €] za každý

7
6

8
9

Namalujte si svůj vlastní obraz nebo si vymalujte předkreslený.

Každé balení obsahuje 
vodou ředitelné netoxické 

barvy a 1 štětec.

     DA23758
Slůně, 40 x 30 cm.  

129 Kč [4,99 €]

5     DA23755
Město, 15 x 15 cm. 

69 Kč [2,79 €]

4

Obrázek „vymaluj si sám“ s předkreslenými obrázky, pevné canvasové plátno 
zafixované na pevném MDF rámu. Balení obsahuje 6 vodou ředitelných
netoxických barev a 1 štětec (délka štětce 17 cm).

VYMALUJ SI SÁM

Písek je hebký, velmi příjemný na dotek a velice 
dobře tvarovatelný, pokud je stlačen např. 
v bábovičce drží dobře svůj tvar.

KOUZELNÝ 
PÍSEK

Díky svým vlastnostem 
je vhodný i do interiéru, 

kde vám neudělá nepořádek 
a děti si tak můžou hrát 

„na pískovišti“ 
i za nevlídného počasí.

    DA86391
XXL sada zeleno-žlutá v praktickém uzavíratelném 
boxu, obsahuje barevný kinetický písek, 12 druhů 
báboviček, nafukovací pískoviště o rozměru 
62 x 45 x 7,5 cm a ruční pumpičku. Rozměr balení: 
š 28 x h 19 x v 15,5 cm. Váha balení 2 kg.

499 Kč [19,99 €] za sadu

1

VÝHODY PÍSKU:
• neztrácí postupem času své vlastnosti
• podporuje jemnou motoriku
• rozvíjí představivost a fantazii
• rozvíjí prostorové myšlení
• písek nezanechává nepořádek
• nikdy nevyschne
• děti si s ním mohou hrát 
 i za nepříznivého počasí

1

1

4

    DA95093
Náhradní náplň PUFI 
kouzelný písek 1 kg, 
zeleno-žlutý 

199 Kč [7,99 €]

2

Nafukovací
pískoviště s pumpičkou

v hodnotě 199 Kč
ZDARMA !

62 cm

45 cm

2

Změna barvy a tipu báboviček, 
nafukovacího pískoviště a pumpičky 

vyhrazena.

DODÁVÁME
VČETNĚ

PŘENÁŠECÍHO
BOXU V HODNOTĚ

99 Kč

Obličejové barvy jsou netoxické 
a snadno omyvatelné.
     DA6114  
Obličejoffky sada 12 ks barev
na obličej a tělo. Snadná aplikace, 
vodou smývatelné. 
Rozměr 1 barvy: 9 x 1 cm, 
šířka „čáry“ 3 mm.

159 Kč [6,39 €] 
za sadu

3

OBLIČEJOFFKY

3

SUPER
CENADÍLNÁ 

SADA

15

DÍLNÁ 
SADA

12

4

5

5

6

7 6

8

8 9
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VELKÝ ROZKLÁDACÍ KUFŘÍK UMĚLECKÝCH POTŘEB
V kufříku najdete vše, co potřebujete k malování 

nebo tvoření a můžete si ho brát s sebou.

Sada obsahuje:
• 28 ks pastelek
• 30 ks fixů
• 24 ks olejových pastelů
• 24 ks barev v tubě
• 2 ks tužky (HB,2B)
• 4 ks štětců různých velikostí
• 2 ks plastové palety
• 1 ks kovové ořezávátko
• 1 ks plastická guma
• 1 ks guma
• 24 ks vodových barev
• 1 ks kufřík Vše prakticky 

na jednom místě!

ROZKLÁDACÍ
= 4 patra!

Velký rozkládací kufřík uměleckých potřeb, 4 patrový, 
pevný kartonový povrch s kováním po celém obvodu, 
dvě uzavírací kovové klipsy a kovové madlo na přenášení. 
Rozměry kufříku: š 34,5 x h 9 x v 23 cm. 
     DA32802 černý
     DA32801 jednorožec 

1490 Kč [57,90 €] 
142 dílná sada

1
2

1

1

1

2

2

2

S JEDNOROŽCEMČERNÝ BEZ MOTIVU

KŘÍDOVÁ TABULE
Využijete na psaní potřebných vzkazů 
nebo pro děti na malování.
     DA23781 
Dřevěná křídová tabule, stojací. Balení obsahuje 
5 barevných kříd (o délce 7,5 cm) a houbičku.
Rozměry: psací plochy 20 x 21,5 cm, celkem š 20 x v 35 cm. 

129 Kč [4,99 €]

6

     DA23771 
Malířské plátno 20 x 15 cm 
na dřevěném stojánku.
Pevné canvasové plátno na MDF rámu. 
Rozměry celkem: š 20 x v 22 cm.

129 Kč [4,99 €]

3

MALÍŘSKÉ PLÁTNO 
NA DŘEVĚNÉM STOJÁNKU

6 ks sada uměleckých štětců s dřevěnou rukojetí a zlatými 
syntetickými vlákny nejvyšší kvality. Rozměry: délka 18 – 20 cm.
     DA33842 kulaté
     DA33841 ploché

249 Kč [9,99 €] 
za každou 6 dílnou sadu

4
5

6 KS SADA UMĚLECKÝCH ŠTĚTCŮ

EL33521
LED senzorové noční světlo do zásuvky, 
s čidlem pro detekci světla. 
Napájení 220-240V/50Hz 2,5 A, 
výstup LED světla 0,4W, teplota světla 2700K, 
světelný senzor <10 Lm.
Průměr 6,5 cm, hloubka 5,5 cm.   

129 Kč [4,99 €]

LED BLUDIČKA
K osvětlení tmavých míst, do chodby, 
do dětského pokoje atd.

OTÁČENÍ o 360°C. 
Můžete si nastavit 

směr svícení.

denní světlo/rozsvíceno 
BLUDIČKA nesvítí

šero/tma 
detekce světla aktivní

2 REŽIMY: AUTO/ON
REŽIM AUTO: 

aktivní automatická 
detekce světla

REŽIM ON:
BLUDIČKA 

je trvale rozsvícená

čidlo pro detekci 
světla

2 a více ks
JEN 99 Kč

[3,99 €] za každou

Platí do 19.5.2023.

1 2

DÍLNÁ 
SADA

142
1 2

Vhodné pro všechny techniky
a barvy: vodové, temperové, 

akrylové i olejové barvy.
Různé velikosti 

pro tenké i širší tahy 
(2, 4, 6, 8, 10, 12).

DÍLNÉ
SADY6

3

6 4
5

5

4

4
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Kšíry/postroj REBELITO®, zapínání na suchý zip a plastovou 
přezku, kovová očka na připnutí vodítka. Složení 100% PES, 
ve vel. 1 (XS), 2 (S), 3 (M), 4 (L), 5 (XL), 6 (XXL).  
     FC2715 černé + velikost 
     FC2716 tyrkysové + velkost
     FC2717 fuchsiové + velikost

299 Kč [11,99 €] za každé

1
2
3

REBELITO® KŠÍRY/POSTROJ

1

2

3
Nepotřebujete

obojek = pohodlí
pro psa.

Nikde nedřou!

3

Velikostní tabulka oblečků pro pejsky 

A
velikost obvod hrudníku cca (A) délka oblečku

   1 (XS) 24 - 27 cm 13 cm

   2 (S) 32 - 36 cm 16 cm

   3 (M) 38 - 42 cm 17 cm

   4 (L) 42 - 45 cm 18 cm

   5 (XL) 46 - 54 cm 23 cm

   6 (XXL) 55 - 62 cm 26 cm
 

CHLAĎMISKA

• dejte misku do mrazáku cca na 2 hodiny
• vyjměte z mrazáku 
 a postavte zpět do nástavce
• poté nalijte vodu 
• vydrží ČERSTVÁ & STUDENÁ po dlouhé hodiny

Vodu zmáčknutím lahve 
lehce vytlačíte do vrchní 
misky a opět ji jednoduše 
vypustíte uvolněním tlaku.

HAFBAR

pasuje 
do držáku 

v autě

Využijete
při cestování, 
procházkách

i výletech. 

Měkký a prodyšný 
síťovaný materiál. 

3

     DA78491 
Kousadlo/házedlo, 
vyrobeno z měkkého plyše 
a pevné kroucené šňůry.
celková délka 25 cm,
průměr cca 12 cm. 

169 Kč [6,79 €]

5 Veselá zvuková
hračka poskytne 
spoustu zábavy.

Kdo si hraje, nezlobí!

HÁZEDLO 2v1

PTÁČEK & SUPERMYŠ

     DA24001 
CHLAĎMISKA, chladící plastová
miska se speciální vnitřní vrstvou
pro snadné nachlazení,
ve spodní části protiskluzové podložky.
Objem cca 500 ml.
Průměr 24 x v 6 cm. 

199 Kč [7,99 €]

4

     DA24002 
HAFBAR, cestovní plastová lahev s miskou pro vaše 
mazlíčky, součástí lahve je také úchyt  se suchým zipem.
Objem lahve 600 ml, objem vrchní misky 150 ml.
Rozměry láhve: výška včetně misky cca 21 cm,
průměr 6 až 8 cm, průměr misky 10 cm.    

149 Kč [5,99 €]

12

4
4

4

5
5

11

12

hlavička
s vyšívanými detaily

při stisku šustí

DUO MISKA
Pro domácí mazlíčky z pevného odolného 
plastu, ve spodní části 4 protiskluzové 
podložky, objem 2 x 250 ml. 
Rozměry: š 29 x h 15 x v 8 cm. 
     DA23001 růžová 
     DA23002 zelená 

99 Kč [3,99 €]
za každou 

9
8

8

7

KARTÁČ 
PRO PSY

10

ŠKRABADLA 
Poskytují vynikající podmínky ke hře, 
škrabání i odpočinku. 
•spoustu příležitostí ke hře i odpočinku
•dokonalý rozhled
•odolná kombinace sisal a mikroplyš

      DA23804 
Kočičí škrabadlo/prolézačka,
dvoupatrové s odpočívadly.
Vyrobeno z jemného mikroplyše a sisalu. 
Rozměry celkem: š 58 x h 30 x v 101 cm.

1290 Kč [49,90 €]

13

vyhlídka
ve výšce

122 cm (!!!)

9

zadní část při stisku píská

     DA239921
Oranžový ptáček, plyšový,
pro vaše mazlíčky, který při dotyku pípá
a zaujme vaši kočku svým jemným zvukem.
Rozměry cca š 7 x h 3 x v 3 cm

99 Kč [3,99 €]

6      DA333781
Natahovací vibrující SUPERMYŠ plyšová, 
pro mazlíčky, na setrvačník.
Rozměry: š 6 x h 9,5 x v 6 cm
(délka natahovacího provázku cca 23 cm).

99 Kč [3,99 €]

7

6

7

Kartáč pro psy s ergonomickou 
rukojetí se silikonovou
protiskluzovou úpravou, kovové 
mírně zahnuté česací hroty.
     DA19692 
š 14 x h 8 x v 2,5 cm      

59 Kč [2,39 €]

     DA19693 
š 18 x h 11,5 x v 4,5 cm      

99 Kč [3,99 €]

10

11

XL kočičí škrabadlo/prolézačka,
dvoupatrové s odpočívadly.
Vyrobeno z jemného mikroplyše a sisalu.
Rozměry celkem: š 35 x h 35 x v 122 cm. 
     DA238051 v čokoládové barvě
     DA23805 v krémové barvě 

990 Kč [39,60 €]

14
15

13

14

15

SUPER
CENA

SUPER
CENA
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20 x 33 cm

• vyrobeno z kukuřice, nikoliv z plastu! 
• potisk ekologickou barvou ze sóji 
• do 90 dnů se zcela rozloží bez vlivu na životní prostředí 
• pevné a nepropustné, nehrozí nebezpečí protrhnutí 
• obal je vyrobený z recyklovatelného papíru

BEZ OBAV MŮŽETE LIKVIDOVAT
I V DOMÁCÍCH KOMPOSTECH

100% KOMPOSTOVATELNÝ
ATEST NA DOMÁCÍ

I PRŮMYSLOVÉ
KOMPOSTOVÁNÍ!

100% KOMPOSTOVATELNÉ
EKO SÁČKY Z KUKUŘICE 
NA PSÍ HOVÍNKA

OBJEM

30 L
10 KS

OBJEM

60 L
10 KS

OBJEM

120 L
5 KS

DO KOŠŮ 
NA ODPADKY
Ekopytel na odpadky, z kukuřice, 
100% kompostovatelný.
     DA27231 objem 30 litrů 
10 ks, rozměr jednoho 50 x 57 cm,       

59 Kč [2,39 €] za 10 ks

     DA27232 objem 60 litrů
10 ks, rozměr jednoho 60 x 80 cm,      

99 Kč [3,99 €] za 10 ks 

     DA27233 objem 120 litrů
5 ks, rozměr jednoho 94 x 115 cm,      

99 Kč [3,99 €] za 5 ks

3

4

5

BEZ OBAV MŮŽETE LIKVIDOVAT
I V DOMÁCÍCH KOMPOSTECH

100% KOMPOSTOVATELNÝ
ATEST NA DOMÁCÍ

I PRŮMYSLOVÉ KOMPOSTOVÁNÍ!

3
3

3

4

4

4

5 5

5

     DA24611 
Ekosáček na hovínka, z kukuřice 
– kompostovatelný 45 ks. 
Balení obsahuje 3 role po 15 sáčcích. 
Jsou pevné a odolné!
Rozměr jednoho sáčku 20 x 33 cm.   

99 Kč [3,99 €] za 45 ks

7

3v1
kombinace koštěte, 

lopatky 
a odpadkového koše

otáčení o 360°

SAMOLUX® RUČNÍ ZAMETAČ

• nebude vás omezovat žádný kabel
• snadná manipulace kolem nábytku
• ve spodní části gumová stěrka a mikro hadřík 
• v zadní části, otevírací zabudovaný odpadkový koš

VHODNÝ NA RYCHLÝ DENNÍ ÚKLID

Perfektně posbírá 
drobečky, vlasy, prach, 
chlupy ze srsti zvířat!

     FC27711
SAMOLUX®, ruční zametač
vhodný na tvrdé podlahy, skládací tyč. 
Kombinace kovu a pevného plastu.
Spodní část zametače š 30,5 x h 18 x v 6 cm, 
délka rukojeti 88 cm, výška celkem 95 cm.

499 Kč [19,99 €]

6

Nepotřebujete elektrickou 
energii ani žádné sáčky 

do zásobníku. 

gumová stěrka

mikro hadřík
hadřík na suchý zip 
= snadná údržba

VYUŽITÍ V KAŽDÉ DOMÁCNOSTI OD ČIŠTĚNÍ 
KOUPELNY, AŽ PO ČESÁNÍ DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

detail sasanky

2 KS SILISASANKA, silikonová rukavice 
na mytí povrchů, na dlani silikonová 
“drátěnka” pro snadné odstranění nečistot. 
Očko pro zavěšení. 
Univerzální velikost, 
rozměry cca 15,5 x 34 cm.
     DA25811 šedá 
     DA25812 mintová 

299 Kč [11,99 €] 
za každý pár

1
2

2 KS SILISASANKA 
RUKAVICE

Pomohou vám s odstraněním chlupů z textilií.
Vyčesejte rovnou srst vašeho mazlíčka a očistěte 
i sedačky v autě. V použití s čisticím prostředkem 

GOBELINO fungují i jako praktický tepovač. 

Rukavice jsou 
opatřeny štětinkami 
na dlaních pro ještě 
lepší výsledek čištění, 
než s běžnou utěrkou 

nebo houbičkou.

DÍLNÉ 
SADY2

6 6 6

7

7
7

1
2

1 1

2 2

2 2

EKO 
SÁČKŮ

45

SUPER
CENA

349



objem 
220 ml

SKLENĚNÉ KARAFY 
Z RUČNĚ FOUKANÉHO SKLA

Využijete také na vodu, džusy a jiné nápoje.

     DA7221
CELOKOVOVÝ KORKOTVÍRÁK® 
Vývrtka na vína s pákovými křidélky, 
díky kterým je otevření lahve hračkou.
Max. rozměry: 17 x 6 x 4,5 cm

229 Kč [9,19 €]

4
     DA27013 
ORIGINAL 1200 ml, 
š 15 x h 9 x v 37 cm.

499 Kč [19,99 €]

2

DVOUSTĚNNÝ TERMO HRNEK
Díky termoizolačním vlastnostem dvoustěnného vakuového skla 
zůstává vnější vrstva hrnku chladná a vy se nespálíte!

STYLOVÉ SKLENĚNÉ HRNKY V NEREZU
Díky nerez stojánku se při pití horkého čaje nebo kávy nespálíte.

s nerezovým sítkem 
a pokličkou

     FC33701
400 ml skleněný dvoustěnný 
termo hrnek 
BOROSIL DOUBLE-GLASS 
s nerezovým sítkem a pokličkou. 
Rozměry: š 12 x h 8 x v 12 cm. 

349 Kč [13,99 €]

5

     FC33751
2 ks stylový skleněný hrnek na kávu a čaj/sklenice
z borosilikátového skla vsazená do nerez stojánku. 
Objem jednoho 220 ml.
Rozměry: š 9 x h 6,5 x v 9 cm.

299 Kč [11,99 €] 
za sadu 2 ks

6

5

5

6

Hlavní výhodou 
je nízká cena 

oproti kávovarům 
na espresso.

ŘEKNI STOP NEEKOLOGICKÝM 
KÁVOVÝM KAPSLÍM!

     EL25255 
cca 3 šálky, objem spodní nádoby 
cca 160 ml (měřeno po ventil). 
Rozměry: š 15 x h 9,8 x v 14 cm, 
průměr indukčního dna 8,5 cm.

399 Kč [15,99 €]

7

     EL25256 
cca 9 šálků, objem spodní nádoby
cca 460 ml (měřeno po ventil).
Rozměry: š 20 x h 12,8 x v 21,5 cm, 
průměr indukčního dna 11 cm.

599 Kč [23,99 €]

8

Vyrobeno ze zdravotně
nezávadného aluminia a plastu.

7

8

3
4

2

1600 ml DŽBÁN 
Z BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA 
S BAMBUSOVÝM VÍKEM
     FC30911
1,6 L džbán z borosilikátového skla
s bambusovým víkem se silikonovým 
těsněním, ve spodní části víka nerez 
pro ochranu bambusu.
Rozměry: š 13 x h 9,5 x v 27,5 cm. 

399 Kč [15,99 €]

1

Objem 

1,6 L

Bambusové víko 
se silikonovým 

těsněním.

SILNOSTĚNNÉ PROVEDENÍ

Pákový otvírák 
pro snadné

otvírání lahví.

CELOKOVOVÝ 
DESIGN

3 
ŠÁLKY 
kávy

9 
ŠÁLKŮ 
kávy

Lze použití na těchto varných plochách: plyn, el. sporák, 
sklokeramická deska, indukční deska, halogen

Přetlaková konvice pro přípravu lahodné 
čerstvé kávy doma i na cestách. 

objem 
400 ml

DÍLNÁ 
SADA

2

3     DA27011 
CLASIC 2 300 ml, 
průměr 20 cm, výška 24,5 cm.

399 Kč [15,99 €]

1

1
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4

MASIVNÍ CELONEREZOVÉ PROFI NÁČINÍ
Kvalitní provedení z kartáčované a lesklé nerezové oceli!

     DA27921 
550 ml konvička na mléko s odměrkou.
Rozměry: š 13 x h 9 x v 11 cm. 

299 Kč [11,99 €]

2

     DA27931 
500 ml ruční šlehač mléka 
(pro teplé i studené).
Rozměry: š 15 x h 9 x v 10,5 cm 
(s víčkem 18 cm). 

349 Kč [13,99 €]

4

     DA27971 
Kořenka/cukřenka
s možností nastavení dávkování
(3 velikosti otvorů), šroubovací víko
s otočným mechanismem,
objem cca 290 ml. Průměr 6,5 cm, 
výška 10,5 cm. 

129 Kč [4,99 €]

3

Našlehá mléko
do bohaté pěny!

1

     DA27901 
Máslenka, dóza na máslo.
Rozměry: š 19 x h 12,5 x v 6,5 cm. 

349 Kč [13,99 €]

5

     DA27961 
Velký hmoždíř s tloučkem
pro přípravu čerstvého koření.
Průměr 10 cm, výška 8,5 cm, 
tlouček 13 cm. 

399 Kč [15,99 €]

6

Ideální na bylinky 
(bazalka, rozmarýn, oregano, 

petrželka…), koření (kmín, 
pepř, nové koření, badyán...)

Využijete na cukr, 
skořici, kakao, 

koření...

     DA31351
320 ml nerezová cukřenka
se lžičkou a víčkem, kombinace 
kartáčované a lesklé nerezové oceli.
Průměr 8 cm, výška 9,5 cm
(s víčkem 13 cm), délka lžičky 12,5 cm. 

199 Kč [7,99 €]

1

Uchová máslo 
dlouho čerstvé!

NEREZ = KVALITA NA CELÝ ŽIVOT

6

objem 
320 ml

objem 
550 ml

objem 
550 ml

objem 
290 ml

STLAČOVACÍ XL FRENCH PRESS
Využijete na přípravu kávy, sypaných, bylinkových a kvetoucích čajů, 
limonád.

A B C

Dopřej si kvalitní kávu
doma každý den!

Kapslové automaty jsou volba, 
která není vůbec ekologická!

Každá káva představuje
zbytečný plastový odpad.

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

99 Kč [3,99 €]

8

10

11

3

7

     DA0299
EGO 4 ks souprava designových 
příborů z leštěné ušlechtilé oceli. 

299 Kč [11,99 €] za sadu

7

     Sada EGO obsahuje:
1 ks dezertní lžička
1 ks lžíce na polévku
1 ks nůž s čepelí ve tvaru 
 japonského meče
1 ks vidlička s ručně 
 broušenými hroty

7

3 různé
otvory

3

     DA73697
STLAČOVACÍ XL FRENCH PRESS, teplu-odolné sklo, nerez. 
Objem 1 litr. Max. rozměry (měřeno s madlem): 
15,5 x 23,5 cm, průměr základny 10,5 cm.

299 Kč [11,99 €]

10

10

3

4

2

5

8

Teplé našlehané mléko, 
studené našlehané mléko, 

teplé mléko bez pěny, 
kakao, čokoláda.

AUTOMATICKÝ 
ŠLEHAČ MLÉKA
     EL23291 
Indukční šlehač mléka, VARMIX MILKY, 
příkon 600 W. Objem mléka 150 - 250 ml 
(celkový objem nádoby cca 750 ml).

1490 Kč [57,90 €]

9

2x šlehací nástavec pro přípravu 
mléčné pěny (studené i horké)

1x míchací nástavec pro ohřev 
mléka a přípravu mléčných nápojů

Dodáváme se třemi 
magnetickými nástavci.

INDUKČNÍ PLNĚ AUTOMATICKÝ

3 FUNKCE s LED podsvícením

ŠLEHÁNÍ 
STUDENÉ 
MLÉČNÉ 

PĚNY

HORKÁ 
ČOKOLÁDA, 

KAKAO 
maximální 

teplota ohřevu 
70±5°C

ŠLEHÁNÍ
+ OHŘEV 
MLÉKA 

maximální
teplota ohřevu 

60±5°C

9

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

351



     DA34661
CITRÓNOVNÍK ruční nerezový pákový 
odšťavňovač, lis na citróny a limety.
Délka 20 cm, průměr 6,5 cm. 

149 Kč [5,99 €]

2

NEREZOVÝ CITRÓNOVNÍK

Možnost nastavení 
hrubosti mletí.

109 11

XXL ELEKTRICKÝ MLÝNEK
spodní 

díl 
s LED

SYSTEMAT XXL Elektrický mlýnek s LED osvětlením 
na sůl, pepř nebo koření. Keramický mlecí mechanizmus.
Na 4 tužkové baterie, které nejsou součástí balení.
Výška 22 cm, dolní průměr 5 cm.
     EL5990 světle šedý
     EL16001 žlutý
     EL6701 hnědý 
     EL5530 oranžový
     EL5989 červený 

6
7
8
9
10

12 1387

poměr velikostí

KVALITNÍ PROVEDENÍ Z LESKLÉ 
NEREZOVÉ OCELI

průměr 5 cm (!)

průměr
35 cm

SERVÍROVACÍ TÁCY

NEREZOVÉ SERVÍROVACÍ TÁCY
Servírovací oválný tác. 
     DA27953 
š 40 x h 24,5 x v 3 cm 

169 Kč [6,79 €]

     DA27952 
š 35 x h 22,5 x v 2,5 cm 

149 Kč [5,99 €]

     DA27951 
š 30 x h 19,5 x v 2,5 cm 

129 Kč [4,99 €]

3

4

5

     DA30791 
Servírovací nerezové kleště, 
děrované, délka 25,5 cm. 

199 Kč [7,99 €]

15

     DA28491
600 ml dávkovač na olej, 
skleněná silnostěnná nádoba 
s plastovým uzavíráním 
a automatickým překlápěcím 
flip víčkem, š 11,5 x h 7,7 x v 20,5 cm. 

199 Kč [7,99 €]

14

16

16

15

15

Servírovací kulatý tác.
     DA31401 průměr 35 cm, výška 2,5 cm

199 Kč [7,99 €]

     DA31402 průměr 45 cm, výška 3 cm

299 Kč [11,99 €]

16

17

17

17

18

SUPER
CENA

     DA34641
300 ml nerezová cukřenka 
se lžičkou a víčkem. 
Průměr 8 cm, výška 7 cm
(s víčkem 9,5 cm), 
délka lžičky 11 cm. 

199 Kč 
[7,99 €]

1

NEREZOVÁ 
CUKŘENKA

Snadno a rychle získáte maximum šťávy 
bez pecek nebo zbytků ovoce.

     FC30901 
1,2 l skleněná karafa 
z borosilikátového skla.

499 Kč [19,99 €]

18

1

1

2

2

3

3

6

44

5
5

14

     EL5531 zelený
     EL6702 bílý 
     EL6703 černý
Dříve 229 Kč

199 Kč [7,99 €] za každý

11
12
13

SLEVA
30 Kč
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     FC30891
1,7 L karafa z borosilikátového skla s nerezovou nalévací 
zátkou se silikonovým těsněním. Objem 1700 ml.
Průměr spodní 14 cm, vrchní 8 cm, 
výška 23,5 cm (se zátkou 24,5 cm).  

599 Kč [23,99 €]

7

Důmyslný systém 
nalévání = nerezové víčko 

se samo vyklopí 
proudem vody.

· velmi výkonný DC motor s příkonem 1000 W
· profesionální nerezové provedení 
· dlouhá nerezová noha 21,5 cm 
 pro pohodlné mixování přímo v hrnci
· funkce TURBO pro okamžitý maximální výkon
· jednoduchá výměna příslušenství
· praktické poutko na pověšení

4v1  MULTIFUNKČNÍ 
TYČOVÝ MIXÉR 1000 W

Je ideální
na ořechy, cibuli, 
tvrdé sýry, pesto, 

bylinky…

1. MIXÉR
tyčový/ponorný

nerezový

3. ŠLEHAČ
se dvěma
metlami

2. TURBOSEKÁTOR  
nádoba se dvěma noži

objem 500 ml

4. HNĚTAČ 
se dvěma

háky
+ + +

Plynulá regulace 
rychlosti.

    LED modré  
osvětlení.

A

A
Včetně ochranného krytu

pro mixování v hrncích
s nepřilnavým povrchem.

    3D multifunkční TURBONŮŽ:  
speciálně „zahnutý“ tvar aktivně 
vtahuje suroviny přímo pod mixér. 

B

B
      MIXOVACÍ/ŠLEHACÍ NÁDOBA 
o celkovém objemu 1000 ml 
a užitkovém 600 ml, s plastovým
víkem (pro uchování v lednici).

C       TURBOSEKÁTOR  
nádoba se dvěma noži 

objem 500 ml

D

     EL23181  
4in1 POWER BLENDER 1000 W, 
profesionální multifunkční tyčový mixér 
pro domácí použití z řady SYSTEMAT.
Rozměry celkem: tyčový mixér průměr 5,5 cm x v 41 cm, 
sekací nádoba o průměru 12 cm x v 15 cm, 
mixovací nádoba průměr 10 x v 18,5 cm, 
nástavec s metlami průměr 6 cm x v 21 cm.

1490 Kč [57,90 €]

8

2. TURBOSEKÁTOR  
nádoba se dvěma noži

objem 500 ml

1. MIXÉR
tyčový/ponorný

nerezový

D

3. ŠLEHAČ
se dvěma
metlami

4. HNĚTAČ 
se dvěma

háky

B

A

D

C

C

D

     FC33681
1,5 L karafa z borosilikátového skla se skleněným 
uchem a nerezovou zátkou se silikonovým těsněním 
a otvorem pro nalévání. BOROSIL GLASS.
Rozměry: š 15 x h 10 x v 27 cm.

399 Kč [15,99 €]

6

PŘÍBORNÍK 

Využijete nejen 
jako odkapávač, 
ale i jako stojan

/organizér na příbory 
či kuchyňské náčiní.

Stojan/odkapávač na kuchyňské náčiní
a příbory, ve spodní části perforovaný.
Kombinace plast a dřevo.
Průměr 12 cm, výška 16,5 cm. 
     DA34852 černý 
     DA34851 bílý

199 Kč [7,99 €] za každý

4
5

VELMI TICHÝ 
PROVOZ!

KARAFY Z BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA

objem

1,5 L objem

1,7 L

SKLENĚNÉ DÓZY z odolného borosilikátového skla
se šroubovacím víkem z akáciového dřeva. Průměr 8 cm.

ACACIA & BOROSIL GLASS

     FC30923    
objem 580 ml, v 16,5 cm. 

269 Kč [10,79 €]

1

     FC30922   
objem 340 ml, v 10,5 cm. 

249 Kč [9,99 €]

2

     FC30921  
objem 230 ml, 
v 8,5 cm. 

229 Kč 
[9,19 €]

3

1

2

3

6

6

6

4

4

5

7

7

8

8
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44 x 33 cm

BAMBOO DO DOMÁCNOSTI
Výrobky z bambusu mají výhodu oproti plastu a dřevu, neuvolňují ani nepřejímají pachy, 
neflekatí, jsou přirozeně antibakteriální a vydrží déle a více, než klasické dřevo.

2

1.

3.

2.

4.

5

     DA25191
Sushi podložka „MAKISU“, 
bambusová podložka na rolování sushi. 
Lze použít i jako netradiční podložku 
pod kávu, talíř či dekorace.
Rozměry cca 24 x 24 cm. 

29 Kč [1,19 €]

7

5

5

6

     DA25221 
BAMBOO tác/podnos 
z vysokotlakého bambusu 
se dvěma úchyty po stranách
pro snadné přenášení. 
Rozměry: š 44 x h 33 x v 4,8 cm. 

499 Kč [19,99 €]

4

4

     DA20481
25 ks BAMBOO grilovací hroty 
z kvalitního vysokotlakého bambusu, 
vhodné na grilování a opékání masa, 
zeleniny, tvrdých sýrů...
Délka jedné 29 cm, šířka 0,9 cm.

39 Kč [1,59 €] za 25 ks

6

8

     DA27041
RUČNÍ MLÝNEK na pepř a sůl,
z bukového dřeva. Snadné
mletí otáčením vrchní části.
Průměr 5 cm, výška 26 cm.

299 Kč [11,99 €]

2

2

Namísto plastu rychlerostoucí 
znovuobnovitelný bambus.

15

13

12

7

     DA26691
4 ks BAMBUSOVÉ PROSTÍRÁNÍ, 
45 x 30 cm, prošité nití, lze srolovat  
pro snadné skladování. 

249 Kč [9,99 €] za 4 dílný set

3

3
9

10

10

3

3

3

     DA34031
BAMBUSOVÝ CHLEBNÍK
s kovovým odklápěcím víkem
pro snadný přístup k pečivu.
Rozměry: š 34 x h 26 x v 17 cm.

1290 Kč [49,90 €]

1Uchová pečivo stranou 
od nežádoucích vlivů,

a přesto vždy po ruce!

1

1

DÍLNÁ 
SADA

4

4 RŮZNÉ PLOCHY: 
1) hladká část 
2) vlnky 
3) sekáček na maso 
4) klasické hroty

     DA27031 
4v1 PALIČKA NA MASO, 
čtyřstranná, kombinace dřeva  
a kovu, délka 26 cm, 
rozměr klepací plochy 5 x 5 cm, 
průměr rukojeti cca 2 cm. 

169 Kč [6,79 €]

5

     FC20134 
SAKAI professional 
BAKER, nůž na pečivo.

399 Kč [15,99 €]

8

8

6

7

DÍLNÁ 
SADA

25
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Na latté, ledovou kávu, frappé, 
shaky, koktejly, ledový čaj...

Na sůl, cukr, 
koření, dipy, 

ale i na zmrzlinu, 
čaj, kávu...

10

10

NA ZMRZLINU se doporučuje 
lžička HRANATÁ = lépe se s ní 

nabírá zmrzlina z rovného 
dna talířku.

6 ks BAMBUSOVÉ LŽIČKY

     FC27121
BAMBUSOVÉ PRKÉNKO 
S POKLOPEM na sýry
 i jiné potraviny, poklop 
z transparentního plastu. 
Rozměry 24 x 18,5 cm, 
tloušťka prkénka 1,5 cm, 
výška s poklopem 8 cm. 

299 Kč [11,99 €]

12

9
9

9

9

9

13

13

14

11

     DA27051
BAMBUSOVÝ STOJAN 
na příbory a kuchyňské náčiní. 
Průměr cca 11 cm, v 16 cm. 

199 Kč [7,99 €]

15

16,5 x 16,5 cm

     DA28201
BAMBUSOVÁ KAZETA na čajové sáčky, 
6 přihrádek, odklápěcí 
víko s akrylovým sklem, 
vyjímatelná vnitřní přepážka, 
š 30 x h 20 x v 9 cm. 

499 Kč [19,99 €]

14

     DA26661
BAMBUSOVÝ 
PODHRNCOVNÍK,  
podložka pod horké nádobí, 
zabrání poškození plochy. 
Rozměry 16,5 x 16,5 cm, 
tloušťka 0,8 cm.

129 Kč [4,99 €]

16

     FC27111
délka cca 12 cm.  

99 Kč [3,99 €] 
za sadu 6 ks

9

     DA240851
BAMBUSOVÝ 
KELÍMEK/STOJÁNEK, 
výška cca 8 cm.

149 Kč [5,99 €]

11

VHODNÉ 
NA USKLADNĚNÍ  
I SERVÍROVÁNÍ!

     DA26671
UTĚRKODRŽÁK BAMBOO, 
bambusový stojan na papírové 
utěrky s praktickou zarážkou 
proti nechtěnému rozmotání 
utěrek. Průměr 16 cm, 
výška 34 cm.

199 Kč [7,99 €]

13

14 1515

16

16

17

17

     FC27112
délka cca 19 cm.  

149 Kč [5,99 €] 
za sadu 6 ks

10

11

12

12

Využijete nejen na sýr, ale i na další 
potraviny, které si díky praktickému poklopu 

zachovají intenzivní vůni a neokorají. 

VELKÁ 
ČAJOVNA

DÍLNÉ 
SADY

6

14

BAMBUSOVÝ 
ORGANIZÉR 

využijete jako praktický 
organizér do kuchyně 
i na oslavy na kávové 
kapsle, mlíčka, cukry, 

čaje, koření...

     DA34081
BAMBUSOVÝ ORGANIZÉR,  
do kuchyně i na oslavy. 
Rozměry: š 29,5 x h 17,5 x v 25 cm.

799 Kč [29,99 €]

17
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NEREZ 
= také 

na horký 
obsah.

VÁLEČKOVÝ MASOŠŤOUCH/TENDERIZÉR NA MASO

     DA31381
Válečkový MASOŠŤOUCH/tenderizér 
na maso, z nerez oceli. Délka 20 cm, 
průměr válečku 4 cm.  

169 Kč [6,79 €]

5

Tenderizér neboli "změkčovač“ masa 
slouží ke zjemnění textury masa!

5

5

VAJÍČKO NA KOŘENÍ, ČAJE A BYLINKY

Vajíčko/sítko na koření z nerez oceli, s řetízkem 
a háčkem pro snadné zavěšení na okraj nádoby.
     DA31341 průměr 4 cm 

49 Kč [1,99 €]

     DA31342 průměr 6,5 cm 

79 Kč [2,99 €]

8

9

Využijete na koření do polévek i omáček nebo na sypané čaje a bylinné směsi.  

průměr 
4 cm

průměr 
6,5 cm

8

8

9

9

8

Posunutím očka se kleště 
otevřou do pracovní polohy.     DA26891 

38 cm dlouhé nerezové kleště, se silikonem. 
Délka 38 cm, šířka lopatek 4 cm.

149 Kč [5,99 €]

4

Díky silikonovému zakončení 
nedojde k poškrábání povrchu. 

Tímto dvojnožem
se nepořežete, 
bezpečně se držíte rukojetí.

Ideální na sekání 
koření, bylinek, zeleniny, 
ořechů, čokolády,...

     DA1038
XL kolébkový DVOJNŮŽ, 
nerez a plast, š 17 x h 4 x v 13 cm.

199 Kč [7,99 €]

3

DLOUHÉ NEREZOVÉ KLEŠTĚ 
SE SILIKONEM

XL KOLÉBKOVÝ DVOJNŮŽ

Ostré hroty nařežou a zkrátí masová vlákna 
= výsledkem je křehké a šťavnaté maso.

MASOŠŤOUCH 
namísto paličky na maso 

je lepší a účinnější.

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

KARAFY NA OLEJ/OCET/DRESSING 
Z BOROSILIKÁTOVÉHO SKLA

Z borosilikátového skla s praktickou 
silikonovou zátkou s uzavíratelnou hubicí 
z nerezové oceli pro pohodlné dávkování.

Vhodné na studené i teplé tekutiny!

Nahradí nevzhledné 
plastové obaly z obchodu 

a pomohou při vaření 
i servírování.

VYUŽIJETE NA RŮZNÁ TEKUTÁ DOCHUCOVADLA, 
OLEJE, OCTY I VLASTNÍ DRESSINGY...

     FC30961 
objem 300 ml, průměr 9 cm, 
výška 14 cm (s víčkem 17 cm)  

299 Kč [11,99 €]

1

     FC30962  
objem 600 ml, průměr 7,5 cm, 
výška 25 cm (s víčkem 27 cm)  

399 Kč [15,99 €]

2

1

2

Těsně přiléhající 
zátka ze silikonu 
zachová aroma 

a chuť.

Nalévací nerezová 
hubice umožní 

přesné dávkování 
bez kapání.

Trychtýř/nálevka s ouškem na pověšení z nerez oceli. 

     DA31411 
průměr 10 cm, 
výška 12,5 cm 

79 Kč [2,99 €]

6

6

7

7

6

6

4

3

TRYCHTÝŘ/NÁLEVKA
Ideální na přelévání např. 
domácích sirupů, likérů, mléka, 
při zavařování ovoce, sterilování 
zeleniny, plnění lahví a termosek.

     DA31412 
průměr 13,5 cm, 
výška 13,5 cm 

99 Kč [3,99 €]

7
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VELKÝ PORCELÁNOVÝ HMOŽDÍŘ s tloučkem. 
Celková hmotnost cca 1060 g (!!!), výška 8 cm, průměr 11 cm.
Je velmi robustní. Snadné mytí v ruce i v myčce.  
     DA5489 oranžový
     DA79972 červený 

259 Kč [9,99 €] za každý

3
4

     DA31391
TAŠTIČKÁTOR, nerezová 
forma na plněné taštičky. 
Rozměry rozloženého: 
průměr 9,5 cm, v 2 cm 
(výška zavřeného 4 cm).  

129 Kč [4,99 €]

2

TAŠTIČKÁTOR
Využijete na taštičky z listového i bramborového těsta 
plněné marmeládou, čokoládou 
i mletým masem, na originální 
italské ravioli, masové i sladké 
pirohy i na plněné koblížky.

     DA31431
47 cm celonerezový váleček na těsto, 
délka 47 cm, průměr 5 cm, 
délka válecí plochy 25 cm.  

499 Kč [19,99 €]

1

Určeno pro profesionály 
i amatérské kuchaře.

MASIVNÍ PROVEDENÍ!

RUČNÍ MLÝNEK NA KOŘENÍ CELOKOVOVÝ OTVÍRÁK

     DA31331
180 ml ruční mlýnek na koření s keramickou 
vložkou, součástí praktické víko, kombinace skla
a plastu. Objem 180 ml. Průměr spodní 6,5 cm, 
vrchní 6 cm, výška 13 cm.   

99 Kč [3,99 €]

5

Využijete na hrubou sůl, celý pepř, nové koření, celý kmín, 
chilli a na další hrubé koření.

Mletím získáte 
z koření více 

chuti a aroma.

Mlýnek s keramickým 
strojkem a s možností 
nastavení hrubosti mletí.

Jednou stranou vykrojíte těsto, které vložíte 
na opačnou vroubkovanou stranu.

přikryjete druhou 
vykrojenou částí 
a secvaknete

přidáte 
náplň

Okraje taštiček
doporučujeme potřít 

vodou nebo
rozšlehaným vejcem,
aby držely u sebe. 

5

Můžete použít jako 
originální kořenky.

CELONEREZOVÝ 
VÁLEČEK NA TĚSTO

Anatomicky tvarovaná
protiskluzová soft rukojeť.

SADA obsahuje:
Nůž šéfkuchaře, délka čepele 195 mm, celková délka 320 mm.
Porcovací nůž, délka čepele 200 mm, celková délka 320 mm.
Víceúčelový nůž, délka čepele 125 mm, celková délka 235 mm.
Víceúčelový nůž, délka čepele 88 mm, celková délka 195 mm.

Rukojeti a otáčecí části jsou opatřeny 
silikonovými protiskluzovými prvky. 

     DA7222
CELOKOVOVÝ OTVÍRÁK na konzervy, 
rukojeti s protiskluzovými prvky. 
Max. rozměry: 15,5 x 4,5 x 6 cm

229 Kč [9,19 €]

6 6

1

2

2

2

2

3
4

1

HMOŽDÍŘ S TLOUČKEM

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ ZE DŘEVA 
CASSIA SIAMESE

KRÁSNÁ STRUKTURA 
DŘEVA = KAŽDÝ KUS 

ORIGINÁL!

DÍLNÁ 
SADA

4

SADA 4 NOŽŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
DÍLNÁ 
SADA

2

Součástí 
praktické 

víko.
5

Tlouček má silikonovou 
rukojeť, aby při práci 

neklouzal v ruce.

Třecí část tloučku a vnitřní 
část hmoždíře má zdrsněný 
povrch, aby drcení bylo dokonalé. 

Má silikonovou základnu, která neklouže 
po pracovní ploše a nedělá rámus.

     DA29431
4 ks sada nožů z nerezavějící oceli 
s anatomicky tvarovanou 
protiskluzovou soft rukojetí.  

299 Kč [11,99 €] za sadu 4 ks

12

     DA27941 
2 ks odkapávač/stojan na příbory. 
a) průměr 13 x v 13,5 cm, 
b) průměr 10 x v 12 cm. 

149 Kč [5,99 €] za 2 ks

11

     DA25132 šikmá obracečka, délka 32 cm
     DA25133 stěrka, délka 33 cm
     DA25134 obracečka, délka 30 cm 

149 Kč [5,99 €] za každé

     DA25131 naběračka, délka 28 cm 

249 Kč [9,99 €]

7
8
9

10

10

12

12

7 8 9

11a 11b

SUPER
CENA

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

5 KS KOVOVÉ KLIPSY 
NA UZAVÍRÁNÍ SÁČKŮ
     DA1066 
Kovové klipsy 5 ks 
na uzavírání sáčků, 
rozměr: 2 x 12 cm, 
3 x 7,5 cm 

69 Kč 
[2,79 €] za 5 ks

4

NAŠE
LEGENDA

4

4

GREENBOX 
Vhodné pro krabičkové diety, uchování a přenášení potravin. 
Využijte je pro nošení obědů a svačin do práce.
Z odolného plastu k uchování čerstvých nebo vařených potravin a salátů.

Dají se skládat do sebe
ÚSPORA MÍSTA

PŘI SKLADOVÁNÍ!

     DA59671 
5 ks, max. objem 300 ml, 
š 13 x h 9 x v 3,5 cm.

69 Kč [2,79 €] 
za sadu 5 ks

1

tj. jen 13,80 Kč 
[0,56 €] za 1 ks

     DA59681  
3 ks, max. objem 650 ml, 
š 16 x h 12 x v 5 cm.

79 Kč [2,99 €] za sadu 3 ks

2

tj. jen 26,30 Kč [0,99 €] za 1 ks

     DA59691   
2 ks, max. objem 1300 ml, 
š 19 x h 15 x v 6,5 cm.

89 Kč [3,59 €] za sadu 2 ks

3

tj. jen 44,50 Kč [1,79 €] za 1 ks

Max. objem 
650 ml

Max. objem 1300 ml

Jsou vhodné do mikrovlnky, myčky a mrazničky.

Max. objem 
300 ml

1
23

3

2

1

BOX

1 znovupoužitelný BOX nahradí 
v průměru 1300 ks jednorázových igeliťáků!

1 ks 1300 ks=
IGELIŤÁKŮ

ZAMYSLI SE...

porovnání velikostí

           UŽ ŽÁDNÉ PLÝTVÁNÍ!
Víte jak méně plýtvat potravinami

a ušetřit tak nějakou korunu?
Pomoct nám mohou například chytré 
skladovací boxy a dózy na potraviny. 

Do výlevky dřezů, 
umyvadel a van.  

K zachování čistého odpadu 
- zachytí vlasy a jiné nečistoty.

5

3 KS PLASTOVÁ SÍTKA
     DA6125 
3 ks plastových sítek, 
celkový průměr 6 cm, 
horní průměr středové
části 3,5 cm.

39 Kč 
[1,59 €] 
za 3 ks

5

ZÁVĚSNÉ KOŠE
Využijete do vnitřní strany kuchyňské i koupelnové skříňky
např. na tříděný odpad, igelitové tašky, papírové tašky i čisticí potřeby.
     DA26543   
Závěsný koš z odolného plastu
se dvěma přísavkami pro snadné
a rychlé upevnění na hladké plochy.
Rozměry: š 25 x h 16 x v 37,5 cm 

149 Kč [5,99 €]

7

     DA26541   
Závěsný koš z odolného plastu
se dvěma přísavkami pro snadné
a rychlé upevnění na hladké plochy.
Rozměry: š 21 x h 12 x v 24 cm 

69 Kč [2,79 €]

8

porovnání velikostí

Lze jej zavěsit pomocí 
2 přísavek na všechny

hladké plochy.

Lze také zavěsit na tyč
nebo okraj otevřené skříňky.

DRŽÁK MAGIC HOLDER
     DA19631
MAGIC HOLDER, držák na mikrotenové sáčky, alobal, pečící papír, 
potravinářskou fólii nebo papírové utěrky do max. rozměru 33 cm. 
Upevnění držáku na zeď pevnou flexibilní samolepkou (součást balení). 
Rozměry: š 16 x h 7 x v 25 cm

229 Kč [9,19 €]

6

Na mikrotenové sáčky, 
alobal, pečící papír, 
nebo papírové utěrky 
do max. rozměru 33 cm.

6

6

7

8

8

DÍLNÁ 
SADA

5

DÍLNÁ 
SADA

5

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

2

2
VELIKOSTI
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VYSOCE
KONCENTROVANÉ
EKO PROSTŘEDKY
 NA RUČNÍ MYTÍ 

NÁDOBÍ

VYROBENO
Z KOKOSOVÉHO OLEJE

5

4

1

2
3

6

VELKÁ  ODMAŠŤOVACÍ SÍLA
NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

8

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí aktuální ceny na www.dedra.cz.

7 9

bez pumpičky 
GC0493 bergamot & lemon
GC0309 lesní jahody  
GC0604 infinity
GC0601 malina se smetanou
GC0603 relaxation 
GC0495 cucumber & cantaloupe 
GC0717 primavera nuova
GC0494 šťavnatá mandarinka 
GC0718 zanzibar 

95 Kč [3,79 €] za každý

6
7

ECOBALSAM AQUATIX EKO koncentrát  
na ruční mytí nádobí 500 ml s pumpičkou 
     GC04931 bergamot & lemon
     GC03091 lesní jahody 
     GC06041 infinity
     GC06011 malina se smetanou
     GC06031 relaxation
     GC04951 cucumber & cantaloupe 
     GC07171 primavera nuova 
     GC04941 šťavnatá mandarinka 
     GC07181 zanzibar 

99 Kč [3,99 €] 
za každý

1
2
3
4
5

8
9

BĚŽNÁ CENA 
bez pumpičky 
125 Kč [4,79 €] 
za každý

BĚŽNÁ CENA 
s pumpičkou 
129 Kč [4,99 €] 
za každý

EKO KONCENTRÁTY  
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

SLEVA
30 Kč

DUOBOX je rozdělen do dvou částí o objemech 
500 ml + 100 ml. Menší kulatou část uvnitř misky
lze použít např. na ovoce, zeleninu, cereálie,
dressing a omáčky k salátům, masům apod. 
Rozměr 16,5 x 15,6 x 4,8 cm
     DA83553 zelený
     DA83552 oranžový

49 Kč [1,99 €] za každý

1
2

     DA83591
TRIOBOX je rozdělen na dvě menší misky a jednu větší. 
Rozměr 24,8 x 17,9 x 6,2 cm

69 Kč [2,79 €]

3

DÍLNÁ 
SADA2

TRIOBOX 
1000 ml + 250 ml + 250 ml

DUOBOX 500 ml + 100 ml
BOXY využijete na svačiny do školy, do práce nebo na výlety. K uskladnění potravin.

tj. jen 64,50 Kč 
[2,50 €] za 1 ks

     DA94021
2 ks DUOBOX 2in1 je rozdělen na dvě 
části o objemech 500 ml a 300 ml. 
Rozměry každého:
š 24,2 x h 16,1 x v 5,2 cm

129 Kč [4,99 €] 
za sadu 2 ks

4

2 KS DUOBOX 2in1 500 ml + 300 ml

Kulatou část 
uvnitř misky lze použít 

např. na dressing apod.

Všechny dózy jsou vhodné 
do mikrovlnky, myčky 

a mrazničky.
1

2

3

4

SUPER
CENY
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CVAK&CVAK DÓZY SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM
Můžete používat jako praktické obaly na svačinu, oběd, pikniky... 
Vhodné na uchovávání potravin, ohřívání a zmrazování.

     DA31721 
4 ks dóza na potraviny CVAK&CVAK,
objem 100 ml, 290 ml, 600 ml, 1150 ml.
Průměr od nejmenší: 8 cm, 10,5 cm, 13 cm, 15,5 cm. 
Výška od nejmenší: 4 cm, 5,5 cm, 7 cm, 8 cm. 

299 Kč [11,99 €] za 4 dílnou sadu

2

     DA23221 
JOGURTOVNÍK CVAK&CVAK
plastová dóza 3v1 s vyjímatelnou miskou,
na spodní části misky připevněna skládací
lžička/míchátko. Zámkové víko na tři klipsy, 
ve víčku silikonové těsnění. Objem dózy celkem 
450 ml (objem po bílou misku cca 250 ml), 
objem bílé misky 160 ml. 
Rozměry celkem: průměr 10,5 x v 8,5 cm. 

99 Kč [3,99 €]

1

ČTYŘHRANNÉ STRUHADLO
KAŽDODENNÍ POMOCNÍK: 
plátkování + 3 druhy strouhání

7

Připravte si chutnou a zdravou svačinu 
do práce i na cesty.

objem 100 ml

objem 290 ml

objem 1150 ml

objem 600 ml

VODOTĚSNÉ A VZDUCHOTĚSNÉ!

JOGURT A MÜSLI V JEDNOM!
objem 450 ml

2
1

11

Dózy se zámkovým víkem 
se silikonovým těsněním 
pro dokonalé uzavření.

Dózy lze prakticky uskladnit
do sebe = ÚSPORA MÍSTA!

     DA31731  
TRIOBOX 3v1 CVAK&CVAK 
450 ml + 220 ml + 220 ml, 
průměr 21, 5 cm, výška 5,5 cm. 

129 Kč [4,99 €] 

3

3

3

Rozdělen
na tři části o objemech

220 ml, 220 ml a 450 ml.

7

Organizér 
na dvě přísavky.     DA22922 

Závěsný organizér na dvě přísavky,
kombinace plastu a silikonu,
ve spodní části praktické otvory
pro odtok vody. 
Rozměry: š 14,5 x h 5,5 x v 8,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

6

VYCHYTANÉ 
ORGANIZÉRY
     DA22924 
Organizér/stojan s dávkovačem 
na balsám na nádobí nebo mýdlo, 
kombinace plastu a silikonu.
Rozměry: š 14,5 x h 7 x v 20 cm, 
objem dávkovače cca 380 ml.

249 Kč [9,99 €]

5

Na uzavírání sáčků např. 
rýže, koření, cukr, mouka, 
kakao, ovesné vločky, 
kroupy, sůl, sušené mléko, 
kojenecká strava, müsli...

Náš TIP: můžete použít místo poutka 
na zavěšení u textilu bez poutka.

2v1 UNIVERZÁLNÍ 
POUTKO/KLIPS

     DA66451
Sada 24 zelených klipsů 
na uzavírání sáčků, 
4 x 2,5 cm, odolný plast.

49 Kč [1,99 €] za sadu 24 ks

4

4

4

4

DUONOŠ 2 x 800 ml
     DA89841
2 PATROVÝ BOX na potraviny, odolný plast, 
vhodný do myčky, mrazáku i chladničky. 
Rozměry: š 23 x h 15 x v 7 cm.

149 Kč [5,99 €]

8

Jednotlivá 
patra 

lze odepínat 
nebo přidávat.

Vhodné do myčky, 
mrazničky i mikrovlnky.

2

2

5

6

6

6

5

     DA31921
ČTYŘHRANNÉ STRUHADLO
z chirurgické oceli, držadlo a spodní 
část z odolného tvrzeného plastu. 
Rozměry: š 11 x h 8 x v 22,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

7

8

8

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

24

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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     DA28652
NASTAVITELNÝ ODKAPÁTOR do dřezu s praktickým otvory na stranách 
pro snadnou manipulaci, vyrobeno z pevného odolného plastu. 
Rozměry: š 37 – 50 x h 18,5 x v 8 cm. 

149 Kč [5,99 €]

8

NASTAVITELNÝ ODKAPÁTOR

Přizpůsobí se šířce dřezu 37 – 50 cm

Využijete na odkapání 
zeleniny, ovoce i na nádobí 
nebo jako praktický cedník.

8 8
8

CITRÓNOVNÍK
     DA269711 
CITRÓNOVNÍK, ruční pákový odšťavňovač/lis  
na citróny a limety, z pevného odolného plastu.  
Délka 19,5 cm, šířka 6 cm.

99 Kč 
[3,99 €]

1

KUCHYŇSKÉ UTĚRKY
V barevných tónech, 80 % bavlna, 
20 % PES, cca 40 x 65 cm.
     DA28342 červenožlutá 
     DA28343 fialová
     DA28341 zelená
     DA28344 růžová
     DA28345 oranžová

69 Kč [2,79 €]
za každou

3
2

4
5
6

     DA7571
Velká lžíce na rýži z odolného 
tvrzeného plastu se silikonovým 
povrchem, 7 x 4 x  21 cm.

99 Kč [3,99 €]

7

Speciální nelepící lžíce
na nabírání a podávání rýže, 
rizota, rýžových nákypů atd..

Silikonový povrch nepoškodí
nepřilnavé povrchy.

RÝŽOFFKA

1

2

3

4 5
6

7

Snadno zavěsíte na dvířka linky 
a při krájení nebo loupání vám již nebudou 

padat zbytky potravin na zem.

KUCHYŇSKÉ ZBYTKOVNÍKY

objem 
6 600 ml

včetně 
stěrky

porovnání 
velikosti

 2  
VELIKOSTI

Lze je prakticky shrnout stěrkou 
do zavěšeného šuplíku. 

včetně 
stěrky objem 

3 600 ml

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮZávěsný odpadkový koš na dvířka kuchyňské

linky s praktickou stěrkou pro snadné shrnutí
zbytků potravin při krájení a strouhání.
Vyrobeno z odolného plastu.

     DA28771 XL, objem cca 6600 ml,
š 30,5 x h 17,5 x v 24,5 cm

149 Kč [5,99 €]

     DA23521 L, objem cca 3600 ml,
š 29 x h 14,5 x v 15,3 cm 

99 Kč [3,99 €]

11

12

12

11
11

12

12 12

možnost 
zavěšení 
na košík

MEGA TAŠKA 
DO NÁKUPNÍHO VOZÍKU

Tašku snadno připevníte
do nákupního vozíku pomocí 

klipů a můžete pohodlně 
nakupovat.

Lze ji prakticky 
složit a mít ji 
stále u sebe.

Odnímatelný 
spodní tác

na zachytávání vody.

Z pevného 
plastu 
až na 

12 talířů.

2 odkapávací 
misky na příbory.

ODKAPÁTOR

Ovoce rozkrojíte na půl 
a vložíte do lisu rozkrojenou částí dolů, 

zmáčknete A JE HOTOVO!

     DA89813
ODKAPÁVAČ na nádobí, bílý 
š 46 x h 37,5 x v 8,5 cm.

199 Kč [7,99 €]

9
     DA27284 
MEGA TAŠKA do nákupního vozíku
FC petrolejová, pevná základna,
na boku větší kapsa, uvnitř kapsička
na zip. 100% PES. Rozměry: 
rozložené cca š 30-55 x h 30 x v 40 cm,
složená cca 30 x 20 cm.

299 Kč [11,99 €]

10

9

10

10

10
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Cedník s dvojitým sítem z nerez oceli, protiúchytem a dřevěnou rukojetí 
pro snadnou manipulaci.
     DA31532 
průměr 26 cm, délka 54,5 cm

149 Kč [5,99 €]

2

VYSOCE ÚČINNÁ UTĚRKA
S ABRASIVNÍ TECHNOLOGIÍ 

A MIKROVLÁKNEM 
V JEDNOM

Nepostradatelný pomocník v domácnosti, využijete na otírání 
různých povrchů v domácnosti, kde potřebujete nejprve odstranit 

hrubé nečistoty a poté v závěru otřít a doleštit. 

DRIPPER/FILTR
NA KÁVU
     DA35282
Dripper/ filtr na přípravu překapávané kávy,
z nerez oceli, vhodný pro hrnky 
či konvice o průměru 5,5 - 9,3 cm. 
Průměr vrchní 12 cm,
spodní 9,8 cm, v 8 cm. 

349 Kč [13,99 €]

4

NAHRADÍ JEDNORÁZOVÉ 
PAPÍROVÉ FILTRY

Využijete na bylinné či ovocné sušené čaje
     FC30941
750 ml skleněná konvice z borosilikátového skla s bambusovým 
víkem a silikonovým těsněním, uvnitř skleněné sítko. Konvice 
š 18 x h 13,5 x v 12,5 cm, podstavec průměr 15 cm, výška 6 cm. 

799 Kč [29,99 €] za kompletní set

8

750 ml KONVICE 
BOROSIL & KERAMICKÝ OHŘÍVAČ

CEDNÍKY S DVOJITÝM SÍTEM

průměr 21 cm

průměr 26 cm

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

Velmi jemný filtr pro přípravu 
lahodné překapávané kávy.

SKLENĚNÉ DÓZY
SKLENĚNÉ DÓZY z odolného borosilikátového skla  
s korkovým víkem. Čisté designové provedení. 

Využijete na jemné 
scezení polévek, 
jemné pasírování 

omáček nebo jako velké 
síto na sypké potraviny, 

cukr, kakao atd.

Součástí je keramický ohřívač 
na čajovou svíčku s korkovým 
kruhem ve vrchní části 
na postavení konvice. 
Díky němu vám nápoj 
nikdy nevychladne!

3v1
KONVICE

SÍTKO
OHŘÍVAČ

     DA31531 
průměr 21 cm, délka 48,5 cm

129 Kč [4,99 €]

3

Průměr dóz cca 9 cm:
     FC33581 
objem 500 ml, v 10 cm 
(s víkem cca 11 cm) 

249 Kč [9,99 €]

     FC33582 
objem 800 ml, v 14 cm 
(s víkem cca 15 cm) 

269 Kč [10,79 €]

     FC33583 
objem 1150 ml, v 20 cm 
(s víkem cca 21 cm)   

299 Kč [11,99 €]

5

6

7

2

7

3

2

2

4
4

4

5

6

8

8

8

NOVÉ

2v1

•abrasivní obdélník pro odstranění hrubých nečistot 
•utěrka z mikrovlákna pro jemné otření povrchu  
•praní v pračce na 40°c 
•nezanechá šmouhy
• jednoduše se ždíme a rychle schne 
• tento materiál nevyžaduje použití chemických 
 prostředků 
• využijete na otírání kuchyňské linky, sklokeramické 
 desky, sporáku, stolků, na umyvadla a baterie 
 a další omyvatelné povrchy

     DA20861
ABRAsive&MICro 
(zkráceně ABRAMIC) 
2v1 utěrka z jemného mikrovlákna 
s abrasivním čtvercem pro odstranění 
hrubých nečistot, 100% PES.
Rozměry: 29 x 39 cm. 

49 Kč [1,99 €]

1

1

1
1

1

XL VELIKOST
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1

BIOPAN®
ZDRAVÝ ZPŮSOB VAŘENÍ

Použití na těchto varných plochách: 
plyn, el. sporák, sklokeramická deska, indukční deska, halogen

 28 cm

POVRCH SALT&PEPPER (S&P) JE ODOLNÝ 
DVOUVRSTVÝ KERAMICKÝ POVRCH

průměr 28 cm
objem 3 600 ml

VNITŘNÍ KERAMICKÝ S&P POVRCH PÁNVÍ
EVOKUJE PŘÍRODNÍ KÁMEN, SNADNO 
SE UDRŽUJE A MÁ DLOUHOU ŽIVOTNOST
     DA25322
WOK PÁNEV S POKLICÍ, průměr 28 cm, dvě ucha 
pro snadné přenášení, objem 3600 ml, výška 8 cm. 
Poklice z termoskla se silikonovou manžetou,
která ideálně přilne k pánvi a větracím otvorem.
Protiskluzové termoizolační madlo
SOFT TOUCH v imitaci dřeva. 

1290 Kč [49,90 €] 
za pánev a poklici

1

Poklice WOK pánve 
skvěle pasuje 

i na VELKOU pánev.

průměr 20 cm
objem 1000 ml

26 x 26 cm
objem 1800 ml

6

průměr 30 cm, 
výška 1,8 cm

1

2

3

4

Ideální na přípravu
lívanců, volských vok 
nebo bramboráčků...

průměr 28 cm
objem 2 600 ml

ORIGINÁLNÍ
PROTISKLUZOVÁ

TERMOIZOLAČNÍ RUKOJEŤ
SOFT TOUCH 

(PŘÍJEMNÁ NA DOTEK) 
V IMITACI DŘEVA

VNĚJŠÍ EFEKTNÍ
RELIÉFNÍ LESKLÝ POVRCH

průměr 16 cm
objem 1200 ml

5

Masivní zpracování z hliníkové 
slitiny zajistí, že se „nezkroutí“ 
nebo nezdeformuje dno pánve

a dobře vede teplo.

INDUKČNÍ DNO

objem 
8000 ml (!!!)

BIOPAN® 2v1
pekáč z litého hliníku

se smažícím víkem 

     DA7960  
BIOPAN® 2v1 PEKÁČ
z litého hliníku + smažící víko. 
Masivní provedení z litého hliníku
= je prakticky nezdeformovatený. 
Max. rozměry: 42 x 25,5 x 16,5 cm 
(měřeno s nasazeným víkem), 
hloubka pekáče 11,5 cm, objem 8 l, 
hloubka víka 5 cm a objem 3,3 litru.

1990 Kč [76,90 €] 
za pekáč včetně víka

7

HLUBOKÝ PEKÁČ BIOPAN® 
     DA780301 30 x 23 x 4 cm, 
max. objem 1500 ml

199 Kč [7,99 €]

8

     DA7799   
HLUBOKÁ OBDÉLNÍKOVÁ 
FORMA BIOPAN®  
Max. vnější rozměry: 
31,5 x 15 x 7,5 cm, 
max. objem 2 000 ml.

199 Kč [7,99 €] 

9

DEDRA jako jediná firma na světě používá jasně 
zelený nepřilnavý keramický povrch BIOPAN®. 
Největší světový výrobce keramického povrchu 

tento odstín pojmenoval:
DEDRA GREEN (DEDRA ZELENÝ).

VÍTE ŽE,...?

Víko s vroubkovaným 
grilovacím dnem lze použít 

jako grilovací pánev.
7

7

7

8

7

9

DÍLNÁ 
SADA

2

DÍLNÁ 
SADA

2

SUPER
CENA

     DA25312
VELKÁ PÁNEV, průměr 28 cm,
objem 2600 ml, výška 5,5 cm. 

699 Kč [27,99 €]

2

     DA25311
STŘEDNÍ PÁNEV, 
průměr 20 cm,
objem 1000 ml, výška 4,5 cm. 

499 Kč [19,99 €]

4

     DA25313 
XL PALAČINKY&OMELETY PÁNEV, 
průměr 30 cm, výška 1,8 cm. 

699 Kč [27,99 €]

5

     DA25321
RENDLÍK, průměr 16 cm, 
objem 1200 ml, 
výška 7,5 cm. 

499 Kč [19,99 €]

3

     DA25314
GRILOVACÍ PÁNEV, 26 x 26 cm,
objem 1800 ml, výška 4 cm. 

799 Kč [29,99 €]

6
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SLEVA
100 Kč

[4 €]

NA SILNÉ 
PLÁTKY 

např. brambory, mrkev, 
okurka, řepa, jablka, 

okurky, cukety...

NA JEMNÉ 
STROUHÁNÍ

např. mrkev, 
brambory, 

jablka, sýry...

NA TVRDÉ
POTRAVINY

např. brambory, jablka, 
parmazán, čokoláda,

tvrdé pečivo…

NA HRUBÉ 
STROUHÁNÍ 

např. mrkev, cuketa, 
řepa, okurka, 
čokoláda...VÝMĚNNÁ 

STRUHADLA

4

Součástí je praktická mísa 800 ml 
= zachytí nastrouhané potraviny, 

zajistí čistou pracovní plochu.

praktické držadlo

ÚSPORA MÍSTA!
   při skladování

4v1 MULTIFUNKČNÍ STRUHADLO
     DA24441
Multifunkční struhadlo se zásobníkem (cca 800 ml), 
4 různé vyměnitelné nástavce, praktické držadlo 
pro pohodlné uchopení, plastové víko na zakrytí dózy 
i čepelí struhadel. Kombinace plastu a nerezové oceli. 
Rozměry celkem š 25 x h 10 x v 9,5 cm, 
1 nástavec 9 x 16 cm. 

169 Kč [6,79 €]

4

Díky víku, lze použít 
i na uchování 
nastrouhaných 

potravin. 

2v1 
PLÁTKY nebo MĚSÍČKY!

4

4

4

4

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
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®

MULTIFUNKČNÍ TABLETY
DO MYČKY NOVÉ GENERACE 

BĚŽNÁ CENA   
399 Kč [15,99 €]

5 KS KUCHYŇSKÁ XL HOUBIČKA
     DA29192
5 ks kuchyňská XL houbička, v pastelových barvách. 
Rozměr houbičky: š 10 x h 6,5 x v 4,5 cm. 

89 Kč [3,59 €] za 5 ks

1

Dobře pění a nezpůsobuje 
škrábance, zdrsněná strana 

pro snadné odstranění 
zaschlých nečistot.

TVAROVANÁ 
= pohodlné uchopení

1

1

DÍLNÁ 
SADA

5
1400 ml

800 ml

MÍSY S VÝLEVKOU

     DA9141
Mísa oranžová 1400 ml,
š 19 x h 21 x v 11,5 cm.

49 Kč 
[1,99 €]

3

     DA91402 
Mísa 800 ml, š 15,5 x h 17,5 x v 9,5 cm.

39 Kč [1,59 €]

2

S praktickou výlevkou 
na jedné straně a úchytem 

(prodloužený okraj)
na straně druhé.

3

2

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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Usnadní vám práci 
s prořezáváním korpusů 

a udrží nůž či prořezávací strunu 
stále ve stejné výšce.

Pomůže vám rozkrájet korpus 
na dort pravidelně a rychle.

DORTOKRÁJEČ
     FC24041 
DORTOKRÁJEČ, forma na korpus 
z nerezu, prořezávací, posuvná. 
Průměr formy 22 - 29 cm, výška 8 cm. 

299 Kč [11,99 €]

3

3

3 3 3

VELKÝ OTOČNÝ STOJAN
     DA26951 
Velký otočný stojan na zdobení dortů 
s protiskluzovým silikonovým kruhem 
ve spodní části. Vyrobeno z tvrzeného plastu. 
Průměr 27,5 cm, výška 10 cm. 

349 Kč [13,99 €]

4

Usnadní dekorování 
a zdobení dortů. otočný 

až o 360°S podnosem můžete 
OTÁČET až o 360°.

4

4

VIDEO
na dedra.cz

• VLOŽÍTE potravinu 
• ZMÁČKNETE „tlačidlo“ 
• a můžete STROUHAT 
 přímo nad talířem 
 při servírování pokrmu

Na strouhání oříšků, čokolády, tvrdého sýra, parmezánu, 
ovoce nebo zeleniny na jemné hoblinky. 
Použijte na rychlé a snadné strouhání
např. čokolády na dort či palačinky.

ROTAČNÍ MULTISTRUHADLO

     DA6271 
ROTAČNÍ MULTISTRUHADLO,
díky „tlačidlu“ nedojde k poranění ruky
při strouhání, lze rozložit a vyjmout
nerezové struhadlo pro snadné umytí.
Kombinace odolného plastu a nerezu. 
Rozměry: š 18,5 x h 9 x v 8,5 cm. 

169 Kč 
[6,79 €]

1 1

rozložené 1

Forma je vhodná do mikrovlnky, 
myčky a mrazničky.

Na sladké i slané pečení (koláče, dorty, korpusy...), 
na výrobu aspikových dortů nebo želé...

SILIKONOVÁ 
DORTOVÁ 
FORMA

     DA4860 
Silikonová dortová forma 
průměr 24,5 cm, výška 6,5 cm, 
teplota používání až 220°C.

249 Kč [9,99 €]

5

5

SILIKONOVÁ 
ZDOBÍTKA
Využijete na zdobení dortů, koláčů, 
plněných košíčků, jednohubek, 
obložených chlebíčků, plněných vajec, 
ve slané i sladké kuchyni, 
pomazánky, paštiky...

     DA5655 
XXL MASTER DECO 
zdobítko se 6 různými 
nástavci pro pohodlné 
zdobení a plnění. Silikon
/plast. Objem cca 300 ml.
Rozměr: 10 x 5,5 x 17 cm.

259 Kč [9,99 €]

6

     DA5654
CONTOUR DECO zdobítko 
na zdobení. Součástí jsou 2 hubičky 
(průměr 1 a 2,5 mm). 
Možnost mytí v myčce. Silikon/plast. 
Objem cca 100 ml. 
Rozměr: 7 x 4 x 11 cm 

169 Kč [6,79 €]

7

6 nástavců

Velmi praktická přední 
uzavírací zátka: 
• pohodlné plnění 
• obsah uzavřete a lze 
uchovávat v chladničce

2 hubičky

Ø 1 mm    Ø 2 mm

snadné 
plnění

6
7

7

6

6

6

7

OBOUSTRANNÁ 
SILIKONOVÁ 

ŠPACHTLE/VAŘEČKA/
STĚRKA

Vhodná na krémy, polevy a těsta.
     DA6236 
SPATULA 3v1s pevnou kovovou 
výztuží. Možno mýt v myčce 
nádobí. Délka 29,5 cm.   

129 Kč [4,99 €]

2

SILIKONOVÁ SPATULA 3v1

2

1

2
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1+1HYGIENICKY ČISTÉ HLADKÉ 
POVRCHY SE 70% 
OBSAHEM ALKOHOLU
     CP0344   
Sada 2 ks BACILEX® 2 x 500 ml, 
náhradní náplň bez rozprašovačů. 
Univerzální čistící prostředek se 70% obsahem 
alkoholu. na hladké povrchy BACILEX® sprej. 

249 Kč [9,99 €] za sadu

1

PRO KAŽDODENNÍ  
OČISTU KOUPELNY
     NW09302
Sada 2 ks náhradní náplň XONOX ECO SPA 
s vodoodpudivým efektem, 2 x 500 ml.

199 Kč [7,99 €] 
za sadu

2

++
Napěňovací 
rozprašovač 
multicolor lze
objednat pod obj.
kódem AA0529 
za 9 Kč [0,35 €].  ++

1

2

ZABRAŇUJE

SKEL !
ZAMLŽOVÁNÍ

PRO KRÁSNĚ 
ČISTÁ SKLA

PRO KAŽDODENNÍ
OČISTU
KUCHYNĚ
     NW05522
Sada 2 ks náhradní náplň 
 XONOX ECO COOK.
Čistič kuchyní s vysokou
odmašťovací schopností, 2 x 500 ml.

169 Kč
[6,79 €] za sadu

3

Napěňovací 
rozprašovač 
multicolor lze
objednat pod obj.
kódem AA0529 
za 9 Kč [0,35 €].  

++ ++
43

     NW00752 
Sada 2 ks náhradní náplň   
XONOX ECOWIN
pro dokonale čistá a lesklá 
okna, skla a zrcadla,
zcela beze šmouh, 2 x 500 ml.

169 Kč [6,79 €] 
za sadu

4

5x VÍCE 
ALKOHOLU 

než běžný  
prostředek 
na okna

 

JMÉNO:

ČÍSLO KOORDINÁTORA:

TELEFON:

E-MAIL:

ČLENEM NAŠEHO TÝMU JE TAKÉ PRODEJCE:

Katalog je platný od 17.2.2023 (9:00 hod.) do 19.5.2023.

Hodnota katalogu: 
99 Kč [3,99 €] za 1 ks, obj. č. AA0984. 
Ceny jsou uvedeny v Kč/€ včetně DPH.

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.

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.

Rozprašovač
lze objednat 
pod obj. kódem 
AA0530 
za 9 Kč [0,35 €].  

1+1

1+1

1+1

CENOVĚ
VÝHODNÉ 

BALENÍ

366



PARFUMAGE 
parfémový 
superkoncentrát 
750 ml.

PA0728 
PLATINUM

PA0671
NAMASTÉ

PA0672
PRIMAVERA NUOVA

PA06661 
LILA FASHION

PA0674 
FLEUR DE VANILLE

PA06671 
RELAXATION 

PA06681 
MOUNTAIN SPIRIT

PA06701 
ESPRIT DE TAHITI

PA06691 
SENSITIVE

PA0675 
ZAZEN

PA0677 
PULPIDOO

ŠETRNÁ A PŘÍRODNÍ
ALTERNATIVA, MÉNĚ HLUKU 

PŘI PROCESU SUŠENÍ

Použití buď s PARFUMAGE® nebo se SPREJEM ANTISTATIX:

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ PO TÉMĚŘ 
NEOMEZENOU DOBU namísto neekologických 

jednorázových vlhčených ubrousků do sušičky.

SUŠIČKOKOULE Z VLNY DO SUŠIČKY PRÁDLA

100% PŘÍRODNÍ PRODUKT Z OVČÍ VLNY
     DA29131
3 ks vlněné koule do sušičky v praktickém 
textilním sáčku, průměr koulí cca 7 cm. 

249 Kč [9,99 €] za 3 ks

tj. jen 83 Kč 
[3,33 €] za 1 ks

1

ŠETŘÍTE ČAS I ENERGII 
= zkrátíte proces sušení až o 20 %.

1

1

Lze je nastříkat i sprejem do sušičky, 
který snižuje statický náboj 

v prádle během sušení.

5 stříknutí 
na každou kouli

Pro provonění prádla v sušičce 
nalijte na SUŠIČKOKOULE 
oblíbenou PARFUMAGE®!

1

1

1

2

     TD0046
EKO sprej do sušičky 
ECODRYER ANTISTATIC, 
500 ml. 

149 Kč [5,99 €]

2

AKCE 
SLEVA

50 Kč

PA0702* 
RED VELVET

PA0704* 
MY HOME

PA0703* 
HONORÉ

DÍLNÁ 
SADA

3

BĚŽNÁ CENA   
229 Kč [9,19 €] za každou

*BĚŽNÁ CENA   
259 Kč [9,99 €] za každou

za každou 

179 Kč
[6,99 €]

PA0676 
MAGNOLIA

*za každou 

209 Kč
[8,39 €]

 NEJOBLÍBENĚJŠÍ NÁHRADA AVIVÁŽE 

PARFUMAGE
Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.



3+1
ZDARMA

FC0750 
Sada obsahuje tyto sprchové gely: 
• 1 x LOVING  
• 1 x SENSUAL  
• 1 x CALMING 
• 1 x NOURISHING 

Hodnota sady: 276 Kč/11,16 €

199 Kč [7,99 €]  
za sadu 4 ks

FC0751 
Sada obsahuje tyto sprchové gely:
• 1 x BALANCE  
• 1 x ENERGY  
• 1 x RESTART 
• 1 x SENSUAL 

Hodnota sady: 
276 Kč/11,16 €

199 Kč 
[7,99 €] za sadu 4 ks

FC0752 
Sada obsahuje 
tyto sprchové gely:
• 1 x SERENITY  
• 1 x ANTISTRESS  
• 1 x RELAXATION 
• 1 x NOURISHING 

Hodnota sady: 276 Kč/11,16 €

199 Kč [7,99 €]  
za sadu 4 ks

4X
250 ML

Akční cena platí POUZE do 31.3.2023!

BŘEZEN/MAREC 
Mimo toto období platí běžná cena.

Změna složení sad vyhrazena.

• 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

Jemné a šetrné složení
tohoto gelu zajistí dokonalou 

péči o pokožku a tělo.

SPRCHOVÝ GEL

3+1 ZDARMA

Bohatá hustá pěna
a jemný hladivý pocit 

při nanesení gelu. 

Oblíbené parfémové
kompozice umocní zážitek 

z koupele nebo sprchování.

PRO MUŽE I ŽENY 
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ!

UŠETŘÍTE
77 Kč

3,17 € 


