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PRAVÁ VŮNĚ VÁNOC
Vytvořte si již nyní tu pravou kouzelnou atmosféru vánočních svátků
a nechte se zlákat vůní pečených perníčků, vanilkových rohlíčků,
hřejivé skořice, badyánu a hřebíčku se špetkou pomerančové kůry
a santalového dřeva.

Tento výrazný koktejl vůní exotického koření zahřeje Váš domov.

200 ml100 ml

     FC33406T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový 
bytový parfém, 200 ml. 

499 Kč [19,99 €]

9

     FC33406T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový bytový parfém, 100 ml. 

299 Kč [11,99 €]

7

     FC33406B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 
100 ml. 

299 Kč [11,99 €]

11

7

NOVÁ

EKO
ROSTLINNÁ

AVIVÁŽ

     TA8860 
L’AVIVAGE®, 
avivážní kondicionér, 750 ml.

129 Kč [4,99 €]

1

GC0716 
bez pumpičky.

95 Kč [3,80 €] 
(bez fota)

     GC07161 
ECOBALSAM AQUATIX®, koncentrát
na ruční mytí nádobí s pumpičkou, 500 ml. 

99 Kč [3,99 €]

3

     PA8861 
PARFUMAGE®, 
parfémový superkoncentrát, 750 ml. 

229 Kč [9,19 €]

2

Baleno v exklusivních 
obalech.

     FC33406A 
VONNÝ SÓJOVÝ 
EKO VOSK PARFUMIA® 
do aromalamp, 
voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

4

     FC33406 
SÓJOVÁ VONNÁ 
EKO SVÍCE PARFUMIA® 
doba hoření až 60 hodin, 
250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

5

     FC33406X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná
EKO SVÍCE® doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

6

NA DÁREK
TIP

1
2

3

4

4

4

4

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

400 ml

6

6

9

7

9

6

     DA33071 
KERAMICKÁ 
AROMALAMPA, 
lesklá bílá. 

299 Kč 
[11,99 €]

8

8

     FC33406E 
PARFÉMOVÁ ESENCE  
do difuzérů a aromalamp, 
100 ml. 

149 Kč [5,99 €]

10

10

11

10

5

PARFUMIA®

5

250 ml

LIMITOVANÁ 
EDICE

11



INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

EXKLUZIVNÍ VÁNOČNÍ 
PARFEMACE

FRESH PINE

     FC33429 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

2

     FC33429A 
Sójový vonný EKO vosk
do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

3

     FC33429X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná
EKO svíce, doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

1

Svěží vůně jehličí, lesa, bylinná.
Hlava: jedle, jalovec, jehličí
Srdce: cedrové dřevo a listí 
Základ: pačule, tonka, elemi, pižmo

ŠŤAVNATÁ
BRUSINKA

VŮNĚ VÁNOČNÍHO STROMU

WILD CRANBERRY

     FC33427 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

5

     FC33427A 
Sójový vonný EKO vosk do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

6

Sladká ovocná, lehce květinová.
Hlava: brusinka, jahody, rebarbora
Srdce: červené ovoce, kiwi, pomeranč 
Základ: karamel, jablko

     FC33427X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná
EKO svíce, doba hoření až 35 hodin, 
400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

4

1

2

3

4 6

5

VANILLA & ORANGE
Podmanivá sladká vůně pečeného cukroví se špetkou skořice,
badyánu a hřebíčku zahalena jemným závojem 
červeného pomeranče a citronu.

Podlehněte vůni čerstvě napečených vanilkových rohlíčků. 
Tato vůně je jako stvořena pro dlouhé zimní večery a zažehne 
ve vás plamínek kouzla nadcházejícího magického období.

Hlava: červený pomeranč, citron
Srdce: skořice hřebíček
Základ: vanilka, tonka

NOVÉ LIMITOVANÁ 
EDICE

NA DÁREK
TIP

7

8

9

     FC33430 
SÓJOVÁ VONNÁ EKO SVÍCE PARFUMIA® 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml. 

389 Kč [15,59 €]

7      FC33430X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná EKO SVÍCE®
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

8      FC33430A 
VONNÝ SÓJOVÝ EKO VOSK 
PARFUMIA® do aromalamp, 
voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

9

     TA0401 
L’AVIVAGE®, avivážní kondicionér, 750 ml.

129 Kč [4,99 €]

10

10

250 ml

250 ml

250 ml

1 4 8

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

203



2 ks transparentních koulí s vnitřní dekorací, 
průměr všech 8 cm. Materiál plast.  
     DA32951 hvězdy
     DA32944 zátiší
     DA32941 stromek

99 Kč [3,99 €] 
za každou sadu 2 ks

1
2
3

TRANSPARENTINO 
ozdoby s vnitřní dekorací

ZÁTIŠÍ 
průměr všech 

8 cm

DÍLNÉ 
SADY

2
HVĚZDA 

výška všech 10 cm

STROMEK 
průměr všech 

8 cm

MAXIPUNČOCHA s aplikací sobíka
a poutkem na pověšení, z jemného mikroplyše. 
Rozměry cca: š 25 x v 46 cm. 
     DA256912 puntíky 
     DA256911 proužky

299 Kč [11,99 €] za každou

4
5

Ideální na dobroty 
od Mikuláše. 

Sobík s „prázdným bříškem“ vzadu zip pro snadné
naplnění sladkostmi nebo malými drobnostmi. 

     DA256812 s puntíky, š 25 x h 15 x v 36 cm (s čepicí 45 cm) 

     DA256811 s proužky, š 25 x h 15 x v 31 cm (s čepicí 50 cm)

299 Kč [11,99 €] za každý

     DA256821 s proužky, š 21 x h 12 x v 23 cm (s čepicí 40 cm)

249 Kč [9,99 €]

6

7

8

DŘEVĚNÉ STAVEBNICE 
Skládací dřevěné stavebnice. 
Díly jsou předvyraženy (sestavují se bez použití lepidla).
Rozměr jedné nesestavené/dřevěné desky 33,5 x 20,5 cm.

     DA33361
Vánoční stromek, 
83 ks na 5 dřevěných deskách, 
rozměr sestaveného: 
průměr 23 x v 29 cm.  
Dříve 299 Kč

249 Kč [9,99 €]

9

     DA33360
Vánoční kolotoč, 68 ks
na 3 dřevěných deskách,
rozměr sestaveného:
š 12,5 x h 12,5 x v 26 cm. 

199 Kč [7,99 €]

10

Sestav
a vymaluj

si sám.

výška 
29 cm

výška 
26 cm

     DA33359
Ozdobený vánoční stromek, 
22 ks na 2 dřevěných deskách, 
rozměr sestaveného:
průměr 18 x v 26 cm. 

149 Kč [5,99 €]

11

10

10

11

119

9

8

76

3

2

1

4

5

výška 26 cm

TIP
NA DÁREK

Dodáváme bez 
cukrovinek.

SOBÍK ALFONS 
s propracovanými 

detaily.

NA NA VAŠE VAŠE 
PRÁNÍ OPĚT PRÁNÍ OPĚT 
V V NABÍDCENABÍDCE
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UŠETŘÍTE
132 Kč

5,42 € 

CP0899
Sada obsahuje:
• 1 x obraz na rámu „vymaluj si sám” 
• 1 x 12 ks obličejoffky 
• 1 x BUBLINO REBELITO cream gel, 500 ml
• 1 x 6 ks plochých štětců
• 1 x velká papírová dárková taška na zabalení sady

Hodnota sady: 465 Kč [18,75 €]

333 Kč [13,33 €] za sadu 5 ks

tekuté
mýdlo

REBELITO®
dárková sada

Změna motivu 
obrazu 

vyhrazena.papírová 
dárková taška 
na zabalení sady

DÍLNÁ 
SADA

5
rozměr 24 x 30 cm

PRIMAVERA NUOVA
dárková sada
CP0276
Sada obsahuje:
• 1 x eco balsam AQUATIX 
 na ruční mytí nádobí, 500 ml 
• 1 x PARFUMAGE®, 750 ml 
• 1 x avivážní kondicionér, 750 ml
• 1 x transparentní sáček 
 na zabalení sady

Hodnota sady: 457 Kč [18,17 €]

328 Kč [13,18 €] 
za sadu 3 ks

ZDARMA 
AVIVÁŽ

KIKISTAR®
dárková sada
CP0304
Sada obsahuje:
• 1 x 3D skládací dřevěná stavebnice VEVERKA
• 1 x dvoupatrový penál KIKISTAR® 
• 1 x 10 ks tlusté fixoffky
• 1 x přírodní dětská zubní pasta SWEET & SMILE
• 1 x dětský zubní kartáček GoEco® BAMBOO 
• 1 x velká papírová dárková taška na zabalení sady

Hodnota sady: 514 Kč [20,34 €]

333 Kč [13,33 €] 
za sadu 6 ks

UŠETŘÍTE
181 Kč

7,01 € 

papírová
dárková taška 

na zabalení sady

DÍLNÁ 
SADA

6

DÍLNÁ 
SADA

3

205



CP0305
Sada obsahuje:
• 1 x PARFUM ESSENCE cedar wood,100 ml
• 1 x PARFUM ESSENCE provence,100 ml
• 1 x PARFUM ESSENCE fresh mint,100 ml
• 1 x PARFUM ESSENCE lila fashion,100 ml
• 1 x dárková kazeta na zabalení sady

Hodnota sady: 535 Kč [20,75 €]

387 Kč 
[14,97 €] 
za sadu 5 ks

PARFUM ESSENCE
dárková sada VONNÉ ESENCE jsou vhodné do sonických difusérů, 

aromalamp a také vodních vysavačů.

dárková kazeta 
na zabalení sady

3+1
ZDARMA

PARFUM ESSENCE 
v hodnotě

129 Kč [4,99 €] 
ZDARMA

dárková sada
CP8514
Sada obsahuje:
• 1 x avivážní kondicionér, 750 ml
• 1 x aloe gel BUBLINO tekuté mýdlo 
 na ruce, 500 ml 
• 1 x sprchový gel s extraktem 
 z Aloe Vera a glycerinem, 250 ml
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 297 Kč [11,77 €]

222 Kč [8,88 €] 
za sadu 3 ks

ZAZEN
TIP

NA DÁREK

2+1
ZDARMA

dárková sada
CP0809
Sada obsahuje:
• 1 x ECO SENSITIVE UNIVERSE
 gel na praní bílého i barevného prádla, 30 praní 
• 1 x avivážní kondicionér namasté, 750 ml
• 1 x XONOX ECO SPA čistič na koupelny, 500 ml
• 1 x XONOX ECO WIN čistič na okna, 500 ml
• 1 x XONOX ECO COOK čistič na kuchyně a mastnotu, 500 ml
• 1 x dárková kazeta na zabalení sady

Hodnota sady: 734 Kč [29,14 €]

499 Kč [19,99 €] 
za sadu 6 ks

dárková kazeta 
na zabalení sady

ČISTÁ DOMÁCNOST

UŠETŘÍTE
235 Kč

9,15 € 

DÍLNÁ 
SADA

6

DÍLNÁ 
SADA

3
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dárková sada
CP0306
Sada obsahuje:
• 1 x 10 ks houbiček HARD 
• 1 x eco balsam AQUATIX na ruční mytí nádobí, 500 ml 
• 1 x avivážní kondicionér, 750 ml
• 1 x XONOX ECO SPA čistič do koupelny, 500 ml 
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 426 Kč [16,76 €]

299 Kč [11,99 €] 
za sadu 4 ks

dárková sada

CP0835
Sada obsahuje:
• 1 x ECO CAR SHAMPOO 2in1 autošampon, 500 ml
• 1 x ECO CARSHINEX leštěnka na auta, 500 ml
• 1 x ECO CAR DISCOTEC čistič disků kol, 500 ml
• 1 x ECO CAR INSECTIDO odstraňovač hmyzu z aut, 500 ml  
• 1 x ECO CAR POLARIUM rozmrazovač skel, 500 ml
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 685 Kč [26,95 €]

499 Kč [19,99 €] 
za sadu 5 ks

dárková sada
AUTOKOSMETIKA

dárková sada
CP8512
Sada obsahuje:
• 1 x univerzální pouzdro/ledvinka
• 1 x PARFUMAGE® sensitive, 750 ml
• 1 x pěnivý sprchový gel energy, 250 ml
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 497 Kč [19,97 €]

333 Kč [13,33 €] za sadu 3 ks

ZANZIBAR

PRO AKTIVNÍ

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

5

ZDARMA 
ECO BALSAM 

AQUATIX

UŠETŘÍTE
186 Kč

6,96 € 

UŠETŘÍTE
164 Kč

6,64 € 

TIP
NA DÁREK
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FC5540
Sada obsahuje:
• 1 x elektrický zastřihovač chloupků SYSTEMAT
• 1 x antiperspirant PLATINUM, 200 ml 
• 1 x čistící gel na ruce 65 % alkoholu PLATINUM, 100 ml
• 1 x šampon 3v1 PLATINUM, 250 ml 
• 1 x FC dárková kazeta na zabalení sady

Hodnota sady: 585 Kč [23,55 €]

459 Kč  [18,39 €] za sadu 5 ks

PLATINUM
dárková sada

UŠETŘÍTE
126 Kč

5,16 € 

DÍLNÁ 
SADA

5

dárková kazeta 
na zabalení sady

FC6593S
Dárková sada:
• 1 x denní pleťový krém & sérum, 50 ml
• 1 x noční pleťový krém & sérum, 50 ml
• 1x kapesní zvětšovací zrcátko 
• 1 x 12 ks kosmetické houbičky 
 na make-up v plastové krabičce

Hodnota sady: 966 Kč [38,76 €]

598 Kč  [23,98 €]
za sadu 4 ks

DÁRKOVÉ SADY PÉČE O PLEŤ DEN & NOC

CANNABIUM 
nutrigen 2in1
FC6591S
Dárková sada:
• 1 x denní pleťový krém & sérum, 50 ml
• 1 x noční pleťový krém & sérum, 50 ml
• 1x kapesní zvětšovací zrcátko 
• 1 x 12 ks kosmetické houbičky 
 na make-up v plastové krabičce

Hodnota sady: 766 Kč [30,76 €]

398 Kč  [15,98 €]
za sadu 4 ks

MACADAMIA 
liftigen 2in1

ARGIRELIN goldline 2in1 FC6597S
Dárková sada:
• 1 x denní pleťový krém & sérum, 50 ml
• 1 x noční pleťový krém & sérum, 50 ml
• 1x kapesní zvětšovací zrcátko 
• 1 x 12 ks kosmetické houbičky 
 na make-up v plastové krabičce

Hodnota sady: 1166 Kč [46,76 €]

798 Kč  [31,98 €]
za sadu 4 ks

Argilerin omezuje 
tvorbu mimických 

vrásek.

s makadamových 
olejem s konopným 

olejem

DÁRKOVÉ BALÍČKY U NÁS NAKUPUJÍ FIRMY PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE

2+2
ZDARMA

UŠETŘÍTE
368 Kč

14,78 € 
ZDARMA  

 zrcátko a 12 ks
kosmetické 
houbičky

++

+
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CP8518 
Sada obsahuje:
• 1 x sprchový gel s broskvovým olejem, 250 ml
• 1 x tělový krém s olejem z broskvových jader, 200 ml
• 1 x BAMBOO velký ručník s elegantní bordurou, 50 x 100 cm
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 427 Kč [16,97 €]

328 Kč  [12,98 €]
za sadu 3 ks

NECTARIUM dárková sada

ZDARMA 
SPRCHOVÝ

GEL

UŠETŘÍTE
99 Kč

3,99 € 

DEDRA DENT®

CP0901
Sada obsahuje:
• 1 x přírodní zubní pasta 
 se zlatem, složkou KALIDENT®
• 1 x přírodní ústní voda refreshing menthol, 
 500 ml
• 1 x  kartáček BAMBOO 10.000 VLÁKEN, 
 GoEco®, z bambusu, ultra jemný a hustý
• 1 x přírodní ústní sprej s příchutí pomeranče 
 a máty ORANGE & MINT, 30 ml
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 676 Kč [26,96 €]

477 Kč  [18,97 €]
za sadu 4 ks

UŠETŘÍTE
199 Kč

7,99 € 
DÍLNÁ 
SADA

4

dárková sada

CP116711
Sada obsahuje:
• 1 x KVĚTY vykrajovátka, sada 3 ks
• 1 x ECO foam AQUATIX® aktivní pěna 
 na ruční mytí nádobí, ovocné smoothie, 300 ml
• 1 x BLACKIMAGE® eco sensitive prací gel 
 na černé a tmavé prádlo, 750 ml
• 1 x osvěžovač vzduchu a textilií SAISON PARFUM, 250 ml
• 1 x transparentní sáček na zabalení sady

Hodnota sady: 406 Kč [16,36 €]

299 Kč  [11,99 €] za sadu 4 ks

PRO RADOST
dárková sada

ZDARMA 
OSVĚŽOVAČ 

VZDUCHU

DÍLNÁ 
SADA

4

3+1
ZDARMA
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Dárková sada 
FC5467S
SUBSTANCE 

ETHERÉÉ

Dárková sada

FC5468S
COQUETTE

Dárková sada

FC5469S
CREATION ETHERÉÉ

Dárková sada

FC5470S
MEI-MEI

Sady obsahují:
• 1 x parfémová voda EDP, 100 ml
• 2 x pěnivý sprchový gel s broskvovým olejem, 
    250 ml

DÁRKOVÉ SADY 
EAU DE PARFUM 
+ ZDARMA  
2x SPRCHOVÝ 
GEL
PRO ŽENY 

3 DÍLNÉ SADY  
jen 699 Kč [27,99 €]

hodnota sady 897 Kč [35,97 €]

1+2
ZDARMA

UŠETŘÍTE
198 Kč

7,98 € 

dárková
kazeta 

na zabalení 
sady

FC5541
Sada obsahuje:
• 1 x EDP parfémová voda ORIGINAL, 100 ml 
• 1 x přírodní zubní pasta WHITE&SILVER, 100 ml 
• 1 x osvěžující denní sérum pro muže 
 FUTUREGEN, 50 ml
• 1 x obnovující noční sérum pro muže 
 FUTUREGEN, 50 ml
• 1 x FC dárková kazeta na zabalení sady 

Hodnota sady: 1335 Kč [53,55 €]

777 Kč  [29,99 €] za sadu 5 ks

ORIGINAL
dárková sada

UŠETŘÍTE
558 Kč

23,56 € 

DÍLNÁ 
SADA

5
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KAŽDÁ DÁRKOVÁ SADA OBSAHUJE: 1x parfémová voda (EDP), 100 ml / 1x sprchový gel s Aloe Vera a glycerinem, 250 ml 
 1x antiperspirant, 200 ml / 1x parfém na ruce, 100 ml / 1x dárková kazeta na zabalení sady

lacollectionprivée
EXKLUZIVNÍ SADY 

4 DÍLNÉ 
DÁRKOVÉ SADY  

jen 499 Kč [19,99 €]
Hodnota sady: 816 Kč [32,76 €]

3 DÍLNÉ 
DÁRKOVÉ SADY  

jen 448 Kč [17,98 €]
Hodnota sady: 647 Kč [25,97 €]

1+3
ZDARMA

UŠETŘÍTE
317 Kč

12,77 € 

Součástí sady 
je exkluzivní 
dárková 
kazeta.

SADA FEVER 
FC10401B

SADA LAGOON 
FC9419B

SADA 
NUIT DE MADAGASCAR 

FC13001B

SADA RELAXATION  
FC8801S

SADA ANTISTRESS  
FC8799S

SADA BALANCE 
FC8807S

SADA ENERGY  
FC8794S

SADA NOURISHING 
FC8803S

SADA LOVING  
FC8806S

SADA SERENITY  
FC8804S

SADA SENSUAL 
FC8798S 

PLATNOST DO 30. 11. 2022
2 +1
ZDARMA

UŠETŘÍTE
199 Kč

7,99 € 

KAŽDÁ DÁRKOVÁ SADA OBSAHUJE: 
1x interiérový tyčinkový parfém, 80 ml  

1x svíce, 100 g 
1x interiérový parfém, sprej, 80 ml ZDARMA
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výška 
35 cm(!)

     DA34511
Svítící anděl s barevným 
LED osvětlením. Rozměry: 
š 7,5 x h 5,5 x v 10 cm. 

129 Kč [4,99 €]

6

     DA25611
Svítící anděl s barevným LED osvětlením. 
Měnící se barevné LED osvětlení i na koncích 
křídel anděla, š 14 x h 9 x v 21 cm.  

349 Kč [13,99 €]

4

     DA32721
LED svítící betlém uvnitř šturcu, svítící a hrající melodie (lze je vypnout). 
Napájení na 3 tužkové baterie 1,5V AAA (není součástí balení). Plast. 
Průměr 16 cm, v 21 cm.  

699 Kč [27,99 €]

5

Hraje 
melodie 
a svítí.

výška
21 cm

výška 
21 cm(!)

Měnící se barevné LED osvětlení.

Měnící se barevné 
LED osvětlení.

Měnící se barevné 
LED osvětlení.

výška 
10 cm

  Uvnitř barevné 
osvětlení

a poletující třpytky.

3

4

4

6

3

3

5
5

6

     DA25612
Velký LED svítící anděl z průhledného 
plastu se stříbrnými křídly a podstavcem,
průměr 12 cm, výška 35 cm.  

699 Kč [27,99 €]

3LED SVÍTÍCÍ 
DEKORACE

     DA34421
Svítící transparentní LED koule 
s vnitřní přízdobou. 
Průměr 7,8 cm. 

99 Kč [3,99 €]

2

6 ks 
výška všech 

5 cm

průměr 
7,8 cm

     DA32911
6 ks srdíček s lesklým finišem 
zdobené třpytkami, výška 5 cm. 

99 Kč [3,99 €] za sadu 6 ks

1

1

1
2

2
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1 ks
výška 8,5 cm

1 ks
výška 

11,5 cm

OBOUSTRANNÉ 
3D OZDOBY

1 ks
šířka 13 cm

1 ks
výška 
16 cm

1 ks
výška 
11 cm

1 ks
průměr 
13 cm

9

1 ks
výška 
17 cm

SPECIÁLNÍ PLAST,
KTERÝ BUDÍ DOJEM OJÍNĚNÉHO 

TŘPYTIVÉHO LEDU

OZDOBYOZDOBY
OD

49 Kč
1,99 € 

Svítí jemným teplým 
světlem.

LED VOSKOVÉ 
SVÍCE

4

3
LED vosková svítící dekorace/svíce, 
vyrobeno z vosku se stříbrným finišem, 
ve spodní části vypínání ON/OFF 
a časovač. Napájení na tužkové baterie 
3x AAA (nejsou součást balení). 
     DA32641 stromek, 
průměr 12 x v 19 cm 

249 Kč [9,99 €]

     DA32631 dárek, 
š 8 x h 8 x v 9 cm 

199 Kč [7,99 €]

3

4

DŘEVĚNÉ 
DETAILNĚ

PROPRACOVANÉ 
OZDOBY

Využijete jako ozdoby na stromek, 
do různých aranžmá, adventních věnců 

a girland, na slavnostní tabuli 
nebo na dárkové balíčky a přání.

BESTSELLERY DÍLNÉ 
SADY

1212

Dřevěný dekorativní domeček 
s vánočními motivy s LED 
osvětlením, š 6 x h 6 x v 8 cm, 
napájení na baterii typu 
CR2032 (součást balení).
     DA25781 sněhulák 
     DA25784 ptáček
     DA25782 lesní zátiší 
     DA25783 svíčky  

99 Kč [3,99 €] za každý

6
5

7
8

LED DEKORACE - Napájení na tužkové baterie AA 1,5 V (pokud není uvedeno jinak – nejsou součástí balení).

výška všech 8 cm
5 6 7 8

8

5

NA DÁREK
TIP

12 ks dřevěných detailně
propracovaných 
ozdob se stříbrným finišem.
Délka cca 4 cm.
     DA34532 stromky  
     DA34531 srdíčka

99 Kč [3,99 €]
za sadu 12 ks

1
2

4

3

1
2

2

1

1

     DA22451
Velká vločka, průměr 13 x h 1,5 cm.

59 Kč [2,39 €] za každou

     DA34366 
Anděl, š 13 x h 3 x v 7,5 cm.

     DA15652
Jelínek, š 8,5 x h 2,5 x v 16 cm.

     DA15651
Jelen, š 7 x h 3 x v 17 cm.

     DA22455
Jelínek, š 11,5 x h 1,5 x v 8,5 cm.

     DA15653
Andělská víla, š 10 x h 2,5 x v 11 cm.

     DA15654
Andělská víla, š 11 x 2,5 x v 11,5 cm.

49 Kč [1,99 €] za každou

10

9

11

12

13

14

15

10

11

12

15
14

13

Více vánočních dekorací na www.dedra.cz.
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DŘEVĚNÉ OZDOBY
DETAILNĚ PROPRACOVANÉ

Dřevěné 3D vločky se třpytkami, 
průměr jedné 9 cm.
     DA32771 s vločkou
     DA32772 s hvězdičkou

59 Kč [2,39 €] za každou

2
3

Dřevěné ozdoby krajkového 
vzhledu, délka jedné cca 11 cm. 
     DA32733 koulička
     DA32731 hvězda
     DA32732 stromek

49 Kč [1,99 €] za každou

4
5
6

     DA32781
3 ks sada dřevěných ozdob, 
(srdce 7,5 cm, hvězda 9 cm 
a stromek 8 cm).

99 Kč [3,99 €] za sadu 3 ks

tj. jen 33 Kč [1,33 €] za 1 ks

1

SRDCE 
výška 7,5 cm

HVĚZDA 
výška 9 cm

STROMEK
výška 8 cm

1 ks 
průměr 9 cm

1 ks
KOULIČKA 
délka 11 cm

1 ks
STROMEK 
délka 11 cm1 ks

HVĚZDA
délka 11 cm

3 ks
XL KOULE 
průměr všech 

8 cm

3 ks
KOULE 

průměr všech 
6 cm

1 ks 
průměr 9 cm

1

2

4

5

6

8

10

7

7

3

3D EFEKT

Všechny výšky měřeny bez závěsu.

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

2

     DA32971
2 ks sněhuláků s čepičkou, výška 12 cm.

99 Kč [3,99 €] za sadu 2 ks

10

     DA32961
3 ks XL koule s přírodní přízdobou. 
Průměr všech 8 cm.

129 Kč [4,99 €] za sadu 3 ks

tj. jen 43 Kč [1,66 €] za 1 ks

7

     DA32962
3 ks koulí s dekorativní látkou
a přízdobou. Průměr všech 6 cm.

99 Kč [3,99 €] 
za sadu 3 ks

8

2 ks
SNĚHULÁCI 

výška všech 
12 cm

3

výška 
10,5 cm

Měnící se barevné 
LED osvětlení.

     DA34391
Dekorativní domeček
s LED osvětlením, 
š 10 x h 6,5 x v 10,5 cm. 

129 Kč [4,99 €]

9

10

9

9

9
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LED SVÍTÍCÍ DEKORACE
VYŘEZÁVANÉ DŘEVO S BÍLÝM FINIŠEM 

A SVĚTELNÝMI EFEKTY
     DA78683
Tři svítící andělé s 30 LED 
žárovičkami, výška 46,5 cm.

1290 Kč [49,90 €]

2

     DA16161
Tři svítící dřevěné 
stromky s LED osvětlením, 
výška 35,5 cm.

599 Kč [23,99 €]

4

     DA16151
LED svítící dřevěná chaloupka
ve skleněném šturcu,
výška 18,5 cm. 
Dříve 499 Kč

399 Kč [15,99 €]

1

     DA16152
LED svítící dřevěný stromek 
ve skleněném šturcu, 
výška 27 cm. 
Dříve 899 Kč

499 Kč [19,99 €]

3

1

2

4

3

NA DÁREK
TIP

výška 
46,5 cm!

výška 
35,5 cm!

LED DEKORACE - Napájení na tužkové baterie AA 1,5 V (pokud není uvedeno jinak – nejsou součástí balení).

šířka 45 cm

výška 42 cm!

ADVENTNÍ DŘEVĚNÝ KALENDÁŘ
S LED OSVĚTLENÍM

Dřevěné ozdoby ve tvaru 
domečku s roztomilou aplikací.
Délka16,5 cm. 
(měřeno bez závěsu)
     DA32751 sněhuláci 
     DA32752 anděl
     DA32753 sob 

79 Kč [2,99 €] 
za každou

8
9
10

točí se

výška 32,5 cm

     DA78682
Velký dřevěný
adventní kolotoč 
s LED podsvícením
na 4 čajové svíčky.
Výška 32 cm. 

799 Kč
[29,99 €]

5
Zlatý drátěný LED stromek.
Napájení na 3 tužkové baterie
1,5 AAA (nejsou součást balení).
     DA34521 průměr 9,5 cm, v 31 cm 

599 Kč [23,99 €] 
     DA34522 průměr 11 cm, v 36 cm

699 Kč [27,99 €]

6

7

5 6

7

8 9 10

9

     DA34741
Betlém s LED dekorativními svíčkami. 
Rozměry: š 45 x h 6 x v 33 cm.  

1290 Kč [49,90 €]

11

     DA25585
Adventní dřevěný kalendář 
na 24 malých dárků. LED osvětlení. 
Rozměry: š 36 x h 9 x v 42 cm.

1190 Kč [45 €]

12

11

11

12

12
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PŘÍRODNÍ
SÓJOVÝ VOSK

RUČNÍ 
VÝROBA

VYROBENO 
V ČESKÉ SKALICI

Kompletní nabídka svíček a vosků 
na www.dedra.cz.

RELAXATION

     FC33408 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

2

     FC33408A 
Sójový vonný EKO vosk 
do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

3

Směs levandule, vanilkového květu 
a vzácných dřevin. 
Hlava: levandule, rozmarýna
Srdce: hřebíček, jehličí
Základ: vanilka, santalové dřevo

HŘEJIVÉ KOUZLO DOMOVA

     FC33408X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná
EKO svíce, doba hoření až 35 hodin, 
400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

1

SAISON PARFUM

     FC33422 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 
250 ml.

389 Kč [15,59 €]

8

     FC33422A 
Sójový vonný EKO vosk 
do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

9

Sladká, ovocná, mošusová.
Hlava: sladké jablko
Srdce: jemný závan jasmín 
Základ: mošusy, vanilka

     FC33422X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

7

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

Proč sójový vosk?

VEGAN

ZANZIBAR

     FC33421 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

5

     FC33421A 
Sójový vonný EKO vosk
do aromalamp, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

6

     FC33421X 
INTENSE 2 KNOTY, sójová vonná
EKO svíce, doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

4

Delikátní aroma šťavnatého ovoce v kombinaci 
santalového dřeva, vanilkového lusku a pačule.
Hlava: broskev, citron, svěží jablka
Srdce: passion fruit, růže, jasmín 
Základ: pačule, vanilkový lusk, santalové dřevo

SÓJOVÝ VONNÝ EKO VOSK
• 100% přírodní produkt
• ruční výroba
• přírodní sójový vosk
• lze použít celý nebo si odlomit jen část
• voní i bez zahřátí (kam jej položíte, tam voní)
• vhodný pro běžné aromalampy 
 (na čajové svíčky i elektrické)
• můžete jej použít jako vzorek parfemace 
 svíčky/vosku pro vaše zákazníky
• objem 40 ml
• voní 8-24 hodin, některé parfemace i déle

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

250 ml

250 ml

250 ml

Baleno v exklusivních obalech.

2
5

8
41 7

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

NA DÁREK
TIP

1

3

2

2

5

6

4

8

7

9

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

41 7
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PARFUMIA® SÓJOVÉ VONNÉ 
EKO SVÍCE & VOSKY

Každou svíci a vosk pro vás 
ručně vyrábíme v České Skalici.

Obsahují kvalitní prémiové parfémy.

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml
250 ml

     FC33402X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná 
EKO svíce, doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

6

250 ml

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

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

INTENSE 
2 KNOTY
2 x více vůně

NOVÉ

5

2 9
461 7

MANGO

     FC33424 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

2

     FC33424A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

3

Hlava: mango, grapefruit
Srdce: papaya, pomeranč, fialka
Základ: pižmo

     FC33424X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

1

TROPICKÝ ANANAS

     FC33415 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

4

     FC33415A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

5

Hlava: ananas, tropické ovoce
Srdce: citrusy, jahody
Základ: cukrová vata

ŠŤAVNATÁ VŮNĚ GREPU

     FC33426 
Sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 60 hodin, 250 ml.

389 Kč [15,59 €]

9

     FC33426A 
Sójový vonný EKO vosk, 40 ml.

99 Kč [3,99 €]

8

     FC33426X 
INTENSE 2 KNOTY sójová vonná EKO svíce, 
doba hoření až 35 hodin, 400 ml. 

599 Kč [23,99 €]

7

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

250 ml Hlava: grep
Srdce: květ citroníku, zelená
Základ: červené ovoce, pomerančová kúra

1

3

2

6
4

8

7

9

6
1 71 6 7
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Můžete použít na sójové svíce 250 ml i na sójové vosky 
a také na svíce INTENSE 2 KNOTY.

Dodáváme v elegantním 
sametovém sáčku.

4 5 6

PODNOS

ZHÁŠEDLO
NŮŽKY 

NA KNOT

DOPLŇKY PARFUMIA®
Mají kromě estetické funkce také praktické využití.

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

249 Kč [9,99 €]

4

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

249 Kč [9,99 €]

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

249 Kč [9,99 €]

6

6

6

DOBÍJECÍ USB PLAZMOVÝ ZAPALOVAČ3

Dobíjecí USB plazmový zapalovač, ohebná vrchní část (o délce 10,5 cm), tlačítko zapnutí/dětská 
pojistka, tlačítko pro plazmový výboj, na konci očko na pověšení, součástí kabel s koncovkou USB 
a USB C, délka kabelu cca 20 cm, LED indikátor nabití. Délka zapalovače celkem 28 cm. 
     EL33951 černý
     EL33952 zlatý

299 Kč [11,99 €] za každý

2
3 Využijete na zapalování 

svíček, grilů, krbů i sporáků...

Díky OHEBNÉ VRCHNÍ ČÁSTI se jednoduše 
dostanete i na obtížně dostupná místa.

ŽÁDNÝ PLYN, benzín, kouř ani plamen 
= JEN DOBÍJENÍ!

2

2

3

5

5

4

2v1 NAHŘÍVAČ VONNÝCH SVÍCÍ 
A VOSKŮ PARFUMIA®
Moderní a elegantní dřevěné tělo z exotického 
kaučukovníku v kombinaci s černou lampou 
dodá vašemu interiéru na luxusu. SNADNO ROZPUSTÍ 

SVÍCE I VOSKY 
BEZ ZAPÁLENÍ SVÍČKY 

PRO VAŠE VĚTŠÍ 
BEZPEČÍ 

(DĚTI, MAZLÍČCI).

VŮNĚ 
BEZ PLAMENE!

Intenzitou osvětlení lze regulovat rozpuštění vosku a tím intenzitu vůně. 

     EL35211  
2v1 nahřívač vonných svící a vosků, el. regulace, 
3 programy, horní ohřev, plynulá regulace intenzity nahřívání. 
Kabel o délce 1,5 m s vypínačem, halogenová žárovka, 
výkon 50 W, napětí 220 - 240 V, 50/60 Hz. 
Materiál: dřevo z kaučukovníku a kov. 
Rozměr: š 12,5 x h 16 x v 23 cm. 

1990 Kč [76,90 €]

1

Baleno 
v elegantní 
kartonové 
krabici.

Vypínač s časovačem 
(1, 2 a 4 hod.) 
a plynulou regulací 
intenzity světla/tepla

NOVÉ

1

1

1 1 1

1

TIP
NA DÁREK

ČÍM VÍC SVÍTÍŠ, TÍM VÍC HŘEJE A VONÍ
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MIDNIGHT CHERRY
Zahalte se do smyslnosti zralých višní, hořkých mandlí a ylang-ylang. 
Poté vás okouzlí otočník peruánský společně s vůní třešňového likéru, špetkou marcipánu a švestek.
Na závěr se představí tonkové boby, guajakové dřevo a sladká vanilka. 

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

NOVINKY

     FC0695  
PĚNIVÝ SPRCHOVÝ GEL s extraktem 
z Aloe Vera a glycerinem, 250 ml. 

99 Kč [3,99 €]

1

200 ml

EDP

100 ml 250 ml

PARFUMIA®

     FC1025
EDP PARFÉMOVÁ VODA, 
100 ml. 

1290 Kč [49,90 €]

2      FC33431B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 100 ml. 

389 Kč [15,59 €]

3

     FC33431T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 
100 ml. 

389 Kč [15,59 €]

6     FC33431T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový bytový parfém, 
200 ml. 

699 Kč [27,99 €]

5     FC33431E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
parfémová esence do aromalamp 
a difuzérů, 100 ml. 

169 Kč [6,79 €]

4

     FC33431A 
SÓJOVÝ VONNÝ EKO VOSK PARFUMIA® 
do aromalamp, voní 8-24 hodin, 40 ml. 

99 Kč [3,99 €]

7      FC33431 
SÓJOVÁ VONNÁ EKO SVÍCE PARFUMIA®
doba hoření až 60 hodin, 250 ml. 

499 Kč [19,99 €]

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Baleno v exklusivních obalech.

23

65

4

7 8
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NEJLUXUSNĚJŠÍ
KOSMETICKÝ PARFÉM V NAŠÍ NABÍDCERED VELVET

Luxusní orientální květinová parfemace pro ženy i muže.
Stvořena pro vzácné příležitosti, dává vyniknout vaší jedinečnosti, vkusu a eleganci. 
Hřejivá denní i večerní kompozice postupně uvolní dřevité tóny, ambru a mech. 
Upoutá vůní šafránu, jasmínu a mošusu.

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

     FC0960 
EDP PARFÉMOVÁ VODA 
RED VELVET, 100 ml 

1290 Kč [49,90 €]

1

     FC0693  
PĚNIVÝ SPRCHOVÝ GEL
s extraktem z Aloe Vera a glycerinem 
RED VELVET, 250 ml 

99 Kč [3,99 €]

2

     BB0929  
PĚNOVÉ MÝDLO na ruce i tělo
RED VELVET, 300 ml

129 Kč [4,99 €]

3

     TA0641 
AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉR
RED VELVET, 750 ml 

159 Kč [6,39 €]

4

HONORÉ FUTURE MEN®
Novou závislost, které se nebudete chtít vzdát, představuje parfemace HONORÉ.
Hned v úvodu vás přivítají osvěžující tóny pomeranče, brazilských mandarinek a citrónu.
Později se vonná kompozice pozvolna rozvoní květy růže, konvalinky a jasmínu.
O mužný závěr se postará skořice, santalové a cedrové dřevo, pačule a tonka.

     FC0694 
PĚNIVÝ SPRCHOVÝ GEL s extraktem z Aloe Vera 
a glycerinem HONORÉ, 250 ml 

99 Kč [3,99 €]

5      FC0956  
3v1 ANTIPERSPIRANT
sprej HONORÉ, 200 ml 

149 Kč [5,99 €]

6

     TA0642 
AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉR 
HONORÉ, L’AVIVAGE®, 750 ml 

159 Kč [6,39 €]

7      FC0959 
EDP PARFÉMOVÁ VODA 
HONORÉ, 100 ml 

1290 Kč [49,90 €]

8

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

5
6

7

8

V atraktivním balení 
se zlatou ražbou.

4

3

2

1

EDP

EDP

NA DÁREK
TIP
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MY HOME Odhalte přitažlivou parfemaci, díky níž budete mít skvělou náladu po celý den 
a vydejte se na cestu za jedinečným smyslovým zážitkem. 

Nejprve vás osloví její dřevitý, ale přitom stále elegantní úvod doplněný kombinací 
bergamotu, pomeranče a zeleného listí. Opojné akordy jasmínu, čokolády 
a mošusu s cedrem umocní vaši přitažlivost.

     FC33417T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový 
bytový parfém, 200 ml. 

699 Kč [27,99 €]

12

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

     FC33417E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
parfémová esence do aromalamp 
a difuzérů, 100 ml. 

169 Kč [6,79 €]

11     FC33417B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
interiérový bytový sprej, 
100 ml. 

389 Kč [15,59 €]

10      FC33417T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
interiérový tyčinkový 
bytový parfém, 100 ml. 

389 Kč [15,59 €]

13

     FC1023 
EDP PARFÉMOVÁ VODA, 
100 ml. 

1290 Kč 
[49,90 €]

9

     FC1022  
PĚNIVÝ SPRCHOVÝ GEL 
s extraktem z Aloe Vera 
a glycerinem, 250 ml. 

99 Kč [3,99 €]

7

     TA1021 
AVIVÁŽNÍ 
KONDICIONÉR, 
750 ml. 

159 Kč [6,39 €]

8

200 ml

    ZAHALTE SE
DO HŘEJIVÉHO PLÉDU

PŘEHOZ
150 x 200 cm

V SEVERSKÉM STYLU
Kombinujte s hvězdnými polštáři a vytvořte si doma svůj útulný koutek.  

XL velký přehoz/pléd 
150 x 200 cm oboustranný. 
Z příjemného hřejivého materiálu 
zdobený třásněmi, 100 % acrylic. 
     FC94112 šedý
     FC94111 přírodní 
Dříve 999 Kč

499 Kč [19,99 €] za každý

5
6

MEGA velký polštář 60 x 60 cm (!!!). Odnímatelný potah
s uzavíráním na zip. Vnitřní výplň z dutého vlákna. 
Potah 70% PES, 30% bavlna, náplň 100% PES.
     FC94081 přírodní 
     FC94082 šedý 
Dříve 699 Kč

399 Kč [15,99 €] za každý, včetně výplně

1
2

     FC94091 
Potah na polštář 45 x 45 cm, přírodní. 
Uzavírání na zip, 70% PES, 30% bavlna. 
Dříve 349 Kč

199 Kč [7,99 €]

3

     FC94101 
Potah na polštář 30 x 50 cm. 
Uzavírání na zip, 70% PES, 
30% bavlna.
Dříve 329 Kč

119 Kč [4,79 €]

4

1

1

2

2

4

5

6

3

Lze použít
i na sezení.

6

SLEVA 
až

500 Kč

100 ml

PARFUMIA®

Baleno 
v exklusivních 

obalech.

9

11

12

10

13

10

11

12

13

7

8

9

TIP
NA DÁREK

EDP
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MULTIFUNKČNÍ KUCHYŇSKÉ ROBOTY 
s revolučním hnětacím dvojhákem, celokovovým tělem 
a převodovkou.

     EL33251
ROBOTHEUM® 1000 W, revoluční hnětací dvojhák, 
5 L celonerezová nádoba, celokovové tělo i převodovka, 
regulace otáček (8 rychlostí ) s funkcí PULSE (okamžitá rychlost), 
planetární systém míchání, délka šnůry 130 cm. 
Napájení 220-240V/50-60Hz. 
Rozměry: š 33 x h 22,5 x v 34 cm, váha cca 7 kg. 
Dodáváme včetně návodu.

5 990 Kč [229 €]

1

PLANETÁRNÍ SYSTÉM MÍCHÁNÍ
(krouživé pohyby nástavců okolo vlastní osy 

i okolo celé mísy) = vše se dokonale promísí.

ROBOTHEUM®

     EL33241
ROBOTHEUM® 1500 W, revoluční hnětací dvojhák,
10 L celonerezová nádoba, display, celokovové tělo 
i převodovka, regulace otáček (6 rychlostí) s funkcí 
PULSE (okamžitá rychlost), planetární systém míchání, 
délka šnůry 130 cm. Napájení 220-240V/50-60Hz.
Rozměry včetně nerezové nádoby:
š 41 x h 28 x v 41,5 cm, váha cca 11 kg.
Dodáváme včetně návodu.

7 990 Kč 
[299 €]

2

Hravě si poradí s těstem na 3 chleby najednou!
Zvládne ušlehat i několik litrů krému na jeden zátah.

A ani se u toho nezapotí!

EXTRA SILNÝ MOTOR 1500 W

5 L

10 L

       Výkyvné rameno pro snadnou manipulaci 
a pohodlnější výměnu nástavců.

1 2

NEJPROPRACOVANĚJŠÍ 
HNĚTACÍ SYSTÉM NA SVĚTĚ
= plně nahrazuje ruční hnětení!

1 2

          Bajonetový systém 
uchycení nástavců.

1 2

     Určeno pro všechny 
běžné domácnosti.

1

   Určeno pro velké
rodiny, pro farmáře,
pro vášnivé cukráře...

2

        Masivní celokovové tělo 
i převodovka. Dlouhá životnost.

1 2

Pomocí hnětacího dvojháku 
zpracujete i tuhá těsta na cukroví, 
domácí chlebová i kynutá těsta.

1 2

2

1

VIDEO
na dedra.cz

TIP
NA DÁREK

     EL33321
Nástavec na strouhání potravin 
se dvěma kovovými struhadly (plátky 
a hrubší nudličky). Nerezová ocel, 
tvrzený plast. Vhodný k oběma 
robotům ROBOTHEUM®.

699 Kč  
[27,99 €]

3

NÁSTAVEC 
NA STROUHÁNÍ 
POTRAVIN

     EL33291
Mlýnek na maso + nástavec na plnění klobás + tvorbu těstovin 
a nástavec na vytlačované/strojkové cukroví. Kvalitní ocelový 
nerezový nůž a šnekový podavač u mlýnku na maso zajistí odolnost 
proti opotřebení. Nerezová ocel, tvrzený plast. Vhodný k oběma 
robotům ROBOTHEUM®.

990 Kč [39,60 €]

4

MLÝNEK NA MASO, PLNĚNÍ KLOBÁS, 
VYTLAČOVANÉ CUKROVÍ

Využijete také 
na tvorbu 
domácích 
klobás.

S nástavcem na strojkové cukroví 
vykouzlíte krásné tvary.

Také na těstoviny.

     EL33311
2+1 ZDARMA výrobník 
na těstoviny, 3 nástavce 
na výrobu domácích těstovin. 
Kvalitní nerezová ocel, 
masivní provedení. 
Vhodný k oběma robotům 
ROBOTHEUM®. 

3 990 Kč [155 €]

5

2+1 ZDARMA 
VÝROBNÍK NA TĚSTOVINY

S možností 
nastavení 
tloušťky

ÚZKÉ 
NUDLE

ŠIROKÉ NUDLE

2+1
ZDARMA

PLÁTKY HRUBÉ NUDLIČKY

3

4

5
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CHCEŠ UŠETŘIT ENERGII 
A PENÍZE? 

POUŽÍVEJ TLAKOVÝ 
HRNEC!

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

Prodejní cena 5 990 Kč/229 €

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

INDUKČNÍ, TLAKOVÉ 
A ZDRAVÉ VAŘENÍ! 3D OHŘEV  

INDUKČNÍ DNO A STĚNY  
= ohřívá po celém dně 

i ze stran 

O 50 % 
VĚTŠÍ PLOCHA OHŘEVU! 

SPODNÍ I BOČNÍ OHŘEV
NEPOTŘEBUJE PLYN

16 
PŘÍSTROJŮ 
v JEDNOM

*Cena za půlku

2 995 Kč [114,50 €] 

5litrů

30̊ C —185°C

1min — 24hod

18 programů

PŘESNÁ LCD DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

EL35011
Digitální kuchyňská váha s nerezovou plochou s LCD displejem 
a funkcí TARE. Kombinace nerezu a ABS plastu. 
Napájení na 2 baterie 1,5 V AAA (nejsou součást balení). 
Váha: 250 g. Rozměry: š 14 x h 18 x v 1,8 cm.

399 Kč [15,99 €]

• kapacita až 5 kg
• modře podsvícený LCD displej
• automatické vypnutí
• změna jednotek (g/kg/oz/lb/oz)
• indikace přetížení a slabé baterie
• protiskluzové nožičky

Sady vykrajovátek, mix barev, 
tvrzený plast.

     DA6022 
Květy 3 ks, výška 2,5 cm

     DA6030 
Stromek 5 ks, výška 4 cm

     DA6023 
Perníčci 3 ks, výška 2,5 cm

     DA7065 
Medvídci/kočičky 5 ks, 
výška 4 cm
Dříve 69 Kč

1

2

3

4

VYKRAJOVÁTKA
Akční cena platí 

POUZE do 20.1.2023!
1

2

3
4

DÍLNÁ 
SADA

5

DÍLNÁ 
SADA

5

DÍLNÁ 
SADA

3

DÍLNÁ 
SADA

3jen

59 Kč
2,39 €
za sadu

V elegantním slim designu s nerezovou vážicí plochou, 
dovažovací funkcí TARE a přehledným LCD displejem. FUNKCE dovažování TARE

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

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

po splnění podmínky se cena automaticky sníží!

50 %

za P LKU
COMBIVAR

Platí POUZE do 30.11.2022!

ÚSPORAÚSPORA
2995 Kč2995 Kč

114,50 €114,50 €

*Barevná skladba každé sady je náhodná. 
Nemusí se shodovat s fotografií. 

Vykrajovátka jsou balena 
v uzavíratelných dózách.

odchylka 
1 gram (!)

NOVINKA

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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     DA31891 
Lopatka na dort na boku s vroubkováním pro snadné krájení, 
délka 26 cm, vyrobeno z odolného plastu, 
s očkem na pověšení.

59 Kč 
[2,39 €]

3

detail 
vroubků

XL 2 PATROVÝ
     DA89851
Na potraviny, objem 2 x 3500 ml.
Odolný plast, vhodný do myčky, 
mrazáku i chladničky, 
š 32 x h 22 x v 14 cm.

249 Kč [9,99 €]

4

3 x 3500 ml

2 x 3500 ml

Na cukroví, 
koláče, buchty, 

chlebíčky 
a jiné občerstvení.

4
4

5
6 

     DA19971
Na potraviny, objem 3 x 3500 ml.
Odolný plast, vhodný do myčky,
mrazáku i chladničky, 
š 32 x h 22 x v 19,5 cm, 
vnitřní rozměr jednoho patra 
š 30 x h 21 x v 6,5 cm.

349 Kč 
[13,99 €]

5

XXL 3 PATROVÝ

XXL 3 PATROVÝ
     DA19972 
3 PATROVÝ XXL BUCHTONOŠ 
1 x 3500 ml + 2 x 2000 ml.
Odolný plast, vhodný do myčky,
mrazáku i chladničky,
š 32 x h 22 x v 14,5 cm.

299 Kč [11,99 €]

6

Ideální 
na uchování 

potravin v lednici 
a chladničce.

1 x 3500 ml
+ 2 x 2000 ml

6
6

Podložku můžete podle
potřeby zastřihnout

na požadovanou velikost.

SILIKONOVÁ 
PEČÍCÍ PODLOŽKA

     DA4865 
Silikonová pečící podložka 50 x 30 cm, matná 
nepřilnavá vrchní vrstva, lesklá neklouzavá spodní 
vrstva, teplota používání až 220°C. 

199 Kč [7,99 €]

2

50 cm

30 cm
Využijete na válení těsta, pečení vyváleného 
těsta, pro usnadnění rolování závinů…

2

2

2

2

2

3 3

3

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

XXL BUCHTONOŠ

Jednotlivá 
patra lze odepínat 

nebo přidávat.

Využijete třeba na dekorování dortů, 
na pečení perníčků, sušenek...

VELKÁ SADA 
VYKRAJOVÁTEK NA DORTY A KOLÁČE
     DA31881 
13 ks vykrajovátek různých tvarů v uzavíratelné dóze.
Vyrobeno z odolného plastu.
Průměr balení 23 cm, výška vykrajovátek 4 cm. 
Sada obsahuje: 1 velký kruh (ø 22 cm) + 1 velká kytka 
(ø 21,5 cm) + 1 střední kruh (ø 11 cm) + 1 střední kytka 
(ø 10 cm) na vykrajování např. piškotových 
nebo dortových korpusů, na výrobu vrstvených dortů 
+ 9 různých vykrajovátek (ø cca 3 - 6 cm)

199 Kč [7,99 €] za sadu

1

originálně 
zdobený

dort/koláč

1

1

1

LOPATKA NA DORT

DÍLNÁ 
SADA

14
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Formy na pečení z oceli se zlato měděným prémiovým nepřilnavým 
povrchem BIOPAN® GOLD, který se snadno udržuje 
a má dlouhou životnost. 
Pečící formy by neměly chybět v žádné kuchyni.

FORMY VYUŽIJETE NA PEČENÍ BÁBOVKY,
MUFFINŮ, DORTU, TLAČENKY, NÁDIVKY, PAŠTIKY, ASPIKU atd....

     DA25482
FORMA NA BÁBOVKU, 
objem 1400 ml, 
průměr 23 cm, výška 8 cm.

189 Kč [7,59 €]

3

     DA29201
FORMA NA VÁNOČKU, 
objem 1600 ml, 
š 16,5 x d 39 x v 6 cm.

169 Kč [6,79 €]

1

     DA29204
DORTOVÁ ROZKLÁDACÍ 
FORMA ve tvaru srdce, 
s kovovou přezkou pro snadné 
odepnutí obruče, dno s prolisem 
pro přenášení a servírování. 
Rozměry s podnosem
š 30 x d 30 x v 8 cm,
forma š 27 x d 27 x v 7 cm.

249 Kč [9,99 €]

2

     DA29202
SRNČÍ HŘBET, tradiční forma,
objem 1000 ml, š 12 x d 31 x v 4 cm.

169 Kč [6,79 €]

5

     DA29203
HLUBOKÝ PLECH, objem 3900 ml, 
š 42 x h 29 x v 4,5 cm. 

199 Kč [7,99 €]

4

     DA29205
FORMA NA MUFFINY 12 ks, 
rozměr formy š 35 x h 27 x v 3 cm, 
otvor pro muffin průměr 6,5 cm, výška 3 cm.

179 Kč [6,99 €]

6

Bábovka má 
originální tvar.

Využijete ji na pečené či nepečené dorty, 
cheesecaky i slané dobroty. 

2

3

Vánočka bez pletení. 

1

Formy jsou vhodné do elektrické, plynové i horkovzdušné trouby.

3

6

1

6

2

4

5

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

199 Kč [7,99 €]

7

Baleno 
v dárkovém boxu.

2 PATROVÉ 
ETAŽÉRY

Baleno 
v dárkovém 

boxu.

KVALITNÍ
PORCELÁN 

S CELOPLOŠNÝM 
MOTIVEM

2 patrový etažér,
vyrobeno z porcelánu a kovu.
Dárkový box vyroben z tvrdého 
kartonu a textilu.
Rozměry: 23 x 23 x 27 cm
     DA83893 BLUE FLOWERS 
     DA83892 BIKE & FLOWERS
Dříve 599 Kč

499 Kč 
[19,99 €] za každý

8
9

7

8

9
8

9

NA DÁREK
TIP
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MEGA OBROVSKÝ 
VÁL XXXXL 
45 x 65 cm

8Odnímatelná  
přepážka umožňuje péct  

dva různé koláče současně. 
Také

na nepečené dorty 
nebo aspiky.

     DA26874
Nastavitelná XXL obdélníková forma 
z nerezové oceli s odnímatelnou 
přepážkou. Variabilní nastavení velikosti,
hloubka 5 cm.

199 Kč [7,99 €]

8

8

nastavitelná 18 až 34 cm

nastavitelná 
28 až 53 cm

8

NASTAVITELNÉ NEREZOVÉ FORMY 
NA PEČENÍ
Jednoduše přizpůsobíte požadované velikosti. 
Ideální na několikapatrové dorty. 
Lze je také použít na buchty, koláče i slané nákypy.

4

nastavitelná 
9 až 15,5 cm

nastavitelná 
15 až 28 cm

54 
4

56

6

7

7

6 7

nastavitelný průměr 
16 až 28 cm

nastavitelný průměr 
16 až 20 cm

5
5

Na přípravu
a zpracování těsta. 

Těsto se nelepí 
a díky zvýšeným 

okrajům vám mouka 
nebude 

padat všude kolem. 

     DA4866 
XXXXL MEGA obrovský vál
se zvýšeným okrajem cca 2,5 cm. 
Rozměr: 65 x 45 cm (!!!).

699 Kč [27,99 €]

1

80% ÚSPORA 
MÍSTA PŘI SKLADOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÁL XXXXL

1

3

1

     DA31431
47 cm celonerezový váleček na těsto, 
délka 47 cm, průměr 5 cm, 
délka válecí plochy 25 cm. 
Dříve 699 Kč   
499 Kč [19,99 €]

3

2v1 LOUSKÁČEK

VÁLEČEK NA TĚSTO

Na všechny druhy 
ořechů a mandle.

     DA6454
2v1 Louskáček, odolný plast a kov, 
masivní provedení. Rozměr 18 x 6 cm.
Dříve 199 Kč 
149 Kč [5,99 €]

2

2

3

3

     DA268731 kulatá forma M, 
hloubka 8 cm.

149 Kč [5,99 €]

6      DA26873 kulatá forma L, 
hloubka 8,5 cm.

169 Kč [6,79 €]

7

Nastavitelná kulatá forma na pečení z nerezové oceli 
s vyznačenou stupnicí průměru. Variabilní nastavení velikosti.

Nastavitelná čtvercová forma na pečení z nerezové oceli, 
variabilní nastavení velikosti, hloubka 5 cm.

     DA26871 čtvercová forma M 

129 Kč [4,99 €]

4      DA26872 čtvercová forma L 

149 Kč [5,99 €]

5

SLEVA
50 Kč

VÁNOČNÍ PEČENÍ

SLEVA
200 Kč
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DÍLNÉ 
SADY

9

A

B

C

D

E

Opravdu široká 
20 cm (!)

Snadno přemístíte upečený koláč, 
velké množství cukroví i dortíky z plechu 
nebo pohodlně přendáte nakrájenou 

zeleninu do pánve.

2

Během chvíle vytvoříte jemné 
květy, listy, trávu jedním tahem.

9 KS SADA ŠPIČEK 
NA ZDOBENÍ
Využijete na zdobení dortů, zákusků
i slaných dobrot, na krémy i pomazánky.
9 ks SADA ŠPIČEK na zdobení z kvalitní nerezavějící  
oceli. Průměr horní 2 cm, spodní 3 cm, výška 4,2 cm.
     DA26881 široké 
     DA26882 detailní ruské  

169 Kč [6,79 €] za každou sadu

3
4

3

4

4

5

5

5

A B C D

E

Pasují k silikonovému 
zdobícímu sáčku.

     DA6257
PROFI-CREAM silikonový zdobící 
set obsahující pevný silikonový 
znovu použitelný sáček
+ 5 různých plastových nástavců.

199 Kč [7,99 €]

5

PROFI-CREAM

5

     DA26842
Roztírací lopatka/stěrka pro snadné roztírání krémů z nerezavějící oceli 
a rukojetí z odolného plastu. Délka 36,5 cm, roztírací plocha 19,5 x 3 cm.

69 Kč [2,79 €]

2

ROZTÍRACÍ 
LOPATKA/STĚRKA

2

Litina má vynikající vlastnosti související s vedením 
a akumulací tepla, pokrm se rovnoměrně zahřívá 

ze všech stran , takže je maso vždy dokonale 
propečené. Masivní konstrukce zajišťuje vysokou 

odolnost a dlouhou dobu udržení teploty.

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

pečení v troubě (včetně poklice), na venkovních grilech.

Vnitřní strany poklic jsou opatřeny kondenzačními 
výstupky, které napomáhají správné cirkulaci páry.
Díky tomu se maso dusí ve vlastní šťávě
a nedochází k vysušování.

XXL oválný hluboký hrnec/pekáč s poklicí. 
Max. objem 7 000 ml. Max. vnější rozměry včetně poklice: 
42,5 x 26 x 18,5 cm, hloubka pekáče 13 cm. 
Hmotnost včetně poklice 7,5 kg (!!!). 
     DA83815 zelený 
     DA83811 červený
     DA83814 šedý

1 990 Kč [76,90 €] 
za každý

7
6

8

7

8

XXL ŠIROKÁ STĚRKA/ŠPACHTLE
     DA26841
XXL široká stěrka/špachtle na pečení i vaření z nerezavějící oceli
a rukojetí z odolného plastu. Rozměry celkem š 20 x h 24,5 x v 3,5 cm, 
nabírací plocha cca 20 x 20 cm.

199 Kč [7,99 €]

1

1

6

Snadná údržba,
dlouhá životnost.

Samopodlévací 
poklice.

IRONMASSIVE VYDRŽÍ NA VĚKY!
MASIVNÍ LITINOVÉ NÁDOBÍ OPATŘENÉ PORCELÁNOVOU 
SMALTOVANOU POVRCHOVOU VRSTVOU

Objem 
7 000 ml

TIP
NA DÁREK
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Bambusové prkénko z vysokotlakého lisovaného 
bambusu s praktickým madlem na přidržení, 
tloušťka prkénka cca 1,7 cm.
     DA25152 š 30 x v 40 cm 

299 Kč [11,99 €]

     DA25151 š 25 x v 36 cm 

269 Kč [10,79 €]

1

2

8

stojan

     DA25141
5 ks SADA bambusové
KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ.
Rozměry celkem:
průměr 7,3 x v 31,5 cm,
délka náčiní cca 30 cm.

199 Kč [7,99 €]
 za sadu 5 ks

7

     DA1464 
Bambusový vál XXL 60 x 40 cm.
Na přípravu, válení, krájení a vykrajování všech druhů těst. 
S praktickou zarážkou v přední části. 
Dříve 599 Kč

399 Kč [15,99 €]

5

3

2

2

BAMBOO
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.

7

     DA25211 
BAMBOO VINOTÉKA/STOJAN na víno 
pro 9 lahví z vysokotlakého bambusu 
s ocelovým spojovacím materiálem. 
Rozměry: š 33 x h 16,5 x v 33,5 cm, 
na lahve o průměru cca 8 cm. 

1490 Kč [57,90 €]

4

1

5

8

OBSAH SADY:

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

9

obracečkastěrka
kulatá 

vařečka
šikmá 

vařečka

5

Využijete při rozvalování těsta 
přímo na plechu nebo ve formě. 

Ideální pro přípravu koláčů, 
frgálů a domácí pizzy.

8

VAŘTE S CHUTÍ 
ZA POUŽITÍ

EKOLOGICKÉHO 
NÁČINÍ!

     DA25181
47 cm BAMBOO VÁLEČEK NA TĚSTO
z vysokotlakého bambusu.
Délka 47 cm, průměr cca 6 cm. 

149 Kč [5,99 €]

9

     DA25231 
ROZVÁLEČEK na těsto z bukového dřeva. 
Rozměry celkem š 14,5 x h 4 x v 17,5 cm,
váleček délka 13,8 cm, průměr 4 cm.  

129 Kč [4,99 €]

8

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

199 Kč [7,99 €] za 4 dílný set

6
     FC20134 
SAKAI nůž na pečivo,
celková délka 330 mm.

399 Kč [15,99 €]

3

6

6

DÍLNÁ 
SADA

5

DÍLNÁ 
SADA

4

SLEVA
200 Kč

4

NA DÁREK
TIP
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     DA28141 
Bambusový stojan na ubrousky.
Rozměry: š 15 x h 5 x v 11,5 cm.

149 Kč [5,99 €]

1

Na papírové 
i látkové ubrousky.

     DA28171   
80 ks bambusové špejle. Délka jedné cca 24,5 cm. 
Dříve 39 Kč

29 Kč [1,19 €] za 80 kusů

2

     DA28221 
Palička na maso z masivního 
bukového dřeva, oboustranná. 
Délka 33 cm, rozměr klepací plochy 
5,5 x 5,5 cm, průměr rukojeti 
cca 2 cm.

199 Kč [7,99 €]

4 Masivní provedení.

     DA28261   
Bambusový stojan na banány.
Průměr 17,5 cm, výška 28,5 cm. 

249 Kč [9,99 €]

3

     DA25161
Bambusový kartáč na vlasy, 
tělo i zakulacené hroty z bambusu, 
jsou šetrné k pokožce hlavy 
a upevněny v podložce z kaučuku. 
Rozměry: š 8 x h 3 x v 23 cm.

299 Kč [11,99 €]

7

Při česání masíruje pokožku 
hlavy, neelektrizuje a zanechá 

vlasy hebké.
Jemně rozčeše zacuchané 

i husté vlasy!

Kuchyňské doplňky z bambusu nebo dřeva, 
jakožto nestárnoucí klasika, dodají kouzlo 
domova každé domácnosti.

SUPER 
CENA

29 Kč
1,19 €

     DA28151 
2 ks medolžíčka na med 
z bukového dřeva. 
Délka jedné 16 cm, 
max. průměr cca 2 cm. 

49 Kč [1,99 €] za 2 kusy

5
     DA28161  
70 ks bambusová napichovátka. 
Délka jednoho cca 8,5 cm. 
Dříve 39 Kč

29 Kč [1,19 €] za 70 kusů

6

Nábytek je vyrobený 
z bambusu, zaručuje 
tak udržitelný rozvoj 

a využití rychlerostoucího 
bambusu k výrobě nábytku. 

DÍLNÁ 
SADA

2

DÍLNÁ 
SADA

80

DÍLNÁ 
SADA

70

NOVINKY

BAMBUSOVÝ REGÁL 
s policemi a dvířky ve spodní části. 
Rozměry: š 36 x h 33 cm. 

     DA34091 
1 police, výška 80 cm

1990 Kč [76,90 €]

     DA34092 
2 police, výška 110 cm

2 490 Kč [94,90 €]

     DA34093 
3 police, výška 140 cm

2 990 Kč [115 €]

9

10

11

DÍKY REGÁLŮM BUDETE MÍT DOMA 
VŽDY VŠE PŘEHLEDNĚ UROVNÁNO 

A SEŘAZENO.

Z PŘÍRODNÍHO VYSOKOTLAKÉHO BAMBUSU
Elegantní pomocníci dají jednou provždy vaší domácnosti řád, 
vše bude přehledně uloženo!
Regály využijete jako praktický koupelnový doplněk pro ukládání ručníků, 
kosmetiky a doplňků pro péči o tělo. Nebo kdekoli v domácnosti na ukládání věcí. 

BAMBOO NÁBYTEK

TIP
NA DÁREK výška 

80 cm

výška 
140 cm

výška 
110 cm

10 

10 

9

9

1

1

2

2

3

11

11

5

5

7

6

4

4

     DA25171
BAMBUSOVÁ KAZETA na papírové kapesníky 
s praktickým odklápěcím víkem a otvorem. 
Rozměry: š 23,5 x h 12 x v 9 cm.

249 Kč [9,99 €]

8

7

7

Dodáváme 
bez kapesníků. 

1. Kapesníky 
vyjměte z papírového 

obalu.

1.

2. Díky odklopenému 
víku kapesníky snadno 

vložíte do kazety.

2.

3. Hotovo.

3.

8

8

8

8
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REBELITO® 
SPORT&WEEKENDER

Lze použít také 
jako „organizér“
do brašen, batohů 

i kufrů...

ORGANIZÉR 
DO TAŠKY ČI KABELKY
Kabelkový pořádkumilovník - fuchsiový 
při výměně kabelky přendáte pouze tento organizér.
Hlavní kapsa je otevřená se 2 bočními kapsami
na zip, po stranách 10 kapes různých velikostí.
100% PES, max. rozměry: š. 27,5 x h 9 x v 17 cm 
     FC20491 fuchsiový 
     FC20493 černý

129 Kč [4,99 €] 
za každý 

1
2

1

2

Hodí se na zahradu i do parku, na piknik, camping, na výlety do přírody,
k vodě, na terasu, na relax při zimních radovánkách (lyže, snowboard), 
na pláž, na festivaly… Možno použít i v interiéru.

délka 180 - 190 cm (možno regulovat),
šířka 75 - 85 cm (možno regulovat)

AIRBAG SEDACÍ/LEHACÍ VAK

SKLADNÝ
A PŘENOSNÝ

VODĚODOLNÝ

AirBag vzduchový sedací a lehací vak. 
Rozložený cca 250 x 70 cm.
Složený ve vaku cca 18 x 15 x 35 cm. 
Nosnost 140 kg.   
 DA95133 růžový
 DA95132 zelený
 DA95134 modrý 
Dříve 899 Kč

499 Kč 
[19,99 €] 
za každý

4
3

5

Připevnění na stahovací
popruh kolem pasu

s uzavíráním
na plastovou sponu.

UNIVERZÁLNÍ PRAKTICKÉ
POUZDRO/LEDVINKA 
s kapsičkou na mobil s otvorem pro sluchátka, 
pouzdrem na lahev a kapsičkou na drobnosti. 
Nepromokavý materiál.
Rozměr pouzdra 42,5 x 20 cm, obvod popruhu 
a pouzdra kolem pasu od cca 62-104 cm. 
     DA20832 tyrkysově modré 
     DA20831 černé
     DA20833 jasně zelené
Dříve 299 Kč

199 Kč [7,99 €] za každé

10
11
12

Ideální taška na krátké cesty. 

Sportovní taška z textilie.
Nastavitelný odnímatelný popruh přes rameno.
Protiskluzové gumové podložky proti oděru.  
Rozměry cca: š 51 x h 22 x v 33 cm. 
     FC21023 modrá melange 
     FC21024 černá 
     FC21021 šedá melange 
     FC21022 růžová

399 Kč 
[15,99 €] 
za každou

6
7
8
9

9

6

7

8

10

11

12

10

HŘEJIVÁ ČEPICEFC pohodlná módní čepice. 
Vrchní materiál hladký s potiskem, 
vnitřní hřejivý fleece, materiál 100% PES. 
Obvod cca 54 – 58 cm.
199 Kč [7,99 €] 
za každou

VNITŘNÍ 
HŘEJIVÝ FLEECE

SLEVA
400 Kč

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

FC33591
FC33594

FC33593

FC33596

FC33598

FC33595

FC33592

SLEVA
100 Kč

3

4

5

4 4

NA DÁREK
TIP

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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XL JEMNÝ PLÉD
Použijete ho i jako přehoz 
přes ramena nebo větší 
šál kolem krku.

UNISEXOVÝ ŠÁL
Unisexový šál s bílým okrajem 
190 x 30 cm, 100% PAN.
     FC81545 fuchsiovo-fialový
     FC81544 černý
Dříve 249 Kč

149 Kč [5,99 €] za každý

2
1

ČEPICE/NÁKRČNÍK 
2v1 LAGOON VELVET 

Díky stahování snadno 
vytvoříte z nákrčníku 
praktickou čepici.

DAISY FLOWER 
ČEPICE

10

SUPER 
CENY

XL pléd z jemného úpletu s třásněmi, 
100% acrylic, š 65 x d 190 cm.  
     FC93233 červeno modrý 
     FC93232 šedo červený
Dříve 299 Kč

199 Kč [7,99 €] za každý

11
10

1

1

2

11

PLETENÉ ŠÁLY 
Unisexový pletený šál s pruhy 
190 x 30 cm, 100% PAN. 
     FC81554 tmavě šedo-bílý 
     FC81552 šedo-bílý
Dříve 269 Kč

199 Kč [7,99 €] 
za každý

5
6

Imitace norkové kožešiny z hebkého mikroplyše.
Vyrobeno ze 100% měkkého 
PES mikrovlákna.
Délka 105 cm, šířka 19 cm.

ŠÁLOVÝ LÍMEC

5 6

SLEVA
70 Kč

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

249 Kč [9,99 €] za každou

12
13
14

PLETENÁ ČEPICE 
S HŘEJIVOU PODŠÍVKOU

12

14

SLEVA
100 Kč

13
14

12

VNITŘNÍ 
HŘEJIVÝ 
FLEECE

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

TIP
NA DÁREK

2

     FC19944
Čepice/nákrčník, fuchsiový. Z hebkého velmi příjemného materiálu.
V horní části stahování olivkou. 100% LAGOON měkkého PES 
mikrovlákna. Výška nákrčníku 26 cm, obvod cca 48 – 66 cm. 
Dříve 199 Kč 
149 Kč [5,99 €]

3

     FC16891
Pletená čepice s BAMBULÍ z umělé kožešiny, 
efektní prošívání lesklou barevnou nití, 
100% acrylic, uni velikost.
Dříve 249 Kč

199 Kč [7,99 €]

4

3

3

4

4

S aplikací Rebelito®.
     FC19391 platinově šedý
     FC19381 černý 
     FC19411 smetanový
Dříve 299 Kč

199 Kč [7,99 €]
za každý

7
8
9

13

13

7

7

8

8

9

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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Kouzelná vodní kreslící knížka + 2x vodní tužka s různou šířkou hrotu. 
Uvnitř 5 různých obrázků a různé úkoly. 
     DA24162 zvířátka 
     DA24164 čísla 
     DA24166 vozidla 

249 Kč [9,99 €]

1
2
3

     DA29063 
Omyvatelná kreslící podložka + 6 barevných fixů.
Lze prát v pračce. Rozměr: 48 x 48 cm.

159 Kč [6,39 €]

6

Vybarvěte vzory barvami a nakreslete své vlastní obrázky.
MALOVÁNÍ V BARVÁCH!

Po vybarvení lze podložku 
vyprat a kreslit znovu!

6

Zábavné a čisté vodní malování! 

VODNÍ KRESLÍCÍ PODLOŽKA
Po uschnutí jsou obrázky opět
„neviditelné a vy můžete kreslit znovu!
Stačí naplnit vodou – žádný inkoust, žádné chemikálie!

     DA29061  
Vodní kreslící podložka + 1 vodní tužka, 
v zadní části dvě poutka pro možné 
zavěšení na zeď, 57 x 48 cm.

249 Kč [9,99 €]

7 OPAKOVATELNĚ 
POUŽITELNÉ!

Naplňte pero vodou a začněte kreslit. 
Můžete vytvářet jakékoli kresby. 

Více podložek
na www.dedra.cz.

PUZZLE 
DINOSAURUS 4v1

SADA OBSAHUJE:
    oboustrannou tabuli (černá: pro kreslení křídami,
bílá: pro magnetky a kreslení fixem) + stojan/šuplík
    1 ks černá fixa s magnetem a mazací houbičkou
    3 ks barevných kříd
    1 ks houbička 
    134 ks různých magnetů pro sestavení obrázků

     DA33383 
3v1 stolní oboustranná magnetická kreslící tabule,
přírodní dřevěná, z jedné strany povrch pro kreslení křídami
(3 barevné křídy jsou součstí balení) z druhé bílá magnetická 
tabule s možností kreslení fixem (fix součástí balení)
součástí také houbička na mazání napsaného textu.
Rozměry: š 29,5 x h 23 x v 3 cm (rozložená 18,5 cm),
kreslící plocha 24 x 17 cm. 

399 Kč [15,99 €] za 140 dílný set

8

134 KUSŮ 
RŮZNÝCH MAGNETŮ 

3v1 STOLNÍ OBOUSTRANNÁ 
MAGNETICKÁ KRESLÍCÍ TABULE

KOUZELNÁ VODNÍ KRESLÍCÍ KNÍŽKA

NÁVRAT NÁVRAT 
LEGENDLEGEND

1

3

2

3

1

DÍLNÁ 
SADA

59

     DA30571 
59 ks PUZZLE DINOSAURUS 4v1,
plastové mozaikové puzzle, 
ze kterých lze vytvořit 4 různé obrázky. 
Rozměr podložky 11 x 11,5 cm.

69 Kč [2,79 €] 
za sadu 59 ks  

5

5

5 6

DÍLNÁ 
SADA

140140
7

8

8

8

8

     DA30572  
59 ks PUZZLE DOPRAVNÍ
VOZIDLA 4v1,
plastové mozaikové
puzzle, ze kterých
lze vytvořit 4 různé
obrázky.
Rozměr podložky
11 x 11,5 cm.

69 Kč [2,79 €]
za sadu 59 ks

4

PUZZLE
DOPRAVNÍ VOZIDLA

včetně návodu

DÍLNÁ 
SADA

59

4

4

NÁVRAT 
LEGEND
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KOMPAKTNÍ,
díky menším rozměrům

ji využijete i na cestách a dovolených.

SADA OBSAHUJE:
    oboustrannou tabuli (černá: pro kreslení křídami,
    bílá: pro magnetky a kreslení fixem) + stojan/šuplík
    1 ks černá fixa s mazací houbičkou
    2 ks barevných kříd
    1 ks houbička
    71 ks různých magnetů pro sestavení obrázků

Ideální nejen
ke kreslení,

ale také k učení
písmen a číslic.

SADA OBSAHUJE:
    oboustrannou tabuli (černá: pro kreslení křídami,
    bílá: pro magnetky a kreslení fixy)
    1 ks černá fixa s magnetem a mazací houbičkou
    3 ks barevných kříd
    1 ks houbička
    54 ks magnetů se zvířátky, písmeny a čísly 

     DA33381 
3v1 stolní oboustranná magnetická kreslící tabule,
přírodní dřevěná, z jedné strany povrch pro kreslení křídami,
z druhé bílá magnetická tabule s možností kreslení fixem.
Rozměry: š 29 x h 22 x v 3 cm (rozložená 18,5 cm),
kreslící plocha 24 x 17 cm. 

399 Kč [15,99 €] za 76 dílnou sadu

1

     DA33382 
3v1 oboustranná magnetická kreslící tabule
na stojanu, přírodní dřevěná, z jedné strany
povrch pro kreslení křídami, z druhé bílá
magnetická tabule s možností kreslení fixem,
lze složit pro snadné skladování.
Rozměry: š 37 x h 31 x v 54 cm,
kreslící plocha 29,5 x 31,5 cm. 

899 Kč [35,99 €] 
za 60 dílnou sadu

2

1

71 KUSŮ
RŮZNÝCH MAGNETŮ1

2

54 KUSŮ
RŮZNÝCH MAGNETŮ2

1

DÍLNÁ 
SADA

76

DÍLNÁ 
SADA

60

1

2v1 OBRÁZKOVÝ PROJEKTOR A LOGICKÁ HRA
Projektor naučí kreslit každé dítko     a logická hra jej zabaví na dlouhý čas.

Lampičku
(delfína i žirafu)

lze naklápět nahoru
a do stran a tím

si upravovat velikost
i umístění promítaného 

obrázku.

DÍLNÉ 
SADY

64

SADA OBSAHUJE:
    stolek s promítací lampičkou
    3 ks projekčních disků
    12 ks barevných fixů
    1 ks kolotoč na logickou hru  
    1 ks sáček na uskladnění kostiček 
    1 ks podložka na stolek 
    1 ks stírací houbička
    1 ks papír na kreslení 
    42 ks kostiček na logickou hru

1

2

2

TIP
NA DÁREK

PROMÍTÁ 
OBRÁZEK

LOGICKÁ HRA

Hraje 
melodie 
a svítí.

Do projektoru vložte vybraný disk s obrázky, 
které se promítnou na papír a děti si je už 

sami obkreslí a vybarví.

1. zvířata 2. ovoce/zelenina 3. dopravní 
prostředky

A

B

Projekční lampička a logická hra v jednom.
Napájení na 3 baterie AA 1,5 V (nejsou součástí balení).
Vyrobeno z odolného plastu.
Průměr disků 5,5 cm, průměr obrázku cca 7-10 cm.
Pro děti od 3 let. 
     DA35211 delfín, složené cca š 30 x h 27 x v 30 cm 
     DA35212 žirafa, složené cca š 30 x h 23 x v 36 cm

399 Kč [15,99 €] za sadu

3
4

3

4

4

3

3

3 4

NOVÉ

2v1

NÁVRAT 
LEGEND

1.

2.

3.
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Canvasové plátno je zafixované na MDF rámu.

Namalujte si vlastní 
obrazy podle nálady 

a chuti. 

SADA 4 KS MALÍŘSKÝCH PLÁTEN

Tato plátna zabaví 
vás i vaše děti
a jsou skvělým 

kreativním dárkem, 
který potěší!

30 x 25 cm

25 x 20 cm

20 x 15 cm

15 x 10 cm

     DA23761 
SADA 4 KS malířských pláten různých velikostí. 
Rozměry: 30 x 25 cm, 25 x 20 cm, 20 x 15 cm, 15 x 10 cm.

199 Kč [7,99 €] za sadu 4 ks

3

     DA27602  
EXKLUZIVNÍ SADA uměleckých pastelek. 
Šestihranné, 150 odstínů, 2 ořezávátka. 
Baleno v pevné kartonové kazetě. 
Průměr pastelky cca 7 mm, délka 17, 5 cm. 
Rozměry balení: 46 x 20 cm, tloušťka 4 cm.

990 Kč [39,60 €]

4

Velký výběr barev 
= 150 různých odstínů.

Lehce kloužou po papíru, 
snadno se mísí, 
vrství a stínují.   

KRÁSNĚ SYTÉ A JASNÉ BARVY

ARTISTIC 
UMĚLECKÉ PASTELKY

*

Děkujeme naší zákaznici, paní Dagmar Petrovické, za zaslání 
obrázků vybarvených naší sadou uměleckých pastelek. *

STOLNÍ 
OŘEZÁVÁTKO
     DA29211 
Stolní ruční ořezávátko na tužky do průměru cca 9 mm, 
s kvalitním ocelovým nožem a velkým zásobníkem
na „piliny“, součástí upevňovací materiál na stůl. 
Rozměry: š 5,5 x h 7 (s kličkou 10,5 cm x v 10 cm).  

199 Kč [7,99 €]

2

Detail
upevnění 
ke stolu.

DEDRA DESIGN

Dodáváme v kazetě z pevného kartonu.

2

3

3

4

4

4

ARTISTIC
OLEJOVÉ PASTELY
Pro začínající umělce a nadšené výtvarníky

     DA32821  
36 ks sada uměleckých olejových pastelů 
nejvyšší kvality, kulaté. Rozměr jednoho pastelu:
průměr 11 mm, délka 7 cm.

349 Kč [13,99 €] za 36 ks

1

Vynikající krytí
a jasné intenzivní barvy.

Vysoká měkkost 
pro snadné nanášení 
a dobrou přilnavost 
na různé povrchy.

1

1

DÍLNÁ 
SADA

36

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

150150

TIP
NA DÁREK
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6

     DA27604 
150 ks EXKLUZIVNÍ SADA uměleckých akvarelových pastelek 
nejvyšší kvality, kulaté, vhodné pro suché i mokré malování, 150 odstínů, 
2 ořezávátka, 1 štětec. Baleno v pevné kartonové kazetě. 
Průměr pastelky cca 7 mm, délka 17, 5 cm. 
Rozměry balení: 48 x 20 cm, tloušťka cca 4 cm. 

990 Kč [39,60 €]

6

Velký výběr barev 
= 150 různých odstínů.

AQUARELLE UMĚLECKÉ VODOU ROZMYVATELNÉ PASTELKY

SADY UMĚLECKÝCH PASTELEK NEJVYŠŠÍ KVALITY

Můžete je používat jako klasické pastelky nebo rozmývat vodou pomocí štětce, 
či kreslit do vlhkého podkladu nebo namáčet pastelku přímo do vody.

KRÁSNĚ SYTÉ
A JASNÉ  BARVY!

2v1

UMĚLECKÉ
VODOU 

ROZMYVATELNÉNEONOVĚ SVÍTIVÉ METALICKÉ LESKLÉ

12 ks sada uměleckých pastelek nejvyšší kvality, šestihranné, 
12 odstínů. Průměr pastelky cca 7 mm, délka 17, 5 cm. 
     DA32791 umělecké pastelky ARTISTIC
     DA32792 vodou rozmyvatelné pastelky AQUARELLE 

149 Kč [5,99 €] za každou 12 dílnou sadu

4
5

12 ks sada uměleckých pastelek nejvyšší kvality, kulaté, 
12 odstínů. Průměr pastelky cca 7 mm, délka 17, 5 cm. 
     DA32793 svítivé odstíny NEON
     DA32794 lesklé odstíny METALLIC 

149 Kč [5,99 €] za každou 12 dílnou sadu

2
3

Dodáváme v kazetě z pevného kartonu.
DEDRA 

DESIGN

SUCHÉ 
I MOKRÉ 

MALOVÁNÍ!

6

6

6

DEDRA 
DESIGN

2 3 4 5

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

24 KS SADA
UMĚLECKÝCH KŘÍD
     DA32851  
24 ks sada uměleckých kříd nejvyšší kvality, 
suché prašné pastely, čtvercové. 
Rozměr křídy cca 10 x 10 mm, délka 6,5 cm.

249 Kč [9,99 €] za 24 ks

1

Kresbu lze velmi 
snadno rozmazávat, 

vzájemně mísit
a stínovat.

DEDRA 
DESIGN

1

1

NA DÁREK
TIP

DÍLNÁ 
SADA

24

DÍLNÉ 
SADY

12

DÍLNÁ 
SADA

150150
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Keramická aromalampa s lesklou glazurou.

     DA33071 
průměr 10 cm, výška 11 cm 

299 Kč [11,99 €] 

     DA33051 strom, 
průměr cca 8 cm, v 9,5 cm 

249 Kč [9,99 €] 

     DA33061 
průměr cca 10 cm, v 12 cm 

     DA33041 květy, 
průměr cca 8 cm, v 9,5 cm

199 Kč [7,99 €] za každou

1

2

3

4

*Vybrané obj. č. esence napište 
do objednávky a zaplatíte 
jen 69 Kč/2,79 €.

VONNÉ ESENCE PARFUM ESSENCE
Vhodné do sonických difusérů, aromalamp a také vodních vysavačů. 
Můžete používat také do našich XXL SONICKÝCH AROMADIFUSÉRŮ.

9 10

Nakapejte pod pot-pourri.

*Při nákupu aromalampy cena

essence jen 69 Kč [2,79 €].

KERAMICKÉ 
AROMALAMPYVYTVOŘTE SI DOMA 

KOUZELNOU ATMOSFÉRU
Rozsviťte si svůj parapet, stůl nebo poličku. 
Díky otvorům po celém obvodu 
aromalampy dochází 
ke krásným světelným efektům.

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ PO CELOU DOBU PLATNOSTI 
TOHOTO KATALOGU DO 20.1.2023

Ideální pro použití s vonnými vosky nebo vonnými
esencemi, které provoní váš byt a navodí klidnou atmosféru.

Díky krajkovému vzoru vytváří krásné světelné efekty.

Keramická aromalampa
s odnímatelnou miskou,
matná glazura s krajkovým dekorem.
Průměr 8 cm, v 13 cm. 
     DA34572 černá
     DA34571 smetanová

249 Kč [9,99 €] za každou

5
6

Keramická aromalampa
v elegantním designu,
matná bílá glazura s embosovaným vzorem. 
Průměr: 9,5 cm, v 12 cm. 
     DA34583 motýlci 
     DA34581 mandala 

299 Kč [11,99 €] za každou

7
8

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

*129 Kč [4,99 €] za každou

9

10

11

12
13

11 12 13

5

Po vložení čajové svíčky vynikne
krásný motiv, působí jemným

průsvitným dojmem.

S hlubokou 
odnímatelnou 

miskou.

5

5

6

7

8
8

5 6
6

*Parfum essence, 100 ml v hodnotě 
129 Kč [4,99 €].

Vybrané obj. č. připište do vaší objednávky. 

o 30 % 
PARFÉMU 

VÍCE

*KE KAŽDÉ 
aromalampě si vyberte

parfum essenci 
jen za 

69 Kč 
[2,79 €] 

1 2 3
4

7 8

7
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Akční cena platí POUZE do 30.11.2022! 
Mimo toto období platí běžná cena.LISTOPAD/NOVEMBER

PRVNÍ
NA TRHU!

DA34751 
PRAČKOKOULE, 
dávkovač na prací gely 
s vyznačenou stupnicí, 
max. objem 250 ml. 
Průměr cca 9 cm,
výška cca 7 cm. 

199 Kč [7,99 €]

PRAČKOKOULE je odolná až do teploty 230 °C,
tzn., že hravě zvládne vyvářku na 95 °C.

Materiál: silnostěnný silikon nejvyšší kvality
• dobře se drží v ruce, dobře se doplňuje 
• při praní nedělá hluk = nebouchá do bubnu, když perete 
• vydrží i nejvyšší teploty praní (vlivem teplot se nedeformuje)

S praktickou dávkovací stupnicí.

      VLIVEM TEPLOT SE NEDEFORMUJE

ECOSENSITIVE PRACÍ GELY  
VŠECHNY NOVÉ prací gely ECOSENSITIVE  
•obsahují směs bioaktivních enzymů BIO-SYNERGETIX*, které ve vzájemné synergii  
   odstraňují širokou škálu nečistot rostlinného nebo biologického původu
•obsahují šetrné a v přírodě rozložitelné povrchově aktivní látky, obsahují tenzid   
   vyrobený ze slunečnicového oleje z lokálních zdrojů
•jsou vhodné pro citlivou pokožku, pro miminka i osoby s kožními problémy  
   (SENSITIVE receptura)

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

3

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

1

     TS9047  
Speciální tekutý EKO prací prostředek 
na propocené oblečení např.
po sportu ECOSENSITIVE JOGGING,
1500 ml= 30 praní.

2

     TS9042 
Speciální tekutý EKO prací prostředek  
na černé a tmavé prádlo  
ECOSENSITIVE BLACKIMAGE®, 
1500 ml = 30 praní.

4

     TS9046  
Speciální tekutý EKO prací prostředek  
na jemné a pletené oblečení  
ECOSENSITIVE MOHAIRA,
1500 ml = 30 praní.

5

VYROBENO
ZE SLUNEČNICOVÉHO 

OLEJE

obsahují parfémy
bez alergenů

1

BĚŽNÁ CENA 

249 Kč  [9,99 €]

2

3

4

530

BĚŽNÁ CENA 

199 Kč  [7,99 €]

ÚSPORA
130 Kč

[5,20 €]

ÚSPORA
50 Kč

[2 €]

UNIKÁTNÍ MĚKKÁ PRAČKOKOULE

      NÁŠ VYNÁLEZ, 
TICHÁ, JEDINEČNÁ, INOVATIVNÍ

     PRAČKOKOULE 
PŘI PRANÍ NEDĚLÁ HLUK

Akce platí
do 20.1.2023

30
PRANÍ 
za 199 Kč

[7,99 €]

Kup 2 GELY 
a máš 

PRAČKOKOULI 
jen za 69 Kč 

[2,79 €]
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ekologické avivážní kondicionéry 750 ml
L AVIVAGE®

VAŠE PRÁDLO ZJEMNÍ A BUDE PO NICH MĚKKÉ A HEBKÉ

TA0056 TA0394 TA0064 TA0065 TA0073 TA0068

TA0991TA0054 TA0070 TA0974 TA0322TA0399

NOVÁ ROSTLINNÁ
EKO RECEPTURA 
HLAVNÍ ZMĚKČOVACÍ SLOŽKA
JE VYROBENA Z ROSTLINNÝCH 
SUROVIN

NOVÁ

EKO
ROSTLINNÁ

AVIVÁŽ ALOE VERA 
BARBADENSIS

100% 
recyklované obaly

KAŽDÁ
za

129 Kč
4,99 €
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L‘AVIVAGE BĚŽNÁ AVIVÁŽ

Opravdu potřebujete domů nosit více plastu a zbytečně 
zatěžovat životní prostředí ? Více odpadu, více emisí CO2.

=
4500 ml

nekoncentrovaná

(6 x 750 ml)
750 ml

6x
koncentrovaná

USNADNĚNÍ
ŽEHLENÍ

100%

Obsahují 4 x více kosmetického parfému než běžně 
dostupné aviváže. Voní i po sušení v sušičce prádla.

Obsahují aloe vera barbadensis.
Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání 
jednotlivých vláken prádla a dodá jim potřebnou pružnost, 
zároveň usnadňuje žehlení.
Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“.

Bez přidaných barviv.

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ
KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?

TA0395 TA0320

TA0061 TA0633 TA0638

TA0635 TA0265 TA0058 TA0639 TA0648 TA0338 TA0737

TA1004

TA0313 TA0640
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JSME SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉ RODINY
RESPEKTOVANÝCH ZNAČEKv ČR 10 let

2022

8×8×

NAŠE PRACÍ PRÁŠKY 
NEOBSAHUJÍ:
• ZEOLITY
• FOSFÁTY

• PERBORÁTY
• CHLÓR

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

399 Kč [15,99 €] za každý

2

3

4

1

KONCENTROVANÁ PRACÍ SÍLA

60

1

2

3

4

HLAVNÍ VÝHODY:
• SUPER pro SOFTSHELL, FLEEC,
 a STREČ materiály: oblíbené bundy, 
 kalhoty, kombinézy, mikiny, trička, 
 a jiné funkční prádlo

• s příjemnou parfemací:
 ovocná, tropická, mango, zelená 

• obsahuje parfém bez alergenů

HLAVNÍ VÝHODY:
• aktivní pěna napomáhá
   účinně odstraňovat nečistoty
   z péřovek a spacáků 
• prostředek není parfémovaný

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

VYROBENO
ZE SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

NÁŠ TIP:
Speciální funkční materiály perte maximálně 
na teplotu 40°C (záleží na doporučení 
výrobce oblečení), použijte jemný program 
nebo program přímo pro sportovní oblečení 
(Sport, Fitness, atd.).

Nepoužívejte aviváž, 
která může omezit funkčnost 
sportovního prádla.

Namísto aviváže bez obav
použijte PARFUMAGE.

EKO SPECIÁLY NA SPECIÁLNÍ PRÁDLO

HLAVNÍ VÝHODY:
• účinný prostředek na praní oděvů a obuvi
   s ochrannou membránou (GORE-TEX, SYMPATEX, eVENT,...).

• prostředek není parfémovaný

     TS9049 
Speciální tekutý EKO prací
prostředek pro softshellové,
fleecové a strečové materiály,
ECO SOFTSHELL, 200 ml.

199 Kč [7,99 €]

5

     TS9050 
Speciální eko prostředek na praní
TEXTILU a obuvi s ochrannou 
membránou, ECO MEMBRANO, 200 ml.

199 Kč [7,99 €]

7

     TS9051 
Rychlorozpustný a mimořádně 
šetrný EKO speciál na péřovky 
a spacáky, ECO UP&DOWN, 
200 ml.

199 Kč [7,99 €]

6

8

NA SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, PÉŘOVKY A SPACÁKY, ODĚVY S OCHRANNOU MEMBRÁNOU (např.:GORE-TEX®)
Odstraňují špínu a nečistoty alergenů a zároveň podporují funkčnost materiálů.

6

7

• obsahují šetrné a v přírodě rozložitelné povrchově aktivní  
 látky, obsahují tenzid vyrobený ze slunečnicového oleje
 z lokálních zdrojů 
• jsou vhodné pro citlivou pokožku, pro miminka i osoby
 s kožními problémy (SENSITIVE receptura)

5 6 7

8

8

5
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• Aloe Vera zajistí 
 vyživující péči o pokožku
• glycerin udržuje pokožku 
 hladkou, nemastnou 
 a vláčnou
• bez parabenů

VOTIVNÍ SADA 10 x 100 ml
SPRCHOVÝCH GELŮ 
Z ŘADY LA COLLECTION PRIVÉE

HLAVNÍ VÝHODY: 
•Cestovní balení vhodné na dovolenou.
•Obuv bez zápachu. 
•Neutralizuje nepříjemné pachy z obuvi,
   takže Vaše nožky budou opět svěží.

     TB00511 
Pohlcovač pachů z obuvi 
ECO ANTI-ODOUR 
BOOTS SPRAY, 100 ml

89 Kč [3,59 €]

1

VOŇAVÝ KROK PO CELÝ ROK

POHLCOVAČ 
PACHŮ Z OBUVI

Ekologicky šetrné 
receptury.NOVÉ 

EKO 
SLOŽENÍ

     TH00481 
ECO ŽEHLIČKA VE SPREJI®

vyrovnávající sklady na oblečení, 100 ml. 

49 Kč [1,99 €]

2

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

PŘÍJEMNÁ
PARFEMACE

KOMPAKTNÍ BALENÍ, 100 ml 
IDEÁLNÍ NA CESTY

1 2

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

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

SADA
10 x 100 ml
299 Kč 

11,99 €

FC0754

     FC28461 
Cestovní pouzdro na toaletní potřeby,
s praktickým uchem na přenášení, 
uvnitř 4 průhledné kapsy. 
Rozměry: š 23 x h 8 x v 19 cm.

199 Kč [7,99 €] 

3

     FC28463 
Třípatrové cestovní pouzdro na spodní prádlo 
a ponožky, s praktickým uchem na přenášení. 
V 1. vrchním patře 5 průhledných kapsiček, 
2. střední hluboké patro se 4 kapsičkami, 
3. úzké spodní patro. Rozměry: š 28 x h 12 x v 16 cm.

249 Kč [9,99 €] 

4

VŠE PŘEHLEDNĚ 
NA CESTÁCH I DOMA 

USPOŘÁDÁNO 

TRAVELLER 
ORGANIZÉRY

Využijete na drobné spodní prádlo, 
ponožky, punčochy, silonky...

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
A PĚKNĚ POHROMADĚ!

3

3

4

4

4
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A.

B.+

FC8003 
BeďarEX 2v1 expresor na akné 
a černé tečky pro hygienické, šetrné 
a účinné čištění pleti. Délka 12,5 cm.
Dříve 199 Kč

59 Kč [2,39 €] za 2 ks

Před každým použitím sterilizujte 
přípravkem s obsahem alkoholu. 

Používejte po horké sprše 
nebo nahřátí obličeje, 

tím zajistíte otevření pórů pleti. 
Pupínek umístěte do středu 

otvoru a přitlačte.Rukojeť s protiskluzovou 
úpravou pro snadnou manipulaci 
má 2 zakončení:
A. OČKO - vhodné na akné (bílé tečky, zanícené 
póry). Používejte dle vlastních zkušeností - někomu 
více vyhovuje mistička a někomu očko.

B. MISTIČKA - vhodná na černé tečky 
(tlačení na povrch pokožky nezpůsobí 
otlak a je šetrnější k postižené kůži).

FUNGUJE NA PRINCIPU 
TLAKOVÉHO VYMÁČKNUTÍ 

POSTIŽENÉHO MÍSTA

NOBEL
OFKA

FÉNOCHŇAP 3in1 HAIR STYLERSET NA BARVENÍ VLASŮ

NAŠE
LEGENDA

     DA3155
FÉNOCHŇAP, kovový držák na fén – vychytávka 
kadeřnic, které doporučují i domů, včetně 2 ks 
šroubků k uchycení na zeď. Vnitřní průměr 6 cm, 
výška celkem cca 13 cm.

99 Kč [3,99 €]

2     DA19731 
Set na barvení vlasů nejen do kadeřnického salonu, 
ale i pro domácí použití.

59 Kč [2,39 €]

1

více na www.dedra.cz

     EL9961
3in1 HAIR STYLER - automatická loknovačka, žehlička a fén 
v jednom. Automatické vypnutí po 30ti minutách nečinnosti. 
Příkon 1600W. Max rozměry fénu: š 20,5 x h 7 x v 26 cm, 
délka přívodního kabelu 185 cm. Hodnota srovnatelných 
výrobků na trhu cca 4 170 Kč:  2 490 Kč (loknovačka)
+ 990 Kč (žehlička) + 690 Kč (fén). 

1990 Kč 
[76,90 €]

3

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ 
PO CELOU DOBU PLATNOSTI 

TOHOTO KATALOGU DO 20.1.2023

1

2

3

3

2

1+1
ZDARMA

DÍLNÁ 
SADA

4
3v1

NEREZOVÁ PINZETA & NŮŽKY

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 

Použití: 
1. houbičku před použitím navlhčete 
2. make-up naneste v několika bodech 
 na tvář a houbičkou rozetřete 
 do ztracena
3. po použití houbičku vyperte v jemné 
 mýdlové vodě a nechte uschnout

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

MAKE-UP BEZ CHYBIČKY

     FC27021  
4 ks kosmetické houbičky 
na make-up ve tvaru srdce, 
barevné, z jemného syntetického 
latexu. Rozměry jedné: 
5 x 4 cm (tloušťka 1,7 cm).
Dříve 69 Kč

59 Kč [2,39 €] 
za sadu 4 ks

4

     DA27291   
Organizér BEAUTY WHITE 
z odolného plastu. 
Rozměry: š 30,5 x h 19,5 x v 13,3 cm. 

299 Kč [11,99 €]

5

KOSMETICKÝ ORGANIZÉR

17 různě velkých přihrádek, 
2 vyjímatelné zásuvky.

Dodáváme 
bez dekorací.

Perfektní pro skladování a uspořádání rtěnek, make-upu, laků na nehty, 
tvářenek, řasenek, tužek, štětců, ale i náhrdelníků, prstýnků, náramků 
a třeba i sponek, hřebenů a dalších drobností v domácnosti.

JIŽ ŽÁDNÉ
ŠPINAVÉ PRSTY

PINZETA na jemné odstranění
nežádoucích chloupků, šikmá, nerezová. 
Celková délka 9,5 cm.
     DA15006 černá
     DA15008 modrá
     DA15007 růžová
     DA15005 bílá

49 Kč [1,99 €] za každou

6
7
8
9

NŮŽKY z kvalitní nerezové oceli.
Ideální na chloupky v nose, uších i pro stříhání nehtů.
Celková délka 8,5 cm, délka břitů 2 cm.        
     DA15016 černé
     DA15018 modré
     DA15017 růžové
     DA15015 bílé

59 Kč [2,39 €] za každé

10
11
12
13

4
5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DÍLNÁ 
SADA

4
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uživatelek by doporučilo
zlatý krém své kamarádce*

96 %
*Výsledky spotřebitelské studie uživatelů FC ARGIRELIN GOLDline séra.

goldline
argirelin

     FC6597 
ARGIRELIN goldline 2in1, denní 
pleťový krém & sérum v jednom, 50 ml.

499 Kč [19,99 €]

1

     FC6598 
ARGIRELIN goldline 2in1, noční 
pleťový krém & sérum v jednom, 50 ml.

499 Kč [19,99 €]

2

PLEŤOVÝ KRÉM 
& SÉRUM 2in1 

1 2

obsahuje také: 
Argirelin
Kyselinu hyaluronovou  
Kolagen
Panthenol
Vitamín E   
Koenzym Q10

s vysokým obsahem Argirelinu
• látka s účinky podobnými botulotoxinu  
• omezuje tvorbu mimických vrásek

s Klíčkovým olejem
• chrání buňky před volnými radikály 
• zpomaluje tvorbu vrásek

PĚNIVÉ SPRCHOVÉ GELY S ALOE VERA A GLYCERINEM
Krémové pečující složení zvláčňuje a hydratuje 
pokožku, při koupeli vytváří bohatou pěnu.

EKO DROGERIE
V EKO OBALECH

ALOE VERA
BARBADENSIS

100% recyklované 
obaly

3 5

6
4

DO AVIVÁŽÍ POUŽÍVÁME 
KOSMETICKÉ PARFÉMY

Na rozdíl od většiny výrobců používáme 
prémiové kosmetické parfémy i do aviváží.

Tady je důkaz!
Sprchové gely se stejnými 

parfemacemi jako aviváže.

7 98 10 11 12

SPRCHOVÝ GEL, 
s extraktem z Aloe Vera, 250 ml. 
     FC0689 PRIMAVERA NUOVA
     FC0545 RELAXATION
     FC0544 LILA FASHION
     FC1006 ZANZIBAR
     FC0543 FLEUR DE VANILLE 
     FC0542 NAMASTÉ
     FC0686 MAGNOLIA 
     FC0687 ZAZEN 
     FC0685 MAGIC GARDEN 
     FC0684 PULPIDOO 

69 Kč [2,79 €] za každý

3

5

7

4

6

8
9
10
11
12

S GLYCERINEM PRO ZJEMNĚNÍ POKOŽKY • BEZ PARABENŮ
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NEMASTNÉ 
SLOŽENÍ

XXL
150 ml BALENÍ

RYCHLE 
ZASYCHÁ

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

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

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POMÁHÁ
ODSTRANIT
BAKTERIE!

PÉČE O VAŠE CHODIDLA
     BB05001  
PEDIBACILEX 
genetics sensitive DEO CREAM
Nemastný osvěžující krém na nohy
s deodorační přísadou, 150 ml. 

129 Kč [4,99 €]

8      BB05051 
PEDIBACILEX genetics sensitive 
DEO SPRAY. Osvěžující sprej na nohy 
se speciální parfémem 
neutralizujícím pachy, 100 ml.

129 Kč [4,99 €]

9

OBOUSTRANNÉ 
PROVEDENÍ

     FC7694 
PATOHOBLÍK na zrohovatělou kůži na chodidlech, 
především na patách. S výměnnými oboustrannými břity 
- 10 ks je součástí balení. Celonerezové provedení. 
Délka 15 cm, šířka 3 cm.   

129 Kč  [4,99 €]

2

PATOHOBLÍKPATORAŠPLE XL
     FC7696 
PATORAŠPLE XL na chodidla, 
23 x 6,5 x 2 cm. Po použití 
doporučujeme pokožku ošetřit 
krémem Pedibacilex. 

59 Kč [2,39 €]

1

RYCHLE A ÚČINNĚ 
ODSTRAŇUJE 

ZTVRDLOU KŮŽI 
A OTLAKY

    Velká abrazivní plocha (10,5 x 6,5 cm) 
zajistí rychlé a efektivní odstranění 

hrubé nebo ztvrdlé pokožky na chodidlech.

Připravte si teplou 
lázeň na nohy 

a navlhčenou pemzou 
odstraňte hrubou kůži.

     FC22191 
GENIUS kovové kleštičky/štipky na nehty, 
boční provedení, 10 x 1,4 cm.

59 Kč [2,39 €]

3

2

1

Ergonomicky tvarované 
pro snadné uchopení 
a bezpečné stříhání. 

GENIÁLNÍ 
NATOČENÍ ČELISTI 
= každý si s nimi 
zvládne 
ostříhat nehty. 

POHODLNÉ 
použití – jako 

nůžtičky. 

KOVOVÉ KLEŠTIČKY XL PŘÍRODNÍ PEMZA

Připravte si teplou lázeň 
na nohy a navlhčenou 
pemzou odstraňte 
hrubou kůži.

     FC7695 
XL oválná přírodní pemza k důkladnému 
odstranění hrubé nebo ztvrdlé pokožky 
na chodidlech. Po použití doporučujeme 
pokožku ošetřit krémem Pedibacilex, 
12,5 x 8 x 2,5 cm.  

49 Kč [1,99 €]

4

3

5

4

Zabraňuje
rozkladu potu
a tím nevznikne 

zápach!

8

9

ALOE VERA

     DA24471
3 ks smirkový pilník na měkkém 
molitanu s pevnou výztuží, 
oboustranný, délka 17,5 cm,
šířka 2 cm. 

39 Kč [1,59 €] za sadu 3 ks

5

Vhodné 
pro přírodní 
i umělé nehty.

PROFESIONÁLNÍ KLEŠTIČKY
3 KS PILNÍK Profesionální kleštičky (štipky) na nehty z nerezové 

oceli s obloukovým ostřím. Silné a ostré břity 
lehce ostříhají nehty s profesionální přesností.

     FC7698 
oblouk 1,5 cm, délka 8 cm

59 Kč [2,39 €]

6

     FC7697 
oblouk 1,2 cm, délka 6,5 cm 

49 Kč [1,99 €]

7
6

7

výměnné OBOUSTRANNÉ 
břity - 10 ks (jsou součástí balení)

DÍLNÁ 
SADA

3

STŘÍKNI SI NA NOŽKU
OSVĚŽÍŠ POKOŽKU
Pro osvěžení a neutralizaci 

pachů nohou kdekoliv a kdykoliv.

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÉ
CENY
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KOUPELNOVÉ SETY OBSAHUJÍ:
• kalíšek (max. objem 300 ml)
• stojan na zubní kartáčky 
 (objem 300 ml, výška 9,5 cm)
• dávkovač mýdla s pumpičkou 
 (objem 300 ml, výška s pumpičkou 15,5 cm)
• mýdelník (š 13 x h 9 x v 3 cm)
• 5 litrový odpadkový koš 
 (průměr 19 cm, výška 24 cm)
• toaletní štětku
 (průměr 10 cm, 
 výška 36 cm)

SLADĚNÁ 
KOUPELNA

2v1 SILIKONOVÁ ŠTĚTKA 
S DÁVKOVAČEM GELU

SBR
= protiskluzová 
pryžová guma 
odolná proti 
opotřebování

a trhání. 

6 dílný koupelnový set 
z odolného plastu.
     FC27363 mintový 
     FC27364 meruňkový 
     FC27484 peříčka  
     FC27365 lila   

599 Kč [23,99 €] 
za každý 

1
2
3
4

Puff houba na mytí zad 
z tvrzeného plastu 
s možností zavěšení. 
Houba cca 11 x 13 cm, 
celková délka 38 cm. 
     FC27434 meruňková 
     FC27432 lila  

129 Kč [4,99 €] 
za každou 

5
6

Koupelnová předložka 
73 x 45 cm, povrch z hebkého 
PES mikrovlákna, protiskluzová SBR 
odolná spodní strana, praktické 
poutko na pověšení na sušení.
     FC27373 lila  
     FC27372 meruňková
     FC27371 mintová 
     FC27375 pastelově růžová

299 Kč [11,99 €] za každou 

12

10
11

9

Protiskluzová podložka do vany 
78 x 35 cm. Vyrobeno z odolného, 
přilnavého a omyvatelného vinylu. 
     FC254151 lila 
     FC254171 pastelová růžová

299 Kč [11,99 €] za každou

8
7

DÍLNÉ 
SADY

3

DÍLNÉ 
SADY

6

Ve spodní 
části přísavky.

Skvěle saje, a i té nejchladnější
koupelně dodá na útulnosti.

OMYVATELNÁ!

NALIJ WC GEL A UZAVŘI

ZMÁČKNI 
A GEL 

VYSTŘÍKNE

4
6

17

1

2

9

12

13

14 15

16

5

8

11

10

3

7

Sada 3 košíků z plastového 
výpletu na kovové konstrukci, 
díky které bezpečně drží tvar. 
Rozměry: š 15 x h 9 x v 7 cm, 
š 17 x h 11 x v 9 cm, 
š 19 x h 13 x v 10 cm.
     FC27463 mintové 
     FC27464 meruňkové 

199 Kč [7,99 €] za každý set 

16
17

WC předložka 43 x 43 cm, 
s vykrojením, povrch z hebkého 
PES mikrovlákna, protiskluzová 
SBR odolná spodní strana. 
     FC27385 lila
     FC27386 pastelově růžová 
     FC27384 meruňková 

199 Kč [7,99 €] za každou

13
14
15

Vyjímatelná miska 
s větracími otvory 

a absorpční 
podložkou 

pro zachycení 
přebytečné vody 

a čisticího 
prostředku.  

Součástí 
je lepící držák 
na zavěšení 

na zeď.

18

18

18

18 18

NOVÉ
     DA35081
2v1 silikonová WC štětka s dávkovačem čisticího 
prostředku v rukojeti (na cca 80 ml čisticího prostředku), stojan 
s odnímatelnou odkapávací miskou s větracími otvory. 
Kombinace silikonu a plastu. Průměr 10,5 cm, v 44,5 cm. 

399 Kč [15,99 €]

18
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Společnost Vaše DEDRA, s.r.o. již od roku 1995
1. nikdy netestovala svoje výrobky na zvířatech
2. netestuje svoje výrobky na zvířatech
3. nebude testovat svoje výrobky na zvířatech

NETESTUJEME NA ZVÍŘATECH

HLAVNÍ VÝHODY:
• požírač zápachu a preventivní čistič odpadů
• odstraňuje nepříjemné pachy
• bioaktivní složka rozkládá nečistoty 
 biologického původu
• enzymatická kultura působí příznivě 
 na mikrokultury v čističkách odpadních vod

HLAVNÍ VÝHODY:
• intenzivní čistič odpadů 
• výrobek je mimořádně účinný
• neničí bakterie v čističkách 
 odpadních vod

INTENZIVNÍ 
EKO ČISTIČ 
ODPADŮ
TENTO PROSTŘEDEK
JE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ 
A NEZATĚŽUJE ČISTIČKY
ODPADNÍCH VOD

     GP0127 
Ekologický požírač zápachu 
a preventivní čistič odpadů 
ECO PREVENTIVE 2in1, 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

6

     GI0126 
Ekologický intenzivní čistič odpadů 
ECO INVASION, 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

5

ECOTOILET SUPERGEL NA TOALETY, BIDETY A PISOÁRY

• obsahuje 5 x více aktivních látek na odstranění vodního kamene, 
 usazenin a nečistot  
• zajistí dokonalou čistotu, po čištění krásně provoní prostor WC 
• vydrží na míse až 3 spláchnutí a stále působí!   

NOVÉ 
PŘÍRODNÍ 

A ODBOURATELNÉ
TENZIDY

Obsahují 5 x VÍCE AKTIVNÍCH LÁTEK
na odstranění vodního kamene, usazenin a nečistot. 
ECOTOILET SUPER GEL intenzivní čistič
na toalety, bidety a pisoáry, 500 ml. 
     ST0532 atlantic ocean/chladivá mořská
     ST0533 alpine fresh/horská svěží 
     ST0534 eukalyptus/větrová

99 Kč [3,99 €] za každý

2
3
4

432

SUPERSILNÝ KONCENTRÁT

Zdravé vyprazdňování 
v úhlu 35°: díky 
optimálnímu úhlu 
tlustého střeva
je vyprázdnění 
bez námahy.

Prevence nebo zmírnění střevních 
problémů jako např. zácpa, 
hemeroidy, Crohnova choroba... 

KADÍTKO® = PŘIROZENÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ JAKO VE DŘEPU
     DA23551
ANATOMIXX KADÍTKO®,
tvarovaný stupínek k WC z odolného plastu, 
ve vrchní části protiskluzové „stopy“.
Max. rozměry: š 48 x h 33,5 x v 20,5 cm.  

399 Kč [15,99 €]

1

Díky vykrojení, 
snadno zasunete

pod klasické WC.

Protiskluzy 
na spodní 
části.

Běžné sezení na záchodě nás nutí tlačit.
Je ověřeno, že vyprazdňování v podřepu je méně

namáhavé a rychlejší (díky maximálnímu 
uvolnění svalu konečníku)!

nezdravé
sezení na WC: 
ohnuté střevo 

kvůli
aktivovanému 

svalu

Střevo při sedu 
(90°)

zdravá pozice
„jako ve dřepu“:
otevřené střevo

s uvolněným 
svalem

Střevo ve dřepu 
(35°)

1

EKO POŽÍRAČ ZÁPACHU
A PREVENTIVNÍ 
ČISTIČ ODPADŮ

5 6
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HLAVNÍ VÝHODY:
• tablety jsou vhodné pro masážní a vířivé vany 
 bez automatické čisticí jednotky
• účinně odstraňují sloučeniny vodního kamene
• spusťte masážní systém s teplou vodou 
 a tabletu vhoďte přímo do vany

Zajistí mimořádnou čistotu 
povrchů i vnitřních 
částí vany.

Odstraňuje sloučeniny 
vodního kamene. NA MASÁŽNÍ A VÍŘIVÉ VANY

VYŠŠÍ
OBSAH

AKTIVNÍHO
KYSLÍKU

     SP0106
Čisticí tablety na vířivé a masážní vany 
určené také pro vany bez automatické 
čisticí jednotky, WHIRLPOOL TABS 
2 x 12 ks.  

249 Kč [9,99 €] za 24 tablet

1

1

HLAVNÍ VÝHODY:
• tablety můžete použít přímo do toalety nebo splachovací nádoby
• obsahují složky speciálně vyvinuté na odstranění sloučenin 
 vodního kamene
• samočisticí efekt aktivujete teplou vodou
• lze použít i při biologických čističkách odpadních vod
• pravidelným používáním zajistíte mimořádnou čistotu povrchů 
• neobsahuje: chlór, perboráty, fosfáty, není a nikdy nebude 
 testován na zvířatech

TABLETY DO WC
EKOLOGICKÉ SAMOČISTICÍ

     ST0954 
EKO samočisticí tablety do WC odpadu
ECOTABS TOILET 10 tablet.

129 Kč [4,99 €]

2

bez chlóru

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

2

HLAVNÍ VÝHODY:
• neutralizuje nepříjemné pachy
• aktivní enzymatická síla podporuje 
   přirozený vnitřní systém septiku
• bioaktivní složka rozkládá nečistoty biologického 
 původu
• zabraňuje tvorbě usazenin rozpouštěním 
   tuhých složek odpadu
• možnost použít také do suchých záchodů

EKO AKTIVÁTOR 
SEPTIKŮ

více 
enzymů

pro rychlou
regeneraci 

septiku 

     CP0952
EKO aktivátor septiků 
SEPTIC ACTIVATOR 
2 x 12 tablet.

249 Kč [9,99 €] 
za 24 tablet

3

3

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

2 x12 
tablet

2 x12 
tablet

10
  tablet

AKTIVNÍ SLOŽKY 
ÚČINNĚ ODSTRAŇUJÍ 

NEŽÁDOUCÍ 
NEČISTOTY!
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Jemná a šetrná péče je hlavní 
předností gelu MOHAIRA. 

Aktivní hebká pěna pečuje účinně a zároveň 
ohleduplně o ty nejjemnější kousky šatníku.

15

     TS9043 
Speciální tekutý EKO prací prostředek na černé 
a tmavé prádlo ECOSENSITIVE BLACKIMAGE®, 
750 ml = 15 praní. 

149 Kč [5,99 €]

1

ECOSENSITIVE 
BLACKIMAGE®

hypoalergenní 
kosmetická parfemace 

HYPNOTIQUE

Krásná a DELIKÁTNÍ VŮNĚ je již jen pomyslnou 
tečkou za „lázeňskou“ péčí o jemné prádlo. 

     TS9052  
Speciální tekutý EKO prací prostředek  
na jemné a pletené oblečení  
ECOSENSITIVE MOHAIRA, 750 ml = 15 praní. 

149 Kč [5,99 €]

2

ECOSENSITIVE 
MOHAIRA  

2

1

Vaše DEDRA s.r.o. odebírá pouze 
ZELENOU ELEKTŘINU 

získanou z obnovitelných zdrojů 
(větrné, vodní, solární a další obnovitelné zdroje).

HLAVNÍ VÝHODY:
• na praní výrobků z umělých a dutých vláken 
 např. ložních přikrývek, polštářů, bund, prošívaných kalhot, 
 zvířecích pelíšků nebo plyšáků, které lze prát...
• výrobek není parfemovaný

NA PŘIKRÝVKY, POLŠTÁŘE, BUNDY, 
PROŠÍVANÉ KALHOTY, PSÍ PELÍŠKY...

EKO GEL 
NA ŠETRNÉ PRANÍ 
UMĚLÝCH A DUTÝCH VLÁKEN

     TS8892 
Ekologický gel na praní 
umělých a dutých vláken 
ECO SYNTEX, 750 ml.

169 Kč [6,79 €]

3

VYROBENO
ZE SLUNEČNICOVÉHO 

OLEJE

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

Pokud se Vám omylem obarví prádlo, v žádném 
případě jej dále neperte (mohli byste barvu 
vystabilizovat), ale ihned použijte 
odbarvovač dle návodu.

POSLEDNÍ POMOCNÍK 
NA OMYLEM OBARVENÉ PRÁDLO

FINITO ODBARVOVAČ

4

     TF0042 
Odbarvovač na omylem 
obarvené stálobarevné prádlo 
(pouze bavlna!) FINITO 150 g.

99 Kč [3,99 €]

4

3

ECOSENSITIVE PRACÍ GELY
•obsahují směs bioaktivních enzymů BIO-SYNERGETIX*, které ve vzájemné      
    synergii odstraňují širokou škálu nečistot rostlinného nebo biologického původu
• obsahují šetrné a v přírodě rozložitelné povrchově aktivní látky
• obsahují tenzid vyrobený ze slunečnicového oleje z lokálních zdrojů
• vhodné pro citlivou pokožku (SENSITIVE receptura)
• hypoalergenní kosmetické parfemace

• s mimořádným stabilizačním účinkem na tmavé barvy a černé textilie
• obsahuje složku Stabilex® s ochranným faktorem barvy
    v maximální koncentraci, tedy nejsilnější ochranu barev při praní

1

15

hypoalergenní 
kosmetická parfemace 

RELAXATION

+
250 ml
ZDARMA

15
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     TE0711 ECOTABS BIANCO, tablety na bílé prádlo, 60 praní, 60 tablet.
     TE0712 ECOTABS COLORITO, tablety na barevné prádlo, 60 tablet. 
     TE0714 ECOTABS SENSITIVE, tablety pro citlivou pokožku, 60 tablet.
     TE0713 ECOTABS UNIVERSE, tablety na bílé a barevné prádlo, 60 tablet.

399 Kč [15,99 €] za každé

2
3

4

1

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

• PERBORÁTY
• CHLÓR

1

2 3

INSTANTNÍ* TABLETY NA PRANÍ

* tablety se bleskově 
rozpustí v násypce 

pračky

dávkujte přímo do násypky

Barevné nudličky 
jsou vyrobené
z rostlinného mýdla.

4

VYROBENO ZE SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

• obsahuje šetrné a v přírodě rozložitelné 
 povrchově aktivní látky, obsahuje tenzid vyrobený 
 ze slunečnicového oleje z lokálních zdrojů 
• vhodný pro citlivou pokožku, pro miminka 
 i osoby s kožními problémy (SENSITIVE receptura)

HLAVNÍ VÝHODY:
• STABILEX® má mimořádný 
 stabilizační účinek na barvy
• oživuje barvy a chrání 
 je před vyblednutím
• udržuje barevnou stabilitu prádla

HLAVNÍ VÝHODY:
• jemná a šetrná péče o prádlo
• obsahuje LANOLIN
• gel je ideální na praní vlněných dek, 
 přikrývek, svetrů z pravé vlny, 
 spodního prádla a jemných tkanin
• použijte místo prášku na praní, 
 gel je na jemné prádlo šetrnější

EKOLOGICKÝ 
STABILIZÁTOR 
BAREV

     TS0043 
EKO stabilizátor barev můžete přidat ke každému pracímu
prostředku do hlavního praní ECO STABILEX®, 500 ml.

99 Kč [3,99 €]

5

STABILEX®
CPF 64

Ideální na praní vlněných dek, 
přikrývek, svetrů z pravé vlny, 
spodního prádla a jemných tkanin.

Lze přidávat ke každému 
pracímu prostředku.

EKO NA VLNU A JEMNÉ TKANINY

     TS8876 
EKO rychlorozpustný šetrný prací gel s LANOLINEM 
na vlnu a jemné tkaniny, ECO LANOLINO, 750 ml.

169 Kč [6,79 €]

6

5

6

ROZJASŇUJE BARVY

15

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

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

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

receptura

6060  
PRANÍ 
za 399 Kč

15,99 €
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UNIKÁTNÍ 
PRODUKT NA TRHU

PH NEUTRAL se používá do posledního máchání - místo 
aviváže. Přizpůsobí pH prádla pH pokožky - dětské, 
citlivé i té Vaší. 
Nejen na dětské prádlo, ale také na spodní prádlo 
a ponožky - na každé prádlo, které nosíte přímo 
na těle. 
Neutralizuje případné zbytky pracích prostředků. 
Neobsahuje parfém, který by mohl citlivou 
pokožku dráždit.

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 €]

6

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

399 Kč [15,99 €]

7

7

     TP0053 
Do posledního máchání (místo aviváže)
při citlivé a dětské pokožce PH NEUTRAL,  750 ml.

129 Kč [4,99 €]

5

PH NEUTRAL 6

Ekologicky šetrná receptura.

5

2

4
3

1

Vícevrstvá sendvičová 
síťovina chrání prádlo 
před zbytečným namáháním 
v průběhu praní v pračce.

Odolná 
sendvičová 
síťovina.

SENDVIČOVÁ SÍŤOVINA = PRANÍ JAKO V BAVLNCE
     DA19683 
XXL sáček na praní 
jemného prádla na zip. 
Rozměry: 47 x 60 cm.

99 Kč [3,99 €] 

2      DA19682 
Válec na praní jemného 
prádla na zip.
průměr 22 x v 33 cm.

99 Kč [3,99 €] 

3      DA19681 
Košíček na praní podprsenek a jemného 
prádla na zip s výztuhou v dolní a vrchní části. 
Průměr 16,5 x v 16 cm.

79 Kč [2,99 €] 

4

OPRAVDU VELKÉ !!! 
Do     XXL sáčku jsme vložili LAGOON 
župan a do     válce svetr COTTON LÉGER.

2

3

NAMÍSTO
AVIVÁŽE

HLAVNÍ VÝHODY:
• intenzivně odstraňuje dlouhodobě usazené sloučeniny 
 vodního kamene v bubnu a vaně pračky
• vyčistí vnitřní části pračky od zbytků 
 pracích prostředků
• svým účinkem zajistí následnou úsporu 
 elektrické energie

EKO INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ PRAČKY
MÁTE POCIT, ŽE PRAČKA HŮŘE PERE? 

Pračka je zanesená.
Čistěte ji každé 2 měsíce KAMENOŽROUTEM.

OCHRANA
VAŠÍ

PRAČKY !

DOPORUČUJEME 
POUŽÍVAT

1x ZA 2 MĚSÍCE

     TL0047 
Ekologický čistič pračky 
ECO KAMENOŽROUT, 
2 x 200 g.

129 Kč [4,99 €] 
za 2 x 200 g

1

ODSTRANÍ
•vodní kámen
•zbytky prášku
•zápach

DEDRA je ČESKÁ firma z České Skalice.

1+1
ZDARMA
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VYROBENO
ZE SLUNEČNICOVÉHO

OLEJE

PRVNÍ POMOC 
za 1 minutu.

     TF9036
EKO tekutý odstraňovač skvrn šetrný 
k barevnému prádlu FLECKITO ECO gel, 
750 ml.

159 Kč [6,39 €]

3

SPECIALISTÉ NA SKVRNY
S BIOAKTIVNÍ SLOŽKOU ROZKLÁDAJÍCÍ 
NEČISTOTY BIOLOGICKÉHO PŮVODU
(jídlo, krev, špína, tráva...)

ODSTRANÍ SKVRNY Z BÍLÉHO I BAREVNÉHO PRÁDLA!

Přidejte k pracímu 
prostředku
nebo aplikujte 
přímo na skvrny. 

Před vložením prádla
do pračky stříkněte
na viditelné skvrny 
a nechte 3 minuty 
působit. Můžete 
aplikovat na bílé 
i barevné prádlo.

ECORAPID FLECKITO
& FLECKITO ECOGEL

Jsou vysoce účinní při odstraňování
nečistot, ale zároveň šetrní k pokožce
i životnímu prostředí.

Tenzidy jsou šetrné, nedráždí pokožku a jsou v současné době
na absolutní špičce surovin v oblasti ekologicky šetrných produktů.

CERTIFIKOVANÁ
EKO DROGERIE

V EKO OBALECH

     TF9035 
EKO sprej na skvrny před praním, také na límečky a manžety, 
3 minuty, ECORAPID FLECKITO, 500 ml.

159 Kč [6,39 €]

2 2

Obsahují směs bioaktivních enzymů 
BIO-SYNERGETIX, které ve vzájemné synergii odstraňují širokou 

škálu nečistot rostlinného nebo biologického původu.

Další 2 enzymy z komplexu BIO-SYNERGETIX pečují
o plnost barev nebo krásnou bělost vašeho prádla.

   SUPER NÁPAD
Mějte svého „malého“ 

velkého pomocníka vždy 
u sebe – balení se vejde 

do kabelky nebo batohu. 

Rozhodně ho oceníte 
při nehodě v restauraci 

nebo na plese. 

Nejen rodiče malých 
dětí ocení rychlé řešení 

ukápnuté zmrzliny, 
zabláceného oblečení 
nebo kolen od trávy…

BLESKOVÉ
ODSTRANĚNÍ 

SKVRN 

1

Obsahují šetrné a v přírodě rozložitelné povrchově aktivní látky,
obsahují také tenzid vyrobený ze slunečnicového oleje z lokálních zdrojů.

3

3 minuty

• nečistoty ze škrobů a cukrů
• nečistoty z tuků a olejů
• nečistoty bílkovinného původu

• pektinové směsi
• pryskyřičné
      nečistoty

PŘED: PO:

1 2 3

ODSTRAŇUJÍ:1 2 3

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

     TF9034  
EKO sprej pro první pomoc na skvrny, 
účinek za 1 minutu, ECOSOS FLECKITO, 
sprej 100 ml.

99 Kč [3,99 €]

1

ECOSOS 
FLECKITO
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Už žádné sedřené 
klouby na rukou!
Praní na valše je 5 - 10 x
efektivnější než praní v ruce! 

VALCHA
     DA1340 
Valcha na praní, praktická pomůcka
pro ruční praní z pevného plastu,
na zadní straně zarážky, aby se valcha 
při praní nepohybovala.
Rozměr: š 14,5 x h 2,5 x v 32,5 cm. 

69 Kč [2,79 €]

4

6

NÁŠ TIP: Valchu využijete 
na praní kosmetických 

pomůcek.

NEJLEVNĚJŠÍ 
„pračka“ 
NA SVĚTĚ!

4

4

     DA32351   
Kosmetický organizér BEAUTY z odolného plastu, 
7 různých přihrádek a 2 vyjímatelné zásuvky. 
Rozměry: š 28 x h 17 x v 12 cm 

299 Kč [11,99 €]

9

KOSMETICKÝ ORGANIZÉR

7 různě 
velkých přihrádek, 

2 vyjímatelné 
zásuvky.

Dodáváme 
bez dekorací.

Kosmetické štětce 
naleznete na www.dedra.cz.

Perfektní pro skladování a uspořádání rtěnek, 
make-upu, laků na nehty, tvářenek, řasenek, tužek, štětců, 

ale i náhrdelníků, prstýnků, náramků a třeba i sponek, 
hřebenů a dalších drobností v domácnosti.

Kapesní zrcátko 
nesmí chybět 

v žádné kabelce 
nebo kosmetické 

taštičce.

ZVĚTŠUJÍCÍ 
& KLASICKÉ

8

NAŠE
LEGENDA

Ideální a praktický 
pomocník při každém 

usínání, ať už na cestách 
nebo doma.

7

8

PRÁDLOŠŇŮRA

ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTNÍM 
PODMÍNKÁM

     DA23111 
PRÁDLOŠŇŮRA, 
stáčená šňůra na prádlo, 
polypropylen. Délka 20 m, 
průměr cca 3 mm.

49 Kč [1,99 €]

3

3

3
12 KS KOLÍČKŮ

Zajišťuje 
maximální 

šetrnost k prádlu.

     DA19792
12 ks šetrných kolíčků na prádlo. Spodní plasticky tvarovaná 
část opatřena soft touch silikonem. Díky kovovým pružinám 
je prádlo pevně zavěšeno. Délka cca 7 cm.  

69 Kč [2,79 €] 
za 12 kolíčků

2

2

KOLÍČKOVNÍK

Výborný 
pomocník 
při věšení 
prádla.

     DA94381
KOLÍČKOVNÍK 
závěsný zelený 
plastový košík 
na kolíčky, 
š 21,5 x h 16,5 
x v 13,5 cm.  

59 Kč 
[2,39 €]

1

Lze snadno 
zavěsit na sušák 
či prádelní šňůru.

2

20 KS KOLÍČKŮ 
NA PRÁDLO
     DA19793 
20 ks kolíčků na prádlo, speciální systém 
úchytu bez pružiny, mix barev, délka kolíčku 
cca 10,5 cm.

69 Kč [2,79 €] za sadu 20 ks

5

4

ZRCÁTKO 2v1
     FC23731 
Kapesní skládací cestovní zrcátko, 
uvnitř se dvěma zrcátky (jedno klasické 
a jedno zvětšovací), kulaté, vyrobeno 
z kovu s bílou mírně lesklou povrchovou 
úpravou a logem FC. Rozměry složeného: 
průměr 6,8 x h 1,3 cm. 

69 Kč [2,79 €]

8

     FC27022 
12 ks kosmetické 
houbičky na make-up. 

99 Kč [3,99 €]

6

1

5 5

9

55

MASKA NA SPANÍ
     FC17851  
Maska na oči z příjemného materiálu, 
lze ji uchytit páskami s možností 
regulace na suchý zip, 22 x 8,5 cm.

59 Kč [2,39 €] 

7

DÍLNÁ 
SADA

12

DÍLNÁ 
SADA

20

METRŮ 
20

9

8
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     DA19684 
Žehlící síť na ochranu 
jemného prádla 
při žehlení, 
cca 60 x 40 cm.

39 Kč 
[1,59 €] 

2

HLAVNÍ VÝHODY:
Nová vyvážená receptura, která dostatečně změkčuje 
i v oblastech s nejvyšším stupněm tvrdosti vody.
Výrobek se svým přírodním složením nemá negativní vliv 
na odpadní vody.

Odstraňuje sloučeniny vodního kamene a díky tomu 
můžete dávkovat minimální množství pracího prostředku. 
Svým účinkem zajistí následnou úsporu elektrické energie.

ECOPOWER PROTECTOR
PŘIDÁVEJTE K BĚŽNÝM PRACÍM PROSTŘEDKŮM!

POTŘEBUJEŠ ODMĚRKU? 
Opakovaným používáním 

odměrky přispíváš ke snižování 
plastového odpadu.

Připiš ji do objednávky AA0239 
za symbolickou cenu 5 kč [0,19 €].

OCHRANA
VAŠÍ

PRAČKY!

UNIVERZÁLNÍ BĚLIDLO 
NA BÁZI AKTIVNÍHO KYSLÍKU 

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z BÍLÉHO
A STÁLOBAREVNÉHO PRÁDLA:
a) přidejte k pracímu prostředku
b) aplikujte roztok přímo na skvrnu

ODSTRAŇOVÁNÍ 
SKVRN OD PLÍSNÍ:
Vytvořte roztok, aplikujte 
na povrchy a opláchněte.  

POMÁHÁ
ODSTRANIT
BAKTERIE!

POTŘEBUJEŠ ODMĚRKU? 
Opakovaným používáním odměrky přispíváš

ke snižování plastového odpadu.

Připiš ji do objednávky AA0239 
za symbolickou cenu 5 kč [0,19 €].

· OKAMŽITÝ NÁSTUP 
  BĚLÍCÍHO ÚČINKU  
· AKTIVNÍ JIŽ OD 40 °C 
· S ROSTLINNÝM MÝDLEM  

Ekologicky šetrná 
receptura.

     TP0509 
PRÁŠEK NA OCHRANU PRAČKY 
proti vodnímu kameni
ECOPOWER PROTECTOR, 1000 g.

129 Kč [4,99 €]

1

     TX0038R 
ECOOXYDOO RAPID ekologické univerzální bělidlo 
700 g v obalu GREENPACK.

199 Kč [7,99 €] 

5

1

5

Víte, že...
Aktivní kyslík pomáhá
s praním a dezinkefcí prádla!
Teplotou 60°C se zvýší účinek
a efekt dezinfekce prádla.

2

2

20

+ 100%
UČINNOST PROTI 

HMYZU
při přímém zásahu

2 KS MUCHOPLAC
     DA8978
PLÁCAČKY na mouchy z kvalitního odolného plastu.  
Výška 50 cm, rozměr plác. plochy 11 x 13 cm.

59 Kč [2,39 €] za sadu 2 ks

4

Lze odšroubovat 
pro snadné umývání.

     DA27911
Vysoký nerezový popelník s praktickým středem
pro odkládání a uhasínání cigaret (lze odšroubovat). 
Průměr spodní 10 cm, horní 8 cm, v 10 cm. 

299 Kč [11,99 €]

3

Masivní nerezové 
provedení

s kartáčovaným
povrchem.

VYSOKÝ NEREZOVÝ POPELNÍK

3

3

3

4

1+1
ZDARMA
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     TH0048 
ECO ŽEHLIČKA VE SPREJI®

vyrovnávající sklady na oblečení, 500 ml. 

159 Kč [6,39 €]

1

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

EKO PARFÉM 
DO ŽEHLIČKY

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

99 Kč [3,99 €]

2

Příjemná květinovo-ovocná 
parfemace doplněná 
tajemným kořením.

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

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

1

4

5 6 8 107 11

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

     HP0479
magnolia jemná mošusová
květinová vůně s exotickým kořením

4      HP0981 
lila fashion luxusní, 
kosmetická, mošusová vůně

5

9 12 13

PŘÍJEMNÁ
PARFEMACE

2

Ekologicky šetrná 
receptura.

Ekologicky šetrná 
receptura.

     TE0052 
Odpuzovač molů ze šatníků, textilií, 
kožešin i koberců E-MOL 200 ml!

129 Kč [4,99 €]

3

Extrakt z levandule 
přirozenou cestou 
odpuzuje moly.

Stříkněte do šatní skříně, 
na textilie, kožešiny 
nebo koberce. Prostor 
bude navíc příjemně vonět.

STŘÍKNI TO NA MOLA,
VŮNĚ HO UDOLÁ
ODPUZUJE ŠATNÍ MOLY

3

     HP0379 
mountain spirit svěží, 
dřevitá, fougerová vůně

6

     HP0651 
fleur de vanille podmanivá vanilková 
vůně s tóny svůdné růže

7      HP0247 
zen purity směs květin, 
ovoce, mošus

9      HP0367 
saison parfum 
vysoce elegantní parfém

10

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

13

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

8

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

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

12

za každý 

99 Kč
3,99 €
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JEŽKOKOULE 
DO SUŠIČKY

SÁČEK NA PRANÍ

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

     DA7981 
Sáček na jemné prádlo se zipem 
35 x 50 cm. Ochrana před mecha-
nickým poškozením jemného 
prádla při praní v pračce.

69 Kč [2,79 €]

3

3

2-VRSTVÝ MATERIÁL

1 ks 300 ks=
jednorázových 

vlhčených ubrousků do sušičky

1 sprej do sušičky DRYER ANTISTATIC nahradí 
v průměru 300 ks jednorázových ubrousků!

ZAMYSLI SE...

HLAVNÍ VÝHODY:
• neutralizuje (rozkládá) nepříjemné pachy z textílií 
 (na rozdíl od osvěžovačů, které vůni pouze “přebíjí”)
• výborně likviduje zápach tabákového kouře 
 (hodí se na oblečení po příchodu ze zakouřených 
 prostorů, restaurací, diskoték...)
• odstraňuje pachy z bytových textílií po smažení, 
 fritování, grilování...
• na oděvy, bytové textílie, interiéry automobilů...

EKO POHLCOVAČE 
PACHŮ NA TEXTIL

*procento zákazníků, kteří potvrdili účinek produktu

     TD0491 zazen (svěží parfemace umocněná 
květinovou notou s mošusovým základem)
     TD0490 relaxation (směs levandule, 
vanilkového květu a vzácných dřevin)

149 Kč [5,99 €] za každý

4

5

NA ODĚVY, BYTOVÉ TEXTILIE 
A INTERIÉRY AUTOMOBILŮ 

DEOTEX ECOANTITABAC, 500 ml

ODSTRANĚNÍ 
ZÁPACHU:

93 %*

Ekologicky šetrná 
receptura.

HLAVNÍ VÝHODY:
• Elastil® zabraňuje pomačkání 
 jednotlivých vláken prádla 
 a dodá jim potřebnou pružnost, 
 zároveň usnadňuje žehlení.

• Antistaticum neutralizuje 
 elektrostatický náboj v průběhu 
 sušení prádla.

EKO SPREJ 
DO SUŠIČKY

VÝRAZNÁ 
KVĚTINOVO – OVOCNÁ 

VŮNĚ

1

2

ELASTIL® 

USNADŇUJE 
ŽEHLENÍ

     DA2727 
2 ks Ježko-koule do sušičky. 
V sušičce se prohřejí a předávají teplo do prádla, čímž dojde 
ke zkrácení času nutného k sušení a tedy k úspoře elektrické 
energie. 
Speciální povrch těchto koulí zajistí rovnoměrné provětrávání 
(načechrávání) prádla a tím zamezí mačkání prádla. 
Doporučujeme používat 2 až 4 koule - podle kapacity 
Vaší sušičky prádla. Průměr 8 cm, plast odolný vyšším teplotám.

149 Kč 
[5,99 €] za 2 ks

2

     TD0046
EKO sprej do sušičky
ECODRYER ANTISTATIC 
magic garden, 500 ml. 

149 Kč [5,99 €]

1

ÚSPORA ENERGIE 
V SUŠIČCE!!

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

NAŠE
LEGENDA

5

4

DÍLNÁ 
SADA

2
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Prádlo vložte do pytle a uzavřete zip 
pomocí bílého „jezdce“ do poloviny zipu. 
Na pytel si sedněte a po vyfouknutí 
vzduchu uzavřete zip až do konce.

PÉČE O PODPRSENKY

Využijete při cestování, 
aby se vám podprsenka 
již nikdy nepromáčkla. 

Lze použít i jako pouzdro 
na spodní prádlo 
při návštěvách 
bazénu, saun 
či solárií.

Skořepinové 
provedení 

pro maximální ochranu.

VAKUOVACÍ PYTLE
PATENTOVANÝ způsob uzavírání pro lepší manipulaci. 
Vhodný na uskladnění objemných věcí v domácnosti - oblečení, 
peřiny, zimní bundy, kombinézy, deky... 
Věci dáte do pytle, zapnete těsnícím jezdcem a nakonec vysajete 
vzduch přes ventil vysavačem.

ZMENŠENÍ OBJEMU 
AŽ O 80%

ÚSPORA MÍSTA!

PRAKTICKÝ HÁČEK/RAMÍNKO 
na zavěšení, uvnitř dva háčky 

pro ramínka s oblekem, 
bundou či kabátem.

PŘED

PŘED

PO

PO

PŘED 
vysátím

PO vysátí

     DA8633 
Cestovní pouzdro na podprsenku 
z lesklého saténu. Zavírání na praktický 
dvojitý zip, š 13 x h 16 x v 7,5 cm. 
Dříve 149 Kč

99 Kč [3,99 €]

1

 DA8631 
XXL VAKUOVACÍ PYTEL, 
na vysavač cca 120 x 80 cm.

99 Kč [3,99 €]

4

     DA1278
Samovakuovací pytel na cesty, do skříně. 
Rozměry (d x š): 60 x 40 cm.

79 Kč [2,99 €]

3

     DA26421
XL VAKUOVACÍ PYTEL 
s háčkem, na vysavač, 
cca 110 x 70 cm.

129 Kč [4,99 €]

5

1

4

3

5

5

5

5

5

        Přes ventil vysajete 
vzduch vysavačem.

4 5

3

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

Na jemné prádlo, ale také
na sušení ovoce, hub, bylinek, 
květin nebo přírodních
dekorací....

XL SKLÁDACÍ SUŠÁK
NA PRÁDLO, BYLINKY, HOUBY...
     DA15231 
Velký závěsný dvoupatrový univerzální sušák
s odnímatelným spodním dílem. Praktický okraj 
s výztuhou zajistí, že Vám prádlo při sušení 
nevypadne. Háček umožňuje zavěsit sušák 
na prádelní šňůru nebo jakoukoli tyč. 
Snadno složíte.
Průměr rozloženého 60 cm
(složený průměr 23 cm, výška 3 cm). 

159 Kč [6,39 €]

2

Můžete sušit několik
kusů oblečení najednou.

2

SLEVA
50 Kč

256



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 

     DA25041
20 ks bambusových kolíčků 
na prádlo s kovovou pružinou 
pro pevné upevnění prádla. 
Délka jednoho cca 6 cm.

49 Kč [1,99 €] za 20 ks

5

20 KS 
BAMBUSOVÝCH 
KOLÍČKŮ

5

4

5

PŘI 
SKLADOVÁNÍ 

LZE SLOŽIT

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

     FC18832 
7 přihrádek, 
š 18,5 x h 28,5 x v 80 cm 
(s úchytem cca 83 cm)
Dříve 199 Kč 

149 Kč [5,99 €]

     FC18834 
6 přihrádek,
š 30 x h 29 x v 121cm 
(s úchytem cca 125 cm)
Dříve 299 Kč 

199 Kč [7,99 €]

2

3

2

3

3

14 ks NEREZOVÝCH
KOLÍČKŮ NA PRÁDLO
     DA28931
14 ks nerezových kolíčků na prádlo 
s kovovou pružinou pro pevné upevnění prádla. 
Délka jednoho cca 4,5 cm.

129 Kč [4,99 €] za sadu 14 ks

1

NEREZ
na celý 
život

1

2

2 3

SUPER ABSORPCE
AKTIVNÍTEXTURA

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
• naprosto čisté povrchy 
• nepoškrábe, nezanechá šmouhy/chlupy
• tento materiál nevyžaduje použití chemických prostředků
• snadno se udržuje - je možné jej opakovaně prát i v pračce
• nepostradatelný pomocník v domácnosti, využijete na otírání
    kuchyňské linky, sklokeramické desky, sporáku, stolu, stolků 
    a také v koupelně na umyvadla a baterie a další omyvatelné povrchy 

DA8763S
ABSOluteABSOrp, sada 4 ks
Balení: 4 ks, rozměr hadříku: 
28,5 x 28,5 cm
Dříve 236 Kč  

196 Kč [7,96 €] za 4 ks 

tj. jen 49 Kč/1,99 € 
za 1 ks

+

+
+ +

28,5 cm

28,5 cm

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ 
PO CELOU DOBU PLATNOSTI 

TOHOTO KATALOGU DO 20.1.2023

Více možností použití: 
klasické pověšení prádla, 
pověšení kalhot a 2 páry 
různých otvorů 
na zavěšení 
„ramínek“ šatů, 
halenek, trik…  

VYCHYTANÁ 
RAMÍNKA 5 ks
     DA8374 
Sada 5 ks VYCHYTANÁ dětská RAMÍNKA
Vhodné k věšení dětských oděvů 
nebo i prádla a drobných doplňků 
pro dospělé. Odolný plast. 
Rozměr: š 28 x v 15 cm

79 Kč [2,99 €] za 5 ks

4

VÝHODNÁ 
SADA

4 ks

DÍLNÁ 
SADA

5

DÍLNÁ 
SADA

20

DÍLNÁ 
SADA

14

ROZMĚR
UTĚRKY
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Regulovatelná délka pásků zajistí, že se košile
nepohne a vy ji nemusíte stále urovnávat.

Rozepnuté.

Před použitím 
napínače.

Po použití 
napínače.

Vhodné pro muže
i ženy, kteří často 
bojují s vyhrnující

se košilí.

DENNÍ 
SÉRUM

NOČNÍ 
SÉRUM

PODPAŽÍ,
PÁNSKÁ ZÓNA, 

NOHY

VLASY, VOUSY, TĚLO VLASY, VOUSY

     FC0920   
DENNÍ SÉRUM na pokožku, 
50 ml  

299 Kč [11,99 €]

4

     FC0921   
NOČNÍ SÉRUM na pokožku, 
50 ml  

299 Kč [11,99 €]

5

     FC0730   
3v1 ANTIPERSPIRANT 
sprej pro muže, 200 ml  

149 Kč [5,99 €]

6

     FC0731   
3v1 ŠAMPON pro muže 
na vlasy, tělo a vousy, 250 ml  

99 Kč [3,99 €]

7

     FC0732   
2v1 KONDICIONÉR pro muže
na vlasy a vousy, 250 ml  

99 Kč [3,99 €]

8

4 5
6

7 8

ORIGINAL

9

     FC0736 
EAU DE PARFUM,
parfémová voda, 100 ml. 

499 Kč [19,99 €]

9

EAU 
DE PARFUM

     DA32491 
2 ks napínač košile 
s upínacími klipsy. Materiál 
guma, plast a eko kůže. 
Nastavitelný obvod 
cca 34 – max. 44 cm 
(v nenapnutém stavu). 

199 Kč [7,99 €]
za sadu 2 ks

3

2PODVAZKY 
NA PONOŽKY
Díky podvazkům budou vaše ponožky 
stále na svém místě.

Vhodné pro zafixování 
zdravotních ponožek, 

které často sjíždí.

Podvazky
na ponožky zabrání

jejich shrnování! 

     DA32481
2 ks ponožkové podvazky s upínacími klipy, 
nastavitelné. Materiál guma, kov a eko kůže.
Obvod cca 26 – max. 36 cm (v nenapnutém stavu). 

199 Kč [7,99 €] za sadu 2 ks

2

2

NAPÍNAČ 
KOŠILE 3

3
3

3 3

Obsahuje stabilizátor barvy 
Stabilex® s ochranným faktorem, 
který zesiluje modrý a tmavý 
odstín džínoviny. 

Aktivní substanci jeans & denim 
care jsme speciálně vyvinuli 
pro péči o tvé prádlo - je šetrná 
a účinně odstraňuje nečistoty 
a chrání pračku.

VYROBENO
ZE SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

ekologicky šetrná 
receptura

100% recyklované 
obaly

     TS9048
Speciální tekutý EKO prací prostředek
na džínové oblečení ECOSENSITIVE JEANSER®, 
750 ml = 15 praní. 

159 Kč [6,39 €]

1

ECO JEANSER®
NA DŽÍNY A DENIMY NOVÉ 

EKO 
SLOŽENÍ

1

DÍLNÁ 
SADA

2

DÍLNÁ 
SADA

2

15

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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Čistá pánská vůně, 
která nepřebije vaši kolínskou.

2 DÍLNÉ BAVLNĚNÉ 
LOŽNÍ SOUPRAVY 
PRO 1 OSOBU

100% 
COTTON

NAPÍNÁKY „KŠANDY“ NA PROSTĚRADLA
Aby vám nevykukovaly rohy a neshrnovaly se okraje prostěradel!
Díky napínákům bude vaše prostěradlo spolehlivě držet na místě.

4 ks napínáky na prostěradla s upínacími klipy, velmi pružné. 

Dokonale vypnuté 
a upravené prostěradlo!

4 ks napínáky na prostěradla s upínacími klipy,
velmi pružné, nastavitelná délka.
Materiál guma, kov a plast. 

     DA32441 ROVNÉ,
nastavitelná délka cca 31 cm - 110 cm. 

149 Kč [5,99 €] za sadu 4 ks

1
Nastavitelná 

délka.

Dopřejte si konečně kvalitní
a ničím nerušený spánek!

     DA32451 ROHOVÉ,
délka jednoho popruhu cca 13 cm – 30,5 cm. 

299 Kč [11,99 €] za sadu 4 ks

2

Využijete na napnutí klasických prostěradel, 
žehlících prken, strečových prostěradel, či potahů...

1

1

1 1 1

Nastavitelná 
délka.

2

2

2

2

1

2 dílná ložní souprava pro 1 osobu 
zavírání polštáře překladem v zadní části,
zapínání přikrývky na skrytý zip. 
Oboustranné provedení. 100% BAVLNA.
     FC27005 oranžovo šedé čtverce
     FC27006 trojúhelníky 
Dříve 799 Kč

jen 699 Kč [27,99 €]  

za každou soupravu

3
4

3

4

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

Kompletní nabídku ložních souprav 
naleznete na www.dedra.cz.

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÉ 
SADY

2

BALZÁM 
PO HOLENÍ

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

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

BEZ PARABENŮ

     DA32501 
Široké šle/kšandy do X s uchycením na kovové klipy, střed z eko kůže, 
čtyřbodové, široký elastický popruh o šířce 5 cm pro pohodlné nošení.
Nastavitelná délka. Maximální délka je cca 120 cm (v nenapnutém stavu). 

249 Kč [9,99 €]

8

Detail kovových klipů.Nastavitelná délka.

ŠIROKÉ ŠLE/KŠANDY

1. čistí a zároveň 
 poskytuje účinnou ochranu
2. vysoká leštící schopnost
3. vytvoří ochranný film, 
 který zabraňuje zamlžování 
 povrchů 

VŽDY ČISTÉ BRÝLE 
EKO ČISTIČ BRÝLÍ
S PROTIZAMLŽOVACÍM 
EFEKTEM

     HB01581 
EKO intenzivní čisticí sprej na brýle
s protizamlžovacím efektem, 
ECO BRILEX, 100 ml. 

159 Kč [6,39 €]

6

     HB015811 
EKO kompaktní balení do tašky
/kabelky ECO BRILEX, 30 ml.

79 Kč [2,99 €]

5

ekologicky šetrná 
receptura

DOMŮ

DO TAŠKY

6

5

KOMPAKTNÍ
BALENÍ

5 cm ŠIROKÉ 
PRO KOMFORTNÍ 

NOŠENÍ 
(nezařezávají se)

Detail vzoru.

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

129 Kč [4,99 €] 

7

8

8

8

8

7

8

8
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Přírodní ústní voda obsahuje: 
SODIUM HYALURONATE: 
osvědčený prostředek pro regeneraci, známý 
pro své 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, původem z Brazílie 
a Paraguaye, steviová chuť 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

obsahuje:
pomerančový olej, 

hřebíčkový olej,
výtažky z máty peprné, 

mentol, březový cukr 
(xylitol) a stévii.

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

199 Kč [7,99 €]

5

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 €]

7

     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 €]

8

     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 €]

6

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

7
8

9

PŘÍRODNÍ ÚSTNÍ SPREJE
Spreje pro osvěžení dechu mají skvělé účinky 
díky obsahu hřebíčkového oleje, mentolu 
a výtažků z máty peprné.
Jsou slazeny březovým cukrem 
(xylitolem) a stévií.
Zanechají příjemnou chuť v ústech.
Neobsahují cukr.

     FC25733 
Přírodní ústní sprej s příchutí pomeranče 
a máty, ORANGE & MINT 
DENTAL SPRAY, 30 ml 

     FC25734 
Přírodní ústní sprej s mentolovou 
příchutí, MENTHOL & FRESH 
DENTAL SPRAY, 30 ml

129 Kč [4,99 €] za každý

1

2

obsahuje:
mentol, výtažky z máty 
peprné, hřebíčkový olej, 
tymiánový olej, anýzový 
olej, březový cukr
(xylitol) a stévii. · obsahují osvědčené přírodní látky    

 (esenciální oleje, bylinné silice a extrakty)  
· eliminují nepříjemný zápach z úst 
 a udržují svěží dech  
· praktické balení, které můžete mít vždy 
 u sebe 
· pro komfortní pocit použijte kdykoliv 
 během dne

NAŠE ÚSTNÍ SPREJE NEOBSAHUJÍ:
· PARABENY  
· TRICLOSAN   
· CUKR  
· SACHARIN

· SYNTETICKÁ 
  BARVIVA 
· CHEMICKÉ 
  KONZERVANTY

PERFEKTNÍ 
DLOUHODOBÁ 

SVĚŽEST

PŘÍRODNÍ ÚSTNÍ VODA

1 2

10

v ČR 10 let

2022

8×8×

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

· FLUORID
· PARABENY

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

CESTOVNÍ POUZDRO
HYGIENICKÉ ULOŽENÍ 
NEJEN PŘI CESTOVÁNÍ!

Lze použít na uložení klasických 
zubních kartáčků spolu s pastou 

i jako praktický kelímek. 
Nebo také na psací potřeby 

a kosmetické štětce...

Cestovní pouzdro na zubní kartáčky a pastu, 
vyrobeno z pevného plastu, š 6 x h 4 x v 19 cm.
     DA26462 růžové
     DA26461 zelené 

129 Kč [4,99 €] 
za každé

3
4

3

3

4

5

6

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

169 Kč [6,79 €]

10

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

169 Kč [6,79 €]

9

TIP
NA DÁREK

260



SWEET & SMILE
DEDRA DENT

Díky příchuti BUBBLE GUM zpříjemní každé 
čištění zubů nejen dětem a udělá z této povinnosti 
příjemný rituál. 

4 5 6 7

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

Víte, že…
XYLITOL svými přirozenými 
účinky působí proti tvorbě 
zubního kazu.

ŠTÍSTKO = NÁHODNÝ VÝBĚR  
Nikdy nevíš, zda ti přijde Hrošík, Lvíček,  

Velryba nebo Bubák. Zkoušej štěstí     
         a sesbírej všechny motivy.

     FC25725 
Přírodní dětská zubní pasta pro ochranu 
mléčných zubů, se žvýkačkovou příchutí, 
SWEET & SMILE, 50 ml. 

99 Kč [3,99 €]

3DĚTSKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK 
GoEco® BAMBOO
Dětský zubní kartáček GoEco® BAMBOO
z vysokotlakého bambusu s velmi měkkými štětinkami
pro šetrné čištění dětských zubů, se širokou základnou 
pro možné postavení, délka kartáčku 14,5 cm.
     DA33601 růžový
     DA33602 modrý

79 Kč [2,99 €] 
za každý

1
2

Široká spodní 
základna pro snadné 

postavení.

6 KS MEZIZUBNÍ KARTÁČEK 
GoEco® BAMBOO
6 ks mezizubní kartáček 
GoEco® BAMBOO
z vysokotlakého bambusu 
s velmi měkkými štětinkami
pro šetrné čištění mezizubních 
prostor, flexibilní drátek.
     DA33611 0,6 mm
     DA33612 0,7 mm 
     DA33613 0,8 mm
     DA33614 1 mm

149 Kč [5,99 €] za každou sadu

4
5
6
7

0,6 mm

0,7 mm

0,8 mm

1 mm 4 různé velikosti, 
každý si vybere tu svou. 

ZUBNÍ KARTÁČKY BAMBOO 
10 000 VLÁKEN

Šetrné k zubům i dásním
– DOPORUČOVÁNO STOMATOLOGY

a DENTÁLNÍMI HYGIENISTY.

Zubní kartáček GoEco® BAMBOO 
10 000 VLÁKEN z vysokotlakého bambusu 
s velmi měkkými a hustými štětinkami pro šetrné 
čištění zubů, délka kartáčku 19 cm.
     DA30711 bílý
     DA30712 černý

149 Kč [5,99 €] za každý

8
9

ULTRA JEMNÉ A HUSTÉ 
ŠTĚTINKY 10 000 VLÁKEN!

Vyber jakékoliv 2 zubní kartáčky 

a zaplať jen 99 Kč [3,99 €] za každý.

2 A VÍCE KUSŮ
jen 99 Kč [3,99 €] 

za každý 

Jsou šetrné k životnímu 
prostředí a navíc 

mají krásný design.

Šetrné k zubům i dásním
– DOPORUČOVÁNO STOMATOLOGY

a DENTÁLNÍMI HYGIENISTY.

1

1

7

8

8

8

89 9

9

9

2

3

4

5

6

Platnost 
do 20.1.2023.

DÍLNÉ 
SADY

6

VHODNÉ TAKÉ PRO DĚTI, SENIORY A LIDI S ROVNÁTKY
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Akční cena platí POUZE do 30.11.2022!

LISTOPAD/NOVEMBER 
Mimo toto období platí běžná cena.

DVOUMINUTOVÝ 
ČASOVAČ

hlídá doporučenou 
délku čištění (4 fáze 
po 30 sekundách)

SONISSIMO 
DEDRA DENT

*KE KAŽDÉMU KARTÁČKU 
zubní pasta jen za 1 Kč [0,04 €]

INDUKČNÍ 
BEZDRÁTOVÉ 

NABÍJENÍ
postavením 
na dobíjecí 
základnu

Sonický zubní kartáček 
s dobíjecí základnou a USB kabelem. 
Rozměry kartáčku: délka 22,5 cm, 
průměr 2,2 cm. Rozměry základny: 
š 4,5 x h 7 x v 3 cm. Délka kabelu 104 cm.
     EL25702 metalic gold 
     EL25701 metalic antracit  

990 Kč [39,60 €] 
za kartáček, nabíječku, 
kabel a 2 nástavce 

1
2

     EL25711 
2 ks náhradní kartáček
s měkkými štětinkami.  

199 Kč 
[7,99 €] 
za sadu 2 ks

3

DÍLNÁ 
SADA2

Po skončení akce kartáčky
bez zubní pasty.

*Vybrané obj. číslo zubní pasty 
napište do objednávky.

OBSAH 
BALENÍ

1 2

100 ml
balení

3

FC25723FC25722 FC25721 FC25724 FC25726

1

VÍCEÚČELOVÝ STOLEK/BOX

Využijete na odložení ovladačů, novin, brýlí, mobilů a do velké 
spodní části můžete uložit katalogy, noviny nebo i deku na lenošení.

Využijete prakticky v celé domácnosti. Koupelna, toaleta, kuchyň, 
ložnice, dětský pokoj, pracovna a dokonce i v obývacím pokoji.

4 kolečka 
pro snadnou 
manipulaci

Prakticky vše bokem, a přitom při ruce.

Ve vrchní části odnímatelná posouvací 
polička na drobnosti, pod ní hlubší prostor

třeba na uložení hygienických potřeb, 
brýlí a jiných drobností dle vašich potřeb.

Ve spodní části velký úložný prostor 
na čisticí prostředky, toaletní papír, 

čisté ručníky apod.

Využijete také v koupelně nebo na toaletě.

     DA29261
Víceúčelový stolek/box se 4 kolečky 
pro snadnou manipulaci. 
Rozměry. š 40 x h 19,5 x v 49 cm

990 Kč [39,60 €]

1

• 100% přírodní produkt 
• biologicky rozložitelná 
• šetrná k životnímu prostředí 
• bez jakýchkoliv barviv
    a jiných aditiv

100% funkční
• čistá pleť do hloubky
• působí jako jemný, ale účinný peeling
• pomáhá odstranit make-up
• pro každodenní používání
• používejte samostatně nebo s vaším 
 oblíbeným čističem pleti

100% přírodní houba 
s pórovitou strukturou 
má vynikající čisticí účinky. 
Po vyschnutí se v houbě 
neudržují žádné 
mikroorganismy a plísně.

ODSTRANÍ VEŠKERÉ NEČISTOTY A ZANECHÁ 
POKOŽKU ČISTOU, HLADKOU A JEMNOU, 
A TO POUZE PŘÍRODNÍ CESTOU

KONJAKOVÁ HOUBA

     FC77971  
KONJAK houbička, 
BAMBUSOVÉ UHLÍ, 
rozměr cca 7 x 3 cm. 

129 Kč [4,99 €]

2

Věděli jste, že: bambusové uhlí 
je přírodním absorbentem 

kožního mazu.

2

2

1

1 1

1

MÝDLOVNÍKY S PŘÍSAVKOU

3
3

4
4

Mýdlovník s přísavkou 
Stojánek na tuhá mýdla, silikon, 
12 x 8,5 x 3 cm.
     DA6040 fuchsiový
     DA6039 fialový

99 Kč [3,99 €] 
za každý

3
4

ÚSPORA až
198 Kč

[7,95 €]

ZUBNÍ PASTA
za 1 Kč*

[0,04 €] ke každému
kartáčku
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• jedna tuba na vše
• speciálně jsme vytvořili sprchový gel, 
 který můžeš použít zároveň na tělo, vlasy i vousy
• obsahuje keratin, panthenol
• výtažek z bavlníku
• extrakty z rostlin, vitamíny B5 a B6

FUTURE MEN® 
PLATINUM

STAČÍ 1x 
ZMÁČKNOUT

A MÁTE 
BOHATOU 

PĚNU

L'AVIVAGE

• po vyprání dodá svěží vůni 
 oblečení, na které se nesmí 
 používat aviváž
• provoní váš dům při stírání 
 přidáním k prostředku 
 na podlahu

• sprej na intenzivní provonění prádla
• na oblečení před i po sportu (ve fitku)
• provonění ručníků v barbershopech, 
 masážních a kosmetických salonech, 
 kadeřnictvích
• provonění šatníků, šatních skříní a botníků

• na bázi přírodního kamence
• nezanechává bílé stopy na oblečení
• kamenec působí přirozeně antibakteriálně, lehce 
 stahuje kožní póry a spolehlivě mírní zápach 
 i nadměrné pocení, aniž by ucpával pokožku

pánská 
zóna

chodidla

podpaží

PARFUMAGE

EKO DROGERIE
V EKO OBALECH

• pěna na ruce a tělo vydrží 
 až 3 x déle než běžná mýdla 
 na ruce
• obsahuje extrakt z Aloe Vera, 
 který příznivě působí na pokožku

DEOTEX SPREJ

3v1 ANTIPERSPIRANT

3v1 ŠAMPON

EAU DE PARFUM

PĚNA 
NA RUCE 
& TĚLO

BACILEX®

1

2 3

4

5

6

7

8

ODĚVY
osvěžení oděvů

např. 
od zápachu 

cigaret

BUNDY, 
KABÁTY

eliminace zápachu
např. z grilování, 

opékání...
SPORTOVNÍ 
OBLEČENÍBOTNÍKY

ČALOUNĚNÍ
v jídelně, kuchyni, 

eliminace zápachu 
např. ze smažení

ŠATNA ZÁVĚSY
BYTOVÉ 
TEXTILIE RUČNÍKY

WC 
& TOALETY
textilie na WC 

a toaletách

     FC0727 
DEOTEX ultra parfum + sprej,
FUTURE MEN® PLATINUM, 200 ml. 

199 Kč [7,99 €]

1

     FC0733   
3v1 ANTIPERSPIRANT sprej pro muže, 200 ml. 

149 Kč [5,99 €]

5

     FC0739   
3v1 ŠAMPON pro muže na vlasy, 
tělo a vousy, 250 ml.  

99 Kč [3,99 €]

6

     FC0740 
EAU DE PARFUM, parfémová voda, 
FUTURE MEN® PLATINUM, 100 ml. 

499 Kč [19,99 €]

7

     PA0728 
PARFUMAGE FUTURE MEN® 
PLATINUM parfémový 
superkoncentrát, 750 ml. 

229 Kč [9,19 €]

2

     TA0737 
L'AVIVAGE FUTURE MEN® PLATINUM, 
avivážní kondicionér, 750 ml. 

129 Kč [4,99 €]

3

     BB0738 
Čisticí gel na ruce, 70 % alkoholu, 
handGEL BACILEX® ultraHYGIENE+,
FUTURE MEN® PLATINUM, 100 ml. 

99 Kč [3,99 €]

4

     BB0925   
PĚNOVÉ MÝDLO 
na ruce i tělo, 
300 ml. 

129 Kč [4,99 €]

8
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S KONOPNÝM OLEJEM
•velmi dobře vstřebatelný do pokožky
•zejména pro suchou pokožku, kterou hydratuje a zvláčňuje
•pomáhá obnovovat přirozený ochranný mikrofilm
 a tím zvyšuje odolnost pokožky vůči negativnímu 
 působení okolního prostředí 

PLEŤOVÝ KRÉM & SÉRUM 2in1 
nutrigen®
CANNABIUM

     FC6591 
CANNABIUM nutrigen 2in1,
denní pleťový krém & sérum 
v jednom s konopným olejem, 50 ml. 

299 Kč [11,99 €]

6      FC6592 
CANNABIUM nutrigen 2in1,
noční pleťový krém & sérum 
v jednom s konopným olejem, 50 ml. 

299 Kč [11,99 €]

7

     FC8792W  
CANNABIUM genetics sensitive, sprchový gel 
s konopným olejem, ošetřuje a zklidňuje suchou pokožku.  
Vhodný pro citlivou pleť.
SHOWER GEL WITH OIL 250 ml. 

129 Kč [4,99 €]

4      FC5155  
Puff na mytí, zelený, 
průměr cca 12 cm.  

39 Kč [1,59 €]

5

CANNABIUM genetics sensitive

Olejové složení zajistí
již při samotném mytí pocit
hebké a vláčné pokožky. 
Tímto gelem se skutečně

pohladíte. 

V ČEM JE NOVÁ ŘADA LEPŠÍ?
· zvýšili jsme obsah konopného oleje

· neobsahuje parabeny
· kvalita srovnatelná s výrobky z lékárny 

Konopný olej je znám svým příznivým vlivem
na pokožku s kožními problémy jako např. 
ekzém (např. atopický), lupénka, akné, 
seboroická dermatitida, lupy atd... 
Zpomaluje procesy stárnutí kůže, hydratuje
a zvláčňuje. Díky vyváženému obsahu 
esenciálních mastných kyselin, vitamínů, 
cannabinoidů a dalších přírodních látek 
jsou ceněny především jeho protizánětlivé, 
regenerační a antibakteriální vlastnosti.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

     FC03821   
CANNABIUM genetics sensitive 
Regenerační a zklidňující krém 
s konopným olejem, 
HAND CREAM WITH OIL, 75 ml. 

99 Kč [3,99 €]

8

• obsahuje 20 % konopného oleje
• díky obsahu glycerinu nezpůsobuje 
 pocit mastnoty a zvláčňuje pokožku
• s panthenolem (provitamín B5)
• je parfemován výhradně přírodním 
 éterickým olejem z rostliny
 Litsea Cubeba

KRÉM NA RUCE

Kdyby DEDRA byla člověk, jakými přívlastky ho popíšete? 

SRDEČNÁ, EKOLOGICKÁ, VOŇAVÁ, ÚŽASNÁ A NÁVYKOVÁ.  Pavlína T.

Vytváří hustou
krémovou 

pěnu. 

Pevná papírová tyčinka je vyrobena z recyklovaného tvrdého kartonu
a je mnohem pevnější než některé plastové tyčinky
a díky jemné 100% bavlně bude čištění uší přijemné.
Mají dva různé konce a ty sám/a si můžeš zvolit, které budeš preferovat.

EKOLOGICKÉ VATOVÉ TYČINKY 
 V PRAKTICKÉM EKO OBALU

200 KS UCHOŠŤOURY
BAVLNĚNÉ?

ANO. Konce tyčinek jsou
ze 100% jemné bavlny!

Šetrná k pokožce a šetrná k přírodě, 
protože se bavlna snadno

v přírodě rozloží.

1

2

Dva různé konce.

PROČ papírová tyčinka? 
Protože je to ekologické.

Pevná papírová tyčinka je vyrobena 
z recyklovaného tvrdého kartonu.  

3

4

5

6
7

8

EKOLOGICKÉ UCHOŠŤOURY 200 ks v balení (!)
z recyklovaného tvrdého kartonu
& 100% BAVLNY, v papírovém EKO OBALU! 
     FC22213 mintové 
     FC22212 bílé 
     FC22217 růžové

69 Kč [2,79 €] 
za každé balení

1
2
3

200 ks
V BALENÍ

100% 
BAVLNA

VÝROBKY  
CANNABIUM  

OBSAHUJÍ AŽ 20 %  
KONOPNÉHO  

OLEJE

TIP
NA DÁREK
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Obsahem sady je: 
pinzeta, pilník na nehty, 
kleštičky na nehty, kleštičky na kůži, 
nůžky a škrabátko (čistič uší), 
uzavíratelné pouzdro.

MANIKÚRA
7 dílná MANIKÚRA z luxusní 
kartáčované oceli v praktickém 
uzavíratelném pouzdře, 11 x 6 cm.   
     DA71441 černá 
     DA71443 zelená
     DA71442 růžová
Dříve 249 Kč 

199 Kč [7,99 €] 
za každou

2
3
4

BALZÁM PO HOLENÍ

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

S příjemnou 
květinovou vůní 

s tóny bylin 
na zeleném 

základu.

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

    FC60091 
AFTER SHAVE genetics sensitive 
for women/pro ženy,
balzám po holení, 150 ml.

129 Kč [4,99 €]

1

SLONZVON

S použitím zvonu dojde 
k silnému tlakovému rázu, 
který uvolní nečistoty
v odpadu.

     DA9401 
Praktický zvon na odpady
ve tvaru slona. Průměr 10,5 cm, 
výška 17 cm.

99 Kč [3,99 €]

7

WC ŠTĚTKA
     DA89771
WC štětka volně stojící, 
zelená. Z odolného plastu.  
Stojan dolní průměr 12 cm, 
vrchní průměr 9,5 cm, v 8,5 cm, 
štětka průměr 8 cm, v 36 cm. 
Celkem výška 38 cm 

69 Kč [2,79 €]

6

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… 

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

na něm vodní kámen.

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

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

Po čištění zůstává  povrch nádherně lesklý.

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

129 Kč [4,99 €]

5

Česká ekologická 
drogerie

Ekologicky šetrné 
receptury

100% recyklované 
obaly

CERTIFIKOVANÁ
EKO DROGERIE

V EKO OBALECH
S parfemací 

osvěžující limetka.

Neobsahuje 
chlórové sloučeniny.

bez chlóru

1

3

2

4

6

7

5

3

BEZ PARABENŮ

DÍLNÉ 
SADY

7

SLEVA
50 Kč

NA DÁREK
TIP
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Fixační pásky na suchý 
zip pro regulaci obvodu 

(46 - 70 cm).

MIGRÉNKA 
GELOVÁ MASKA XXL

STUDENÝ OBKLAD 
Před použitím vložte na1 hodinu 
do chladničky nebo na 30 min do mrazáku. 
Pomáhá při bolestech hlavy, migrénách, 
při otocích očí, při únavě... Můžete použít 
i na ostatní části těla, kde je Vám chlad 
příjemný a působí úlevu, např. při pohmož-
děninách, bodnutí hmyzem,opařeninách..

TEPLÝ OBKLAD 
Namočte do teplé kohoutkové vody na 10 minut 
nebo dokud nedosáhnete příjemné teploty. 
Pomáhá při rýmě a bolestech dutin z nachlazení 
nebo alergií. Na ostatních částech těla pomáhá teplo 
např. při růstových bolestech, bolestech kloubů, 
ztuhlých svalů, břicha atd. U malých dětí se osvědčilo 
zahřívání bříška při nadýmání.

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

     EL93811
PATOBRUSKA lososová bateriová rotační 
bruska na paty a chodidla zajistí účinné 
odstranění ztvrdlé kůže. Napájení na 3 ks 
1,5V AAA baterie (nejsou součástí balení), 
včetně návodu v českém a slovenském jazyce.
Rozměr: š 7,5 x h 4 x v 14,5 cm
Dříve 598 Kč

399 Kč [15,99 €] za Patobrusku a 4 válečky

1

     EL93821
NEHTOPILNÍK 3v1 bateriový pilník 
a leštička na nehty. Napájení 
na 1 ks x 1,5V AA baterie 
(nejsou součástí balení), 
včetně návodu v českém 
a slovenském jazyce. 
Rozměr: š 3 x h 3 x v 17 cm 
Dříve 399 Kč

249 Kč [9,99 €] 
za Nehtopilník a 6 nástavců

2

     EL93813 
3 ks výměnné náhradní válečky 
k PATOBRUSCE, sada 3 ks brusných 
válečků s různým stupněm hrubosti 
(jemná, střední hrubá). Rozměr jedné 
hlavice: max. průměr 2 cm, délka 5 cm.

199 Kč 
[7,99 €] za 3 ks

3

     EL93823 
3 ks výměnné náhradní nástavce  
k NEHTOPILNÍKU, sada 3 ks nástavců 
(leštění, broušení, pilování). Rozměr 
jednoho nástavce: š 1,7 x h 1,2 x v 3,5 cm.
Dříve 139 Kč 

99 Kč 
[3,99 €] za 3 ks

4

3

4
DVĚ 
RYCHLOSTI 
(I/II)

JEMNÝ NÁSTAVEC vyhlazuje 
a zjemňuje povrch nehtů

HRUBÝ NÁSTAVEC   
pro broušení nehtů

SNADNÁ PÉČE O VAŠE
CHODIDLA A NEHTY

Rotující hlavice odstraní rychle, 
bezpečně a bezbolestně 
nežádoucí tvrdou kůži. 

SILNĚJŠÍ
2x

Lepší uchopení, díky ergonomické rukojeti.

1

3 STUPNĚ 
HRUBOSTI

2

LEŠTÍCÍ NÁSTAVEC leští povrch nehtů s vynikajícími výsledky

SNADNÉ  ČIŠTĚNÍ: 
Váleček lze snadno vyjmout a umýt 

3 VÝMĚNNÉ NÁSTAVCE
jsou součástí balení

+

+

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ 
PO CELOU DOBU PLATNOSTI 

TOHOTO KATALOGU DO 20.1.2023

     FC7792 
MIGRÉNKA gelová maska XXL na čelo a spánky, 
umožní okamžitý teplý nebo studený obklad. 
Rozměr gelové části 28 x 8 cm.

169 Kč  [6,79 €]

4

     FC23734 
2in1 kapesní cestovní zrcátko 
+ kartáč na vlasy v jednom, 
vše v praktickém skládacím pouzdře. 
Vyrobeno z plastu. Rozměry složeného: 
průměr 6,5 x h 2,3 cm. 

39 Kč [1,59 €]

5

4

1

3

2

3

4

     DA3288
Oboustranná přísavka 
do koupelny ze silikonu. 
Velikost 10 cm. 

49 Kč [1,99 €]

6

     FC0693
Pěnivý sprchový gel 
s extraktem Aloe vera 
a glycerinem 
RED VELVET, 250 ml. 

99 Kč [3,99 €]

7

Na obou stranách jsou přísavky, 
na které “přisajete” sprchový gel nebo šampon 
a “přisajete”přísavku na kachličky.

OBOUSTRANNÁ PŘÍSAVKA

DRBÁTKO

DRBÁTKO dosáhne tam, 
kam vy ne!

Praktické plastové drbátko 
nejen na záda, délka 40,5 cm.
     DA25902 fialové
     DA25901 zelené
     DA259021 růžové  

39 Kč [1,59 €] za každé

1
2
3

VYCHYTÁVKA 
ZA 

ROZUMNOU
CENU

DÉLKA 
40,5 cm 

(!!!)

2in1 KAPESNÍ ZRCÁTKO
Kompaktní tvar se vejde do každé kabelky.
Stačí otevřít, vytlačit hřeben ven a můžete začít 
s česáním, výsledek snadno ověříte v zrcátku.

6

7

6

5

ZDARMA 
3 ks VÁLEČKY 

v hodnotě 
199 Kč 
[7,99 €]

ZDARMA 
3 ks NÁSTAVCE 

v hodnotě 
99 Kč 
[3,99 €]
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FC8802G

• glycerin udržuje pokožku 
 hladkou, nemastnou a vláčnou
• aloe vera zajistí vyživující péči 
 o pokožku
• bez parabenů

Oblíbené parfémové kompozice 
umocní zážitek z koupele 
nebo sprchování.
Jemné a šetrné složení tohoto gelu 
zajistí dokonalou péči o pokožku a tělo.

Bohatá hustá pěna a jemný 
hladivý pocit při nanesení gelu.

Pro muže i ženy pro každodenní použití! 

SPRCHOVÝ GEL
z řady LA COLLECTION PRIVÉE

FC8794G
S GLYCERINEM PRO ZJEMNĚNÍ 

POKOŽKY, EXTRAKT 
Z ROSTLINY ALOE VERA

FC8804G FC8799G FC8801G

FC8803G

FC8806GFC8798GFC8807G FC8795G

• antialergenní parfém 

• bez chemických    
    konzervantů  
• s kyselinou mléčnou

Obsahuje: 
Dermosoft Decalact 
napomáhá správné 
funkci kožní mikroflóry 
a při pravidelném 
použití udržuje 
mikrofloru pokožky 
ve vyváženém stavu. 
Zanechá ji krásnou 
a bez zápachu.

+ TESTER ZDARMA: 
součástí každého balení 

je jednorázový tester 
ke zjištění stavu vaginální 

mikroflóry.

DÁMSKÉ HYGIENICKÉ VLOŽKY NOVÉ GENERACE

8 OCHRANNÝCH VRSTEV
 vrstva 100 % hedvábně jemná bavlna příjemná 
  na dotek
 vrstva synergický čip: aktivní kyslík & anionty 
  & dlouhovlnné infračervené záření
 vrstva prodyšný papírový obal pro absorpční 
  vrstvy a ochranný 3D reliéf proti obtečení
 vrstva velmi absorpční polymer umožňuje kapalinu 
  absorbovat 5 x rychleji díky přidané
  absorpční vrstvě* 
 vrstva hebounká výplň s vysokou absorpční schopností
 vrstva prodyšný papírový obal pro absorpční vrstvy
 vrstva prodyšná a pohodlná spodní vrstva 
 vrstva spodní samolepící vrstva s krycí páskou

6
7
8

1

2

3

4

5

     DA5635
POMPADOUR® ULTRA 
dámské hygienické vložky 
pro běžné použití, 10 ks. 

79 Kč [2,99 €]

1      DA5637
POMPADOUR® SLIP slipové vložky 
(intimky), každý kus je samostatně 
balený pro maximální hygienu, 30 ks 

89 Kč [3,59 €]

2      FC03861              
ECO POMPADOUR® 
Eko pěna pro intimní 
hygienu, 300 ml.

169 Kč [6,79 €]

4

3

4

     DA5636
POMPADOUR® NIGHT dámské 
hygienické vložky pro silnější 
menstruaci nebo noční použití, 8 ks.

79 Kč [2,99 €]

3

1

pH
5,5

POMPADOUR®

• synergický čip s pozitivním účinkem na zdraví
• maximálně prodyšné
• vysoká absorpční schopnost (4 x více než je běžné)
• velmi rychlá absorpční schopnost (5 x rychlejší 
 než je běžné, díky dvěma různým absorpčním vrstvám)
• ultratenké
• ochranný 3D reliéf proti obtečení
• každý kus je samostatně balený pro maximální hygienu

Intimky používejte 
podle potřeby v době

mezi menstruacemi, 
vzhledem k pozitivnímu 

vlivu na zdraví jsou ideální 
také k prevenci infekcí. 

2

4x 
větší absorpční 

schopnost*

*než běžné vložky

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

SPECIÁLNĚ 
PRO INTIMNÍ 

HYGIENU

250 ml 

69 Kč
2,79 €

za každý

povrch 
ze 100% 
BAVLNY
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• zajistí absolutní 
 hygienickou čistotu 
 WC mísy 

• vydrží na povrchu

• i po několika 
 spláchnutích krásně 
 provoní prostor WC

BACILEX® 
ULTRAHYGIENE+ 

OBSAHUJE 

65% 
ALKOHOLU

ALKOHOL 
ODSTRAŇUJE

VIRY A
BAKTERIE!

SE SVĚŽÍ PARFEMACÍ

     BB0698   
Gel na toalety, 
BACILEX® ultraHYGIENE+, 
500 ml.  

149 Kč [5,99 €]

1

1

BACILEX® 
GEL NA PRANÍ 
UNIVERZÁLNÍ TEKUTÝ
RYCHLOROZPUSTNÝ 
PRACÍ PROSTŘEDEK
S ANTIMIKROBIÁLNÍ 
PŘÍSADOU

     BB0699   
BACILEX® gel na praní 
bílého i barevného prádla
s antimikrobiální přísadou, 
1500 ml.  

249 Kč [9,99 €]

2

2

ČISTOTA 
bez KOMPROMISŮ!

Aktivní složky účinně odstraní
nežádoucí nečistoty.

Účinně vyčistí hladké plochy 
a povrch zůstane krásně lesklý.

Univerzální multifunkční prostředek 
na hladké povrchy, 70 % alkoholu, 
BACILEX® sprej, 500 ml.
    HA0128 ovocná květinová vůně
    HA0292 svěží vůně polar breeze

159 Kč  [6,39 €] za každý

4
5

vůně 
polar 

breeze

ovocná
květinová  

vůně

ALKOHOL 
ODSTRAŇUJE

VIRY A
BAKTERIE!

S VYSOKÝM  
OBSAHEM  
ALKOHOLU

70 %

500 ml

4
5

100% recyklované 
obaly

EKOLOGICKY 
ŠETRNÁ

RECEPTURA

100% recyklované 
obaly

HYGIENICKÝ ČISTIČ HLADKÝCH POVRCHŮ

INOVACE BEZ ZÁPACHU DENATURACE

Na hladké povrchy po nehodách 
Vašich zvířátek nebo dětiček... 
a všude tam, kde si nevíte rady, 
čím povrch vyčistit!

KLIKYWC PRKÉNKA SPLACHOVADLA

Na kliky, WC prkénka a splachovadla - budou hygienicky čisté.

NEHODY NEHODY 
VAŠICH VAŠICH 
MAZLÍČKŮMAZLÍČKŮ

Na odpadkové koše 
a místa, kde máte pocit, 
že se množí nečistoty.

Odstraní otisky 
prstů z nerezových 

ploch.

ODPADKOVÉ KOŠELEDNIČKYKUCHYŇSKÉ DESKY

Na kuchyňké desky 
- odstraní i „muší 

hovínka“ z hladkých 
povrchů.

++ ++

3 x 100 mlKdykoliv PO RUCE: na nákupech, v práci,
při cestování, preventivně kdykoliv a kdekoliv.

RODINNÁ 
SADA

S VYSOKÝM  
OBSAHEM  
ALKOHOLU

AKČNÍ CENA PLATÍ 
pouze do 30.11.2022. 

v autě,
v letadle,...

vlak, bus,
metro, 

tramvaj,...
v restauraci,

jídelně,...
v přírodě,
na kole,...

držadla,
schodiště,...

nákupní
vozíky,...

na toaletě,
veřejné WC

vypínače,
kliky,...

tlačítka
ve výtahu,
bankomaty

kliky, madla
v obchodech

2+1 
ZDARMA

Platí do 30.11.2022.

3

     CP0782
SADA 2+1 ZDARMA čisticí gel, 
70 % alkoholu, na ruce, handGEL 
BACILEX® ultraHYGIENE+, 3 x 100 ml.

198 Kč [7,98 €] za sadu 3 ks 

tj. jen 66 Kč [2,66 €] za 1 ks

3

S ANTIMIKROBIÁLNÍ 
PŘÍSADOU VE VYSOKÉ 
KONCENTRACI ZAJISTÍ 

ABSOLUTNÍ HYGIENICKOU 
ČISTOTU PRÁDLA

tj. jen 

66 Kč
[2,66 €] 
za 1 ks
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OBLIČEJOVÁ ROUŠKA CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ
Rouška na ústa/ústenka z jemného neopren materiálu, 
pružná poutka za uši, která se přizpůsobí každému. 
Lze prát až do 100 °C. 
Velmi pružný materiál, 
rozložená o délce cca 30 cm, 
výška cca 13 cm. 
     FC26413 růžová 
     FC26414 šedá
     FC26411 černá

39 Kč [1,59 €] za každou

2
1

3 2
3

1

Do doprodání zásob.

PRATELNÁ 
= opakovatelně použitelná

2
3

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

98

8

10

10

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

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

UMÝVEJ SI RUCE ČASTĚJI, NEŽ DŘÍVE!

     BB0785 
Pěnové mýdlo
s antimikrobiální přísadou 
BACILEX® HYGIENE+, 300 ml. 

129 Kč [4,99 €]

5

GELOVÉ & PĚNOVÉ MÝDLO HYGIENE+
     BB017521   
Gelové mýdlo BACILEX® 
HYGIENE+ s antimikrobiální 
přísadou, 500 ml.  

129 Kč [4,99 €]

4

květinová, 
dřevitá, 

mošusová 
parfemace

•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.

Víte, že...
Glycerin má hydratační
účinky na pokožku.
Zvláčňuje a zlepšuje 
vzhled pokožky.

NAŠE PĚNOVÉ MÝDLO 
BACILEX® HYGIENE+ 
OBSAHUJE 
SLOŽKU PLANTAPON SF® 
– zajistí bohatou pěnu, je založena na čistě 
rostlinném původu

DERMOSOFT 1388® 
– se širokou antimikrobiální aktivitou

EXTRAKT Z ALOE VERA 
BARBADENSIS

VYDRŽÍ AŽ 3 x DÉLE 
než běžná mýdla na ruce.

Univerzální velikost (průměr 
45 - 70 cm, délka cca 50 cm). 
95% PES, 5% Spandex®.
Možnost praní na 30°C. 
     DC31044 comics 
     DA23443 khaki maskáčový 
     DA25366 růžové origami 
     DA25375 barevné káro 
     FC31042 geometry
     DA25377 maskáčový
     DA23433 černý 
 s bílým puntíkem

69 Kč [2,79 €] za každý

6
7
8
9

10
11
12

11 12

4
5

6

6

6

7

SUPER 
CENA

DEDRA 
DESIGN
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ODSTRAŇUJE NEPŘÍJEMNÉ PACHY 
BIOLOGICKÉHO PŮVODU!

Nastříkejte v blízkosti zdroje zápachu a nechte působit.

NA 
PŘÍRODNÍ 

BÁZI

Ekologicky šetrný neparfémovaný 
přípravek, pracující na bázi přírodních 
enzymů, které biologicky rozkládají 

a neutralizují nepříjemné pachy, 
místo aby je pouze překryly.

     PS0378
EKO neutralizátor pachů, 
ekologicky šetrný přípravek 
k neutralizaci nepříjemných pachů, 
ECO FRESHON SPRAY, 250 ml.

169 Kč [6,79 €] 

1

Široké spektrum použití: např. čalounění, 
sedačky, potahy, koberce, pelíšky domácích 
mazlíčků, interiéry automobilů, odpadkové 

koše, cigaretový kouř... 

Rozkládá nepříjemné pachy lidského potu, 
domácích zvířat, plísní, odpadů, kouře...

PŘÍRODNÍ EKO 
NEUTRALIZÁTOR 
PACHŮ

HLAVNÍ VÝHODY:
• vystačí na 3 výměny 
 sáčku(!) 
• neutralizuje nepříjemné 
 pachy 
• příjemně osvěží prostor 
 během vysávání luxusním 
 kosmetickým parfémem

PARFUM GRANULES 
parfém do vysavače, 35 ml.
     HP0935 coconut
     HP0934 pulpidoo
     HP0681 lemongrass
     HP0133 green land 
     HP0682 namasté
     HP0931 mountain spirit 
     HP0933 primavera nuova

79 Kč [2,99 €] za každý

2
3
4
5

7
6

8

PARFÉMY DO SÁČKOVÝCH 
A BEZSÁČKOVÝCH VYSAVAČŮ

GOBELINO PARFUM

1

HLAVNÍ VÝHODY OBOU:
• účinné odstranění nečistot
• po aplikaci budou barvy 
 koberce rozjasněny
• velmi koncentrované složení
• se složkou neutralizující 
 nepříjemné pachy

ROZJASŇUJÍ BARVY

Velmi koncentrované složení 
- 500 ml balení vystačí na 15 litrů 

čistícího roztoku!

GOBELINO KONKURENCE

500 ml

koncentrát

=
(2 x 500 ml)
1000 ml

Opravdu potřebujete domů 
nosit více plastu a zbytečně 
zatěžovat životní prostředí? 
Více odpadu, více emisí CO2

.

nekoncentrované

Ekologicky šetrné 
receptury.

100% recyklované 
obaly

PĚNIVÝ EKO ŠAMPON
     HG0983  
Šampon na ruční čištění koberců a čalounění 
ECO GOBELINO MANUAL, 500 ml.

149 Kč [5,99 €]

10

Aktivní pěna účinně 
odstraňuje nečistoty.

9 10

     HG0982 
EKO šampon na strojní čištění 
koberců a čalounění 
ECO GOBELINO AUTOMAT, 
500 ml.

149 Kč [5,99 €]

9

NEPĚNIVÝ 
EKO ŠAMPON

Speciální nepěnivé 
složení potřebné 
pro čistící přístroje.

STROJNÍ 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ

2 3 4 5 6 7 8
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budete 
překvapeni 
snadností  

úklidu

     HC0157 
Odstraňovač 
cementových 
a vápenatých povlaků 
po malování 
CEMENTEX spray 
500 ml.

129 Kč [4,99 €]

3

PO MALOVÁNÍ
Nepostradatelný při úklidu po malování 
a drobných stavebních úpravách.
Odstraňuje typický bělavý povlak. 

100% recyklovaný 
obal

Univerzální čistící a pečující 
prostředek na všechny 

hladké povrchy, na dlažby 
a kamenné podlahy. 

Čistící a pečující  
prostředek na plovoucí  
a laminátové podlahy,  

linolea a podlahy z PVC.

Dobře rozpouští špínu  
a je šetrný vůči

dřevěným povrchům. 

4 5 6 7

Mycí prostředky na podlahu, 750 ml.
     EP0690 ECO UNIVERSE CLEANER
     EP0691 ECO LAMINO & LINO

149 Kč [5,99 €] za každý

4
5

PODLAHY BEZE ŠMOUH!

     EP0692 
NATUR ORANGE POWER s pomerančovým 
olejem na dřevěné podlahy, parkety 
a ostatní hladké povrchy, 750 ml.

149 Kč [5,99 €] 

6

MYCÍ SÍLA Z PŘÍRODY
AKTIVNÍ MYCÍ SLOŽKY JSOU SNADNO 

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

     BB0176  
Univerzální mycí prostředek na podlahy 
s antimikrobiální přísadou BACILEX® 
NA PODLAHY ULTRA HYGIENE+, 750 ml. 

149 Kč [5,99 €]

7

s antimikrobiální 
přísadou

HYGIENICKY ČISTÉ PODLAHY 
Osvěžující vůně manga.

Obsahuje parfém bez alergenů.

100% recyklované 
obaly

VÝHODY:
• plochá hlavice umožní setření  
 větší plochy, je efektivnější
 při vytírání v rozích 
• snadné čištění - uvnitř kbelíku   
 kartáč na odstraňovaní
 nečistot z mopu
• jemný návlek z mikrovlákna
 pro šetrné setření všech
 druhů podlah 
• skládací kovová rukojeť 
 s pěnovým polstrováním 
 pro pohodlné uchopení

Se „ždímačkou“ a integrovaným kartáčem na odstranění nečistot.
     DA27581
2v1 Multifunkční mop s dvěma komorami
pro suché a mokré vytírání, součástí dva návleky 
z mikrovlákna, vypouštěcí ventil, skládací tyč.
Rozměry kbelíku max. š 23 x h 25,5 x v 38 cm, 
objem cca 2 x 4 l, stírací plocha mopu
33 x 12 cm, výška mopu 123 cm (!!!).

990 Kč [39,60 €]

1

2v1 PRACÍ A ŽDÍMACÍ MOP PLATFORMER

     DA27582
Náhradní návlek PLATFORMER.
Rozměr 33 x 12 cm.

99 Kč [3,99 €] za 1 ks

2

ŽDÍMÁNÍ

PRANÍ

REVOLUČNÍ DVOUKOMOROVÝ MOP 
Kbelík prakticky rozdělen na dvě komory: 
1. s vodou na praní mopu, 
2. suchá na ždímání mopu

ŽDÍMÁNÍPRANÍ

Jednoduchý a účinný prací
a ždímací mechanismus! 

Úzký tvar
je vhodný

do malých
prostor.

Polohovatelná hlavice otočná
o 360° pro snadné stírání

i pod nábytkem.

Pohodlné stírání 
bez ohýbání! 

vypouštěcí ventil

Odnímatelný 
pratelný návlek z mikrovlákna 

1

3

2

2 KS 
ODNÍMATELNÝCH 

NÁVLEKŮ

EKO DROGERIE
V EKO OBALECH
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• cestovní účinný prostředek na ruční praní na cestách 

• aktivní pěna napomáhá k odstraňování nečistot 
• praktické balení ušetří místo v zavazadle 

• hypoalergenní parfemace osvěžující meruňka s podmanivou vanilkou

HLAVNÍ VÝHODY:
• obsahuje směs bioaktivních enzymů BIO-SYNERGETIX*, které ve vzájemné
 synergii odstraňují širokou škálu nečistot rostlinného nebo biologického původu

• obsahuje šetrné a v přírodě rozložitelné povrchově aktivní látky, 

• obsahuje tenzid vyrobený ze slunečnicového oleje z lokálních zdrojů
• je vhodný pro citlivou pokožku, pro miminka i osoby s kožními problémy

VYROBENO
ZE SLUNEČNICOVÉHO 

OLEJE

ECOELECTRONICUM

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

129 Kč [4,99 €]

4

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

   Neutralizuje elektrostatický náboj.
   Vysoká leštící schopnost.

     FC22216
ELEKTROŠŤOURY 180 ks v balení, 
vatové tyčinky pro dokonalé čištění IQOS 
a elektroniky, z recyklovaného tvrdého 
kartonu & 100% BAVLNY.

79 Kč [2,99 €]

2

EKOLOGICKÉ VATOVÉ TYČINKY 
NA ČIŠTĚNÍ IQOS 
A ELEKTRONIKY 
– TENKÝ TVAR

ELEKTROŠŤOURY 100% 
BAVLNA BALENÍ

PRO
IQOS

NÁŠ TIP: pro účinnější vyčistění
vatové tyčinky namočte do BACILEXU

nebo ECO ELECTRONICUM. 

JSOU TENČÍ
NEŽ KLASICKÉ 
UCHOŠŤOURY

KOMPOSTOVATELNÉ

Využijete i na čištění spotřební elektroniky.

     FC23692
50 ks samolepící silikonové podložky, 
transparentní, kulaté, průměr 1 cm. 

69 Kč [2,79 €] za 50 ks

3

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

Podložky
lze použít i jako 

podložky 
pod nábytek.  

Lze použít na dvířka v kuchyni 
i koupelně, na různé šuplíky 

v domácnosti, na skříně, 
komody i botníky.

průměr 
1 cm

3

3

4

2 2

2 2

1

Ekologicky šetrná 
receptura.

Ekologicky šetrná 
receptura.

ECOSENSITIVE 
TRAVELINO
ANI NA CESTÁCH VÁS NIC NEZASKOČÍ!
BUDETE MÍT JISTOTU, ŽE KAŽDÁ SKVRNA 
SE DÁ VYPRAT KDYKOLIV A KDEKOLIV

NÁŠ TIP:
Ideální na plavky a jiné drobné 
kousky prádla, které potřebujete
rychle „přeprat“ v ruce.
Dobře a rychle pouští špínu!

*SMĚS ENZYMŮ BIO-SYNERGETIX, odstraní nečistoty ze škrobů a cukrů, 
z tuků a olejů, nečistoty bílkovinného původu, pektinové směsi a pryskyřičné nečistoty.

Další 2 ENZYMY z komplexu BIO SYNERGETIX pečují o plnost barev nebo krásnou bělost vašeho prádla.

CERTIFIKOVANÁ
EKO DROGERIE

V EKO OBALECH

     TH0331 
EKO prací prostředek na ruční praní,
ECOSENSITIVE TRAVELINO, 200 ml.

79 Kč [2,99 €]

1

DÍLNÁ 
SADA

50

V BALENÍ
180180 ksks
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HLAVNÍ VÝHODY:
• Antistaticum neutralizuje 
 elekrostatický náboj
• Zajistí pololesk bez nepříjemného 
 mastného vzhledu (medium matt).

Obsahuje včelí a carnaubský vosk 
a přírodní pomerančový olej pro vysoký 
účinek (pravidelným používáním 
obnovíte přirozenou barvu dřeva,
jeho kresbu a lesk).

PO

MERANČOVÝ O
LEJ

1

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

129 Kč [4,99 €]

1

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

EKOLOGICKÝ 
ČISTIČ 
NA NÁBYTEK 2in1

PROTI PRACHU 
A NA LEŠTĚNÍ 
NÁBYTKU

     DA34681
Prachovka z velmi jemného mikrovlákna, GoEco®, 
38 x 38 cm. 85% PES a 15% PAD. Lze prát na 30°. 

99 Kč [3,99 €]

4

S vysokým vlasem. EXTRA SAVÁ!

Minimalizuje 
víření prachu během 

úklidu.

OPAKOVATELNÉ POUŽITÍ!
HEBKÁ A JEMNÁ NA DOTEK

DOKONALE ABSORBUJE PRACH 
A ZACHYTÁVÁ NEČISTOTY! 

MIKRO PRACHOVKA 
Z VELMI JEMNÉHO MIKROVLÁKNA

     NW0572
EKO leštěnka na dřevo a nábytek ve spreji, 
ECO NATURAL WOOD 250 ml.

149 Kč [5,99 €]

2

ECONATURAL 
WOOD
EKO LEŠTĚNKA NA DŘEVO 
A NÁBYTEK S PŘÍRODNÍM VOSKEM
A POMERANČOVÝM OLEJEM

CHRÁNÍ DŘEVĚNÉ POVRCHY A POMÁHÁ 
JIM DLOUHODOBĚ UDRŽET JEJICH 
PŘIROZENOU KRÁSU A LESK

2

100% recyklované 
obaly

Ekologicky šetrná 
receptura.

S KAŽDÝM 
PRACHEM 
ZATOČÍME 
A POVRCHY 
VYLEŠTÍME

Z jedné strany jemná mikrovlákna 
(délka 7,5 cm)

A

B Z druhé strany štětinky (délka 2,5 cm), 
které vyčistí těžko přístupná místa 
(např. ovladače, klávesnice a jiné „čudlíky“).

     DA75883 
Oboustranná kancelářská prachovka 2v1. 
Držadlo je vyrobeno z tvrzeného plastu 
s otvorem na zavěšení. Celková délka 23 cm.     

79 Kč [2,99 €]

3

BA

Úklid rychle a efektivně, jedním tahem.

Lze ji po vyprání používat stále dokola!

3

DVEŘNÍ TEXTILNÍ ZARÁŽKA
     FC770641
Dveřní textilní zarážka with love, pevné 
vypolstrované tělo uvnitř s kuličkami pro lepší stabilitu 
a zatížení dekorace. Hmotnost cca 880 g, 
rozměry cca: š 14 x h 10 x v 17 cm.

399 Kč [15,99 €]

5

2v1 OBOUSTRANNÁ 
KANCELÁŘSKÁ 
PRACHOVKA JEMNÁ MIKROVLÁKNA

vyčistí těžko dostupná místa

5

5

5

4

4

4

4
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Již žádná
bolavá záda 
při zametání.

vychytaný způsob zavěšení 
= ÚSPORA MÍSTA

PRO 
POHODLNÝ 

ÚKLID
Dlouhý smeták 
zacvaknete 
do rukojeti dlouhé 
lopatky a snadno 
zavěsíte díky
otvoru v horní části.

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

     DA20871
360° KLOUBOVÁ SASANKA, 
trojúhelníkový tvar pro snadné 
čistění rohů, součástí dva návleky
(SASANKA a MIKROVLÁKNO 
s ABRAZIVNÍ úpravou), 
teleskopická kovová rukojeť 
pro nedostupná místa.
Max. rozměry sestavené: 
š 14 x h 12,5 x v 74 cm.  
Dříve 299 Kč

199 Kč [7,99 €]

4      DA20872
Náhradní sasankový návlek
ke KLOUBOVÉ SASANCE 360°,
100% PES, 15,5 x 15 cm.  

59 Kč [2,39 €]

5

360° KLOUBOVÁ SASANKA

74 cm

ABRAZIVNÍ
MIKROVLÁKNO

SASANKA

Nastavitelná délka 
rukojeti 50 - 74 cm.

SOUČÁSTÍ 
balení jsou 

2 NÁVLEKY

Možnost použití
s rukojetí i bez.

5

2v1 NEHRBÍCÍ SMETÁK S LOPATKOU
     DA14464
2v1 nehrbící smeták s lopatkou zakončenou
silikonovou manžetou pro snadné nametení nečistot.
Dlouhý smetáček lze zacvaknout do rukojeti dlouhé lopatky.
Vyrobeno z odolného plastu.
Rozměry lopatky: š 26,5 x h 25,5 x v 76,5 cm,
smetáčku: š 23,5 x h 2,5 x v 92 cm.
Výška celkem 101 cm.

299 Kč [11,99 €]

1

1

1

1

Snímatelný 
pratelný návlek.

PRACHOSPRAY
      DA24891 
PRACHOSPRAY prachovka SASANKA se snímatelným pratelným 
návlekem (stahování na olivku), součástí rukojeti praktická nástřiková 
lahvička na vodu nebo čisticí prostředky. V horní části otvor na zavěšení, 
vyrobeno z plastu. Délka celkem 36 cm, rozměr čistící plochy 
cca 9,5 x 13 cm, objem lahvičky cca 30 ml.
Dříve 169 Kč

129 Kč [4,99 €]

2

2

2
2

SLEVA
40 Kč

SLEVA
100 Kč

4

4

LEŠTICÍ UTĚRKA

Vhodné pro klepání 
           koberců, koberečků 

            a různých tkanin 
                     plných prachu. 

     DA8378 
KOBERCOPLÁCAČKA na tkaniny a koberce 
z odolného plastu. Délka 53 cm, plácačka 16 x 16 cm.
Dříve 59 Kč

39 Kč [1,59 €]

6

KOBERCOPLÁCAČKA

SUPER 
CENA

3

3

6

     DA76901
Lešticí utěrka 
z mikrovlákna, 
40 x 35 cm.

49 Kč 
[1,99 €]

3
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Na spodní straně je našitá hustá SASANKA, 
která zachytí nečistoty ze všech hladkých povrchů. 
Již žádné otisky chodidel na Vaší plovoucí podlaze 
nebo dlažbě! Vhodné také do koupelny, 
protože nekloužou.
Jedná se o nejhygieničtější bačkory, 
protože je po každém použití 
můžete vyprat v pračce na 40°C.

(vel. cca
41-45)

(vel. cca 41-45)

(vel. 
cca 36-40)

(vel. cca 
36-40)

(vel. cca 
31-35)

celková 
výška 

125 cm!!!

šíře záběru 40 cm!!!

MOPOSPRAY
UŽ ŽÁDNÉ OHÝBÁNÍ, 

KONEC BOLAVÝM ZÁDŮM 
PŘI VYTÍRÁNÍ!

9

      DA24901 
MOPOSPRAY praktický mop s rozprašovací nádržkou, ovládání rozprašovače 
přímo na rukojeti, odnímatelný pratelný potah z mikrovlákna, polohovatelná 
hlavice, na rukojeti praktický kartáček pro odstranění nečistot. Rozměry: 
velikost čistící plochy 40 x 13 cm, objem nádržky 430 ml, výška 125 cm.

399 Kč [15,99 €]

9

LEHKÝ 
A KOMPAKTNÍ MOP
Lze použít na sucho 

i na mokro.

STŘÍKNĚTE 
A HNED  
VYTŘETE!

Vhodný na všechny hladké povrchy: 
laminátové podlahy, linolea, dlažby, mramor a další...

JEDNODUCHÁ 
manipulace - úklid zvládnete 

JEDNOU RUKOU!4 SNADNÉ KROKY PRO MOKRÉ VYTÍRÁNÍ

1. NALIJTE vodu 2. PŘIPEVNĚTE nádržku

3. ROZPRAŠUJTE 4. VYTÍREJTE

Odnímatelný pratelný návlek 
z mikrovlákna (60°C).

Kartáč na odstranění nečistot 
lze prakticky připevnit na rukojeť.

Polohovatelná hlavice 
pro snadný dosah.

Ovládání rozprašovače 
přímo na rukojeti.

Nádržka na vodu
/rozprašovač

11

9

      DA24902 
Náhradní návlek 
MOPOSPRAY.
Rozměr 40 x 13 cm.

99 Kč [3,99 €]

11

ÚKLIDOVÉ 
BOTKY SAMOCHODKY Kompletní nabídka 

SASANEK 
na www.dedra.cz.

     DA9120 tyrkysové, vel. 31-35

199 Kč [7,99 €] za každé

     DA2327 růžové, vel. 36-40
     DA7252 fialové, vel. 36-40
     DA1290 jasně zelené, vel. 41-45
     DA5043 šedé, vel. 41-45

249 Kč [9,99 €] za každé

4

5
6
7
8

4

5

5

Přenosný stolek 
Vyroben z kvalitního pevného plastu.   
Rozměry: š 58 x h 30 x v 20 cm, 
rovná plocha cca 35 x 27 cm.
     DA89821 růžový
     DA89823 zelený
     DA89822 modrý

249 Kč [9,99 €] 
za každý

1
2
3

GAUČOSTOLEK 
& POSTELOSTOLEK 

VYUŽIJETE 
I JAKO STOLEK 

NA NOTEBOOK

Na bocích praktické
otvory pro pastelky,

papíry nebo lahev s pitím.

Vhodný pro děti i dospělé 
jako kreslící či jídelní stolek

do postele, na gauč 
nebo jen na klín.

1

2

3

7

7

8

6

11

     DA76902
Lešticí utěrka 
z mikrovlákna, 
40 x 35 cm.

49 Kč 
[1,99 €]

10

LEŠTICÍ 
UTĚRKA

10

10

stélka cca 28 cm stélka cca 25 cm

stélka cca 28 cm

stélka cca 22,5 cm

stélka cca 25 cm

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

9 9 9 9 9

TIP
NA DÁREK
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Použití na všech varných plochách:
plyn, el. sporák, sklokeramická deska, indukční deska, halogen, 

pečení v troubě (včetně poklice), na venkovních grilech

CP8519 
DEDRALUXOR 12 dílná sada z nerezové oceli
Dříve 4 590 Kč 

2 990 Kč [115 €] 
za 12 dílnou sadu

DÍLNÁ 
SADA

12

HLAVNÍ VÝHODY:
• opravdu silný na odstraňování zbytků  
 jídel a mastnoty včetně připálenin

•velmi účinný a vysoce koncentrovaný  
 prostředek s mimořádnou čisticí silou 

•vhodný na nerezové povrchy, dřezy i hrnce

Využijete na výrobu např. 
piškotových a vrstvených dortíků, 
nepečených dortů, sendvičů, 
mletého masa, profi servírování 
příloh (šťouchané brambory, 
rýže...), studené kuchyně...

TVAROVACÍ FORMY
     DA6265
3 ks tvarovacích obdélníkových forem 
včetně destičky s ouškem na vytlačování 
obsahu. Vhodné do myčky. Tvrzený plast.
Rozměr 1 formy cca 10 x 5 x 4,5 cm
Dříve 99 Kč 
69 Kč [2,79 €] za sadu 3 ks

2

2

1

DEDRALUXOR

     DA83821 
Hrnec s poklicí, objem 1500 ml,
průměr 17,5 x v 11,5 cm, 
délka madla 14,5 cm.

599 Kč [23,99 €]

4

     DA83823 
Hrnec s poklicí, objem 2000 ml, 
průměr 19,5 x v 13 cm, 
délka včetně madel 26,5 cm.

699 Kč [27,99 €]

5      DA83824 
Hrnec s poklicí, objem 3000 ml,
průměr 21,5 x v 14 cm, 
délka včetně madel 28 cm.

799 Kč [29,99 €]

6      DA83822 
Rendlík s poklicí, objem 1500 ml,
průměr 17,5 x v 11,5 cm, 
délka včetně madel 24,5 cm.

599 Kč [23,99 €]

8      DA83826 
Pánev s poklicí, objem 2500 ml,
průměr 25,5 x v 10,5 cm, 
délka madla 18 cm.

899 Kč [35,99 €]

9

Určeno 
jak pro náročné 
zákazníky z řad 

profesionálů
tak i pro zapálené 

kuchaře, 
kteří hledají kvalitu 
bez kompromisů.

4

5 5

6

6

7

7

8

8

9

9

Vyrobeno z kartáčované prvotřídní silnostěnné nerezavějící oceli, opatřeno extra
silným termoakumulačním sendvičovým dnem a ergonomicky tvarovanými madly. 

Díky celokovovému provedení lze hrnce vkládat do trouby i s poklicí
(kovová jsou i madla na poklici). Lze mýt v myčce. 

Termoakumulační sendvičové dno lépe a plynule předává teplo 
z varné desky do nádoby bez teplotních výkyvů a rovnoměrně 
po celé ploše dna = úspora energie, pokrm si po vaření uchová 
v nádobí déle svoji teplotu.

     DA83825 
Hrnec s poklicí, objem 5500 ml,
průměr 25,5 x v 16 cm, 
délka včetně madel 33 cm.

990 Kč [39,60 €]

7

VŽDY ČISTÉ HRNCE

Tento přípravek je
mimořádně účinný,

proto při čištění používejte 
gumové rukavice.

ULTRA SÍLA NA ODSTRAŇOVÁNÍ
ZBYTKŮ JÍDEL A MASTNOTY
VČETNĚ PŘIPÁLENIN 

     GM0095 
EKO intenzivní čistič 
na nerezové připálené hrnce, 
ECO INVASION METALIC, 
500 ml.

149 Kč [5,99 €]

1

EKO SPECIALISTA 
NA PŘIPÁLENÉ 
NEREZOVÉ HRNCE

100% recyklované 
obaly

XL NAPAŘÁTOR

Teleskopické madlo 
pro snadné vyndávání 

(délka 7,5 -17 cm).

     DA26861
XL NAPAŘÁTOR z kvalitní kartáčované nerez oceli 
s odnímatelným šroubovacím teleskopickým madlem, 
ve spodní části tři sklápěcí nožičky se silikonovou 
protiskluzovou úpravou. Průměr složený 18 cm,
průměr rozložený 27 cm. 

249 Kč [9,99 €]

3

3

3

3

DÍLNÁ 
SADA

3

SLEVA
1600 Kč

NA DÁREK
TIP
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ULTRASAVÁ UTĚRKA 35 x 40 cm 
z vaflového mikrovlákna. 
Ideální pro jakékoli čištění, 
80% PES, 20% PAD.
     DA81462 červená
     DA81461 černá
     DA72124 modrá  
     DA72121 zelená
     DA72122 fialová
     DA72123 oranžová

59 Kč  [2,39 €] 
za každou

1
2
3
4
5
6

Ideální pro jakékoli čištění v domácnosti k odstranění
prachu, ale také tuku, špíny a vodních stop.

Nepoškrábe povrch, vysoce savá a ultra měkká, 
vhodná pro univerzální použití.

1

2
3

4 6

1 opakovaně použitelná 
UTĚRKA nahradí 

v průměru
30 rolí jednorázových 
papírových utěrek!

PRATELNÁ 
UTĚRKA

1 ks 30 rolí=
JEDNORÁZOVÝCH 

PAPÍROVÝCH UTĚREK

ZAMYSLI SE...

6

5

ULTRASAVÉ UTĚRKY 
z vaflového mikrovlákna

Filtrační konvice vám zajistí dokonale čistou, vysoce kvalitní 
a dobře chutnající vodu na pití i přípravu jídel. 

XL FILTRAČNÍ KONVICE 3,5 L 
+ VODNÍ FILTR ZDARMA

KVALITNÍ 4 STUPŇOVÝ 
FILTRAČNÍ PROCES:
1. předběžná filtrace  
 přes PP síťovinu odstraní 
 nežádoucí částice ve vodě

2. aktivní uhlí odstraní zápach 
 a chuť chlóru
3. konec redukuje usazování vodního  
 kamene a znečisťujících látek jako jsou  
 těžké kovy
4. filtrační síťka na základně 
 poskytuje konečnou filtraci

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

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

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

9

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

1 filtrační 
konvice

1200 PET 
lahví ročně=

ZAMYSLI SE...

1 filtrační konvice nahradí v průměru 

1200 PET lahví s vodou za rok!

9

Vynikající 
průtokový 

systém vody

Neprosakující 
konstrukce vnitřního 

jádra filtru

3,5 L 
Ultra-velká 
kapacita

Vysoká kvalita vody 
pro miminka 

a těhotné ženy

Filtry jsou snadno vyměnitelné, odstraní nečistoty a organismy, 
snižují tvrdost vody, zásaditost a podíl těžkých kovů ve vodě.

XL filtrační konvice 3,5 L moderního designu
s mechanickým ukazatelem pro nastavení data 
příští výměny filtru (max za 35 dní),
dodáváme včetně 1 ks vodního filtru
se čtyřstupňovou filtrací pro snížení tvrdosti vody.
Rozměry: š 28 x h 22 x v 25,5 cm. 
     DA33851 zelená
     DA33852 černá

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

7
8

7

8

7

7

Dokonale čistá 
voda vždy po ruce. 
Ať už jste kdekoliv.

3,5
LITRU

EXTRA
SAVOST

ODSTRANĚNÍ
PRACHU

UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ

TEXTURA
MATERIÁLU

PRANÍ 
V PRAČCE

ULTRA 
MĚKKÁ

včetně 
1 ks filtru
v hodnotě

100 Kč
[4 €]

DÍLNÁ 
SADA

3
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• VYSOKÉ ODMAŠŤOVACÍ 
 A MYCÍ SCHOPNOSTI
• NÁDOBÍ JE PO UMYTÍ ČISTÉ 
 A ZÁŘIVĚ LESKLÉ
• ŠETRNÝ A JEMNÝ PROSTŘEDEK 
 K POKOŽCE

Se silnými odmašťovacími účinky AQUATIX® EcoFoam, 300 ml 
     GC0610 bergamot & lemon, svěží citrusová parfemace
     GC0611 meloun, podmanivá parfemace melonium
     GC0612 ovocné smoothie, ovocná, sladká, 
     exotická parfemace 

99 Kč [3,99 €] za každou

5
6
7

AKTIVNÍ PĚNA NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ
OKAMŽITÁ PĚNA DÍKY REVOLUČNÍ TECHNOLOGII PRO DOKONALE ČISTÉ NÁDOBÍ

5 7
6

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

99 Kč [3,99 €]

3

3

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklovaný 
obal

VYROBENO
Z KOKOSOVÉHO 

OLEJE

ABY VAŠE NÁDOBÍ
ZÁŘILO ČISTOTOU 
PO KAŽDÉM UMYTÍ!

STAČÍ
ZMÁČKNOUT

A MÁTE BOHATOU 
PĚNU

Ekologicky šetrná 
receptura.

EKO RYCHLOROZPOUŠTĚČ 
VODNÍHO KAMENE

Jsme právem hrdí, že se naše značka DEDRA INNOVATIONS a její prací, 
mycí a čistící prostředky a kosmetika získala certifikát GREEN BRANDS.

KONCENTRÁT 
MINIMÁLNĚ 

na 10 POUŽITÍ

Příbornoš vědro 
stojan na příbory s rukojetí 
a vyjímatelnou vnitřní přepážkou. 
Z kvalitního odolného plastu. 
Max. průměr 12 x v 12,5 cm.
     DA84351 jasně zelený
     DA84352 fialový 

99 Kč [3,99 €] 
za každý

1
2

PŘÍBORNOŠ VĚDRO

Využijete i jako držák 
na psací potřeby, 

fixy, nůžky...

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

1

2

     DA1292
Prošťouchávadlo na odpady 
a sifóny, délka 120 cm, 
průměr štětky 3,5 cm. 

129 Kč 
[4,99 €]

4

NAŠE
LEGENDA

4

4
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HLAVNÍ VÝHODY INOVACE:
1. neobsahuje nanočástice
2. šetrnější k životnímu 
 prostředí
3. posílený účinek 
 na odstraňování
 mastnoty

DOKONALE 
ČISTÁ KUCHYŇ!

EKO ČISTIČ NA KUCHYNĚ
& MASTNOTU

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

99 Kč [3,99 €]

2

VYSOKÁ 
ODMAŠŤOVACÍ 

SÍLA

     GF0093
Čistič na mikrovlnné trouby, lze použít 
i na parní trouby. MICROWAVE, 500 ml! 

129 Kč [4,99 €]

1

ČISTÉ ,, MIKROVLNKY”
NA MIKROVLNNÉ 
I PARNÍ TROUBY

POMÁHÁ
ODSTRANIT
BAKTERIE!

1 2

SADA OBSAHUJE: 
1 x kovová teleskopická rukojeť s plastovou platformou
1 x SASANKA® návlek fuchsiový v hodnotě 129 Kč 
+ ZDARMA tyrkysový v hodnotě 129 Kč

Hodí se na:
• zametání prachu „nasucho“, všechny plochy, 
 pohltí 15 x více prachu než klasický hadr
• mytí velkých okenních ploch a střešních oken, 
 kachliček na stěnách v koupelně a dalších 
 těžko dostupných míst...
• mytí velkých hladkých ploch na zahradě, 
 např. garážová vrata
• klasické stírání „namokro“, 
 všechny omyvatelné plochy
• odstraňování pavučin

Podrobný návod 
k použití je součástí 

každého mopu.

KOVOVÁ TYČ SE 
NEPROHÝBÁ

3

3

4

     DA1090 
SASANKA® náhradní návlek
na platformu 39 x 10 cm, 
oranžový

129 Kč [4,99 €]  

4     DA5947
SASANKA® PLATFORMA 
zeleno-tyrkysovo-fuchsiová 

369 Kč [14,79 €] 
za sadu

3

SASANKA® PLATFORMA

Velkou výhodou kovové 
rukojeti je její odolnost 
a stabilita oproti plastu.

Všechny nečistoty můžete 
hygienicky vyprat při teplotách 

do 60 °C (praní návleku).

Teleskopická kovová rukojeť 
- nastavitelná délka: od 80 
do 120 cm (praktické také 

na mytí velkých okenních ploch!).

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ ROHŮ 
A NEDOSTUPNÝCH MÍST, 

IDEÁLNÍ NA OKNA A ÚKLID 
CELÉ DOMÁCNOSTI.

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

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

59 Kč [2,39 €] 

5

ČISTICÍ KRÉM, KTERÝ VYČISTÍ 
A NEPOŠKRÁBE

NA KUCHYNĚ 
I NA KOUPELNY

Ekologicky 
šetrná 

receptura.

100% recyklovaný 
obal

5

Pokud Vám 
nebudou dva
návleky stačit, 
máte možnost 

objednat 
si další.
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A UBRUS VÁM ANI VÍTR NEODFOUKNE

     DA6653
4 ks PODRŽUBRUS do šíře stolu 3 cm. 
Vyrobeno z odolného plastu. 
Rozměry: š 5 cm x h 1,4 x v 3,3 cm.

59 Kč [2,39 €] za sadu 4 ks

3

4 ks PODRŽUBRUS

33

HLAVNÍ VÝHODY:
• intenzivní čisticí krém a leštidlo 
 v jednom na sklokeramické 
 varné desky.
• vyčistí jemně bez poškrábání povrchů 
• je vysoce koncentrovaný. 
 Stačí malé množství.

     DA5646    
Břit je velmi ostrý, při použití věnujte zvýšenou pozornost. 
Zabraňte dětem v manipulaci se SEŠKRABÁVAČEM. 
Ostrý břit při nepoužívání vždy zakryjte horní ochrannou 
částí (tahem vpřed). Při čištění se vždy řiďte pokyny 
výrobce sklokeramické desky. Délka 14 cm. 
Dříve 169 Kč

159 Kč [6,39 €]

8

Na čištění 
sklokeramických 
desek: snadno

odstraní připáleniny.

SEŠKRABÁVAČ
OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

VÝROBKY, KTERÉ JINDE NENAJDETE!

O 400 % VYŠŠÍ LESK PO ČIŠTĚNÍ
(ve srovnání s běžným čisticím krémem)

2v1 ČISTIČ & LEŠTIDLO 
NA SKLOKERAMICKÉ DESKY

     GC0094 
Superkrém na sklokeramické 
a indukční desky s mikrogranulemi 
CERAMICUM supercream, 200 g.

199 Kč  [7,99 €]

9

Nanesete, pak řádně vyčistíte a rozleštíte 
nejlépe papírovou utěrkou. Ten lesk stojí za to!

PRO ZÁŘIVĚ LESKLOU 
SKLOKERAMICKOU 

DESKU!
8

9

XL Vyměnitelná kovová drátěnka na nádobí s praktickým plastovým 
držadlem pro lepší manipulaci. Průměr drátěnky 10 cm,
výška 3 cm, výška vč. držáku 6,5 cm. 
     DA20441 zelená 
     DA20442 růžová 
Dříve 39 Kč 
29 Kč [1,19 €] za každou

4
5

NÁHRADNÍ 
XL kovové 
drátěnky

5

6

     DA20443 
2 ks náhradní XL kovové drátěnky 
na nádobí, průměr 10 cm. 
Dříve 49 Kč 
39 Kč [1,59 €] za 2 ks

6

2v1: vyměnitelná 
drátěnka + praktické 

madlo

4

5

XL DRÁTĚNKA NA NÁDOBÍ

průměr 
10 cm

Pro čištění vnitřních částí 
lahví, úzkých sklenic, 
džbánů, karaf...

FLAŠKOŠTĚTKA

     DA26592
Kartáč/štětka na lahve. 
Vyrobeno z odolného plastu 
a oceli. Délka cca 29 cm, 
průměr štětin cca 5,5 cm.

49 Kč [1,99 €]

7

7

7

Různobarevné RYCHLOSVORKY
     DA75171 sada 24 ks, 
     3,2 x 3,2 x 4 cm
     DA75172 sada 40 ks,      
     2,5 x 2,5 x 2 cm

99 Kč [3,99 €] 
za každou sadu

1

2

KOVOVÉ RYCHLOSVORKY

1

1

Na uzavírání sáčků např. rýže, těstovin, koření, 
cukru, mouky, kakaa, luštěnin, ovesných vloček,

sušeného mléka, obilovin, soli, müsli,...

2

2

3
DÍLNÁ 
SADA

24

DÍLNÁ 
SADA

40

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

2

+ 1 BŘIT
ZDARMA
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ČIŠTĚNÍHLAVNÍ VÝHODY:
• opravdu silný na odstraňování 
 zbytků jídel a mastnoty 
 včetně připálenin
•velmi účinný a vysoce koncentrovaný     
   prostředek s mimořádnou čisticí silou 
•vhodný na smaltované a nerezové 
   trouby, nerezové vařiče a grily

NÁŠ TIP: Přípravek nastříkejte 
na čištěný povrch a nechte 
30 minut působit, zbytek 
přípravku otřete horkou vodou.

     GG0098 
EKO čistič na trouby a grily, 
ECO OVENGRIL, 500 ml! 

169 Kč [6,79 €]

1

EKO SPECIALISTA 
NA TROUBY A GRILY
ULTRA SÍLA 
NA ODSTRAŇOVÁNÍ 
ZBYTKŮ JÍDEL 
A MASTNOTY,
VČETNĚ PŘIPÁLENIN!

HLAVNÍ VÝHODY:
• ochrana digestoře 
 s impregnační složkou - vytvoří 
 ochranný film, který chrání 
 povrch před dalším usazováním 
 mastnoty a nečistot
• díky tomu je další čištění 
 mnohem jednodušší

     GD0096 
Ekologický čistič digestoří 
ECO DIGESTOR cleaner, 
500 ml.

159 Kč [6,39 €]

2

     DA2742 
Ochranné gumové rukavice, 
univerzální vel.

39 Kč [1,59 €] za 1 pár

4

OCHRANNÉ 
RUKAVICE

EKO ČISTIČ & IMPREGNACE
NA DIGESTOŘE

HLAVNÍ VÝHODY:
• vyvinutý speciálně pro povrch digestoří silný 
 v odstraňování i zaschlé mastnoty
• velmi účinný a vysoce koncentrovaný prostředek 
 s mimořádnou čisticí silou

Tyto přípravky jsou mimořádně 
účinné, proto při čištění 

používejte gumové rukavice.

CP0208 SADA NA DOKONALOU 
PÉČI O DIGESTOŘE (ECO DIGESTOR 
čistič 500 ml + ECO DIGESTOR 
impregnace 200 ml) 
258 Kč

199 Kč [7,99 €] za 2 ks

*Tuto impregnaci doporučujeme používat 
pouze na místa, kde se usazuje "tvrdá" 

mastnota (spodní části digestoře, 
kde se nasává vzduch), protože další 

čistění je pak mnohem jednodušší 
a mastnota jde lépe odstranit - drží 

se totiž na ochranném filmu 
a ne přímo na povrchu digestoře.

     GD0332* 
EKO ochrana digestoře 
s impregnační složkou ECO PROTECTION 
DIGESTOR SPRAY, 200 ml.

99 Kč [3,99 €]

3

IMPREGNACE
A OCHRANA

1
2

3

4

HLAVNÍ VÝHODY:
• speciální odmašťovací složky vyčistí hladké omyvatelné 
 nerezové povrchy. Je to velmi účinný a vysoce 
 koncentrovaný prostředek. S mimořádnou čistící silou. 

• vysoký obsah alkoholu zajistí perfektní lesk nerezových 
 povrchů. Tento čistič a leštidlo je mezi našimi produkty 
 unikátní. Obsahuje dva produkty v jednom. 
 Čistí a leští v jednom kroku.

VYSOKÁ ODMAŠŤOVACÍ 
SCHOPNOST

NASTŘÍKEJTE 
na čištěný povrch a SETŘETE 

např. papírovou utěrkou.

SPECIÁL NA NEREZ

     NW0078 
Univerzální čisticí a leštící prostředek na nerezové povrchy. 
XONOX INOX 500 ml.

149 Kč [5,99 €]

5

5

Ekologicky šetrné 
receptury.

100% recyklované 
obaly

2022

8×8×

SPOLU 
FUNGUJÍ 
NEJLÉPE!  

ČISTÍ 
A LEŠTÍ
NEREZ
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ZAJIŠŤUJE EXTRA ÚČINNÉ
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
PRO PERFEKTNÍ ČISTOTU MYČKY

Před umístěním 
do myčky odstraňte 
prosím hliníkovou fólii 
ze zadní strany 
aplikátoru, aby se vůně 
mohla v myčce
 uvolňovat.

4

4

AQUATIX®  
LEŠTIDLO
     GC0077 
EKO leštidlo do myčky 
SHINEX AQUATIX® 
ECOLOGIX 500 ml

99 Kč 
[3,99 €]

3

Pomáhá zlepšit tvrdost vody. 
Aby vaše myčka fungovala perfektně.

AQUATIX® SŮL DO MYČKY

     GC0335 
Sůl do myčky (extra velké granule) 
GRANUSALT AQUATIX® ECOLOGIX 3 kg.

99 Kč [3,99 €]

2

LUXUSNÍ CITRUSOVÝ 
PARFÉM = PROVONĚNÁ  

MYČKA

2

3

    GC0080 
EKO parfém do myčky
PARFUM AQUATIX® ECOLOGIX, 1 ks

99 Kč [3,99 €]

4

DISHWASHER CLEANER

ECOLOGIX
     GC0318 
INTENZIVNÍ EKO ČISTIČ MYČKY
ve formě tablet,
DISHWASHER CLEANER
AQUATIX® ECOLOGIX, 6 tablet. 

129 Kč [4,99 €] za 6 tablet

1

2 ZPŮSOBY POUŽITÍ:
1) BĚŽNÉ ČISTĚNÍ MYČKY spolu s nádobím: 1 tableta
2) TOTÁLNÍ HYGIENA MYČKY bez nádobí:
1 tableta do dávkovací přihrádky
a druhá tableta čističe na dno prázdné myčky

Tento NOVÝ čistič myčky nahrazuje dřívější tekutý 
čistič myčky BERTHA v jednorázových lahvičkách.
   Je ještě více ekologický 
svým složením i obalem.
   2 způsoby použití.
   Je levnější.

AQUATIX®  
PARFÉM DO MYČKY

1

Ekologicky šetrná 
receptura.

INTENZIVNÍ ČISTIČ MYČKY
ČISTÍ SKRYTÉ ČÁSTI HLUBOKO UVNITŘ MYČKY A ÚČINNĚ

ODSTRAŇUJE MASTNOTU, ZÁPACH A NAHROMADĚNÉ NEČISTOTY 
NA STŘÍKACÍCH TRYSKÁCH, FILTRU, VODNÍM ČERPADLE A POTRUBÍ

XXL
BALENÍ

JEŠTĚ  
VÍCE 

LESKU

POSÍLENÍ
RECEPTURY

AŽ NA
50 MYCÍCH

CYKLŮ

TABLET 
V BALENÍ

6

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

na www.dedra.cz (do vyprodání zásob).282



HLAVNÍ MYCÍ SLOŽKA  
JE 100% BIOLOGICKY  

ODBOURATELNÁ

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

399 Kč [15,99 €] 

1

60

1

MULTIFUNKČNÍ TABLETY
DO MYČKY NOVÉ GENERACE  

KONCENTROVANĚJŠÍ           ÚČINNĚJŠÍ

AQUATIX®

86% TESTERŮ POTVRDILO, ŽE NOVÉ „ZELENÉ EKO“ 
TABLETY AQUATIX EKOLOGIX JSOU LEPŠÍ NEBO SROVNATELNÉ 

S PRÉMIOVÝMI „NE-EKO“ TABLETAMI (ZE SUPERMARKETU)

     GC0456R 
RAPIDGEL AQUATIX® ECOLOGIX gel do myčky 
vystačí na 60 mycích cyklů, 1500 ml.

299 Kč [11,99 €] 

2

RAPIDGEL

ECOLOGIX

VŮNĚ
OSVĚŽUJÍCÍ LIMETYLIMETY

VYSOCE ÚČINNÝ  
MULTIFUNKČNÍ GEL  
PROTI NEJODOLNĚJŠÍM  
NEČISTOTÁM

RAPID 
=  RYCHLOROZPUSTNÝ, VHODNÝ 
I NA KRÁTKÉ MYCÍ PROGRAMY

2

VYSOKÝ OBSAH ENZYMŮ 
PRO ODSTRANĚNÍ 

BÍLKOVIN A ŠKROBŮ 

VLASTNOSTI:
• mycí prostředek s vysokou 
 odmašťovací schopností
• okamžitý nástup účinku
• funkce ochrany skla
• odstranění sloučenin vodního kamene
• čistič nerezu a posílení lesku příborů
• odstranění skvrn od kávy a čaje
• prevence proti zaschlým kapkám vody
• posilovač mycího cyklu

60

Ekologicky šetrná 
receptura.

NOVÝ 
JEŠTĚ 

ÚČINNĚJŠÍ

283



PĚNY NA RUCE UMÝVEJ SI RUCE ČASTĚJI, NEŽ DŘÍVE!
V této složité době je hygiena rukou na PRVNÍM MÍSTĚ!

Pamatuj: kdykoliv můžeš, myj si ruce!

STAČÍ 1x ZMÁČKNOUT 
A MÁTE BOHATOU PĚNU

· SLS  
· SLES 
· PARABENY

NAŠE PĚNOVÉ MÝDLO 
NEOBSAHUJE

OKAMŽITÁ PĚNA DÍKY 
REVOLUČNÍ TECHNOLOGII

PĚNA NA RUCE A TĚLO
VYDRŽÍ AŽ 3x DÉLE NEŽ 
BĚŽNÁ MÝDLA NA RUCE.

OBSAHUJE EXTRAKT
Z ALOE VERA. 

ALOE VERA PŮSOBÍ
PŘÍZNIVĚ NA POKOŽKU.

Ekologicky šetrná 
receptura

ALOE VERA
BARBADENSIS

2 3 4 5 6 7

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE NA VÁS 
A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI 

A INTENZITĚ VŮNĚ

PROVONÍ VÁŠ DŮM 
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM 

K PROSTŘEDKU
NA PODLAHU

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM 
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE 

SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ 

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI OBLEČENÍ,  
NA KTERÉ SE NESMÍ 
POUŽÍVAT AVIVÁŽ 

VONÍ I PO USUŠENÍ
PRÁDLA V SUŠIČCE 

SUŠIČKA

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO 
I CELOU DOMÁCNOST

NEJOBLÍBENĚJŠÍ NÁHRADA AVIVÁŽE PARFUMAGE
PARFUMAGE parfémový superkoncentrát 750 ml. 

229 Kč [9,19 €] za každou

PA0728 
PLATINUM

PA0671
NAMASTÉ

PA0672
PRIMAVERA NUOVA

PA06661 
LILA FASHION

PA0676 
MAGNOLIA

PA0674 
FLEUR DE VANILLE

PA06671 
RELAXATION 

PA06681 
MOUNTAIN SPIRIT

PA06701 
ESPRIT DE TAHITI

PA06691 
SENSITIVE

PA0675 
ZAZEN

PA0677 
PULPIDOO

750 ml

1

Pěnové mýdlo na ruce i tělo, 300 ml. 
     BB0929 RED VELVET 
     BB0787 NAMASTÉ
     BB0925 PLATINUM 
     BB0927 SWEET BONBON 
     BB0928 RELAXATION
     BB0926 ESSENCE DE JASMIN
     BB0786 FLORENTINA

129 Kč [4,99 €] za každou

1
2
3
4
5
6
7
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PRAKTICKÝ 
ORGANIZÉR

ŠROUBOVNÍK & MATIČKOVNÍK 

     DA28811 
Praktický organizér/box 
se 7 zásuvkami pro uložení 
montážního materiálu a nezbytných 
drobností ve vaší dílně i domácnosti, 
lze ho zavěsit nebo postavit.
Součástí upevňovací a spojovací 
materiál. Materiál: plast, 
š 27 x h 16 x v 29,5 cm. 

599 Kč [23,99 €]

1

Lze měnit i vnitřní dispozici organizéru, 
díky odnímatelným vnitřním přepážkám a přesunout si 

tak zásuvky dle potřeby!

Využijete ho na nářadí, 
ale i na kosmetiku, čistící 
prostředky, šití, bavlnky...

Lze prakticky STOHOVAT, 
ušetří prostor 

a dá nepořádku řád.

NEPOSTRADATELNÍ 
POMOCNÍCI

               Díky drážkám ze všech stran 
               a nasouvacím lištám lze organizéry 

libovolně spojovat a vytvořit si tak svou sestavu.

ORGANIZÉRY DO DOMÁCNOSTI

Průhledné zásuvky slouží pro rychlou identifikaci obsahu.
Menší zásuvky mají v polovině odnímatelný rozdělovník.
Možnost popisu - zásuvky jsou opatřeny prolisem pro umístění štítku

1

11

1
1

HLAVNÍ VÝHODY:
Základem nového složení je použití snadno biologicky
odbouratelných aktivních látek a silného odmašťovacího účinku.
Vysoká odmašťovací síla odstraní všechny specifické skvrny včetně olejů a mazadel. 
Použij ho na montérky i kuchařské oděvy, které jsou mastné. 
S vyšší teplotou praní nad 50 °C se zvyšuje i samotný účinek tohoto prostředku.

ECOSPECIAL MECHANIC
PRACÍ PROSTŘEDEK NA PRACOVNÍ ODĚVY
S VYSOKOU ODMAŠŤOVACÍ SCHOPNOSTÍ

8
POTŘEBUJEŠ ODMĚRKU? 

Opakovaným používáním odměrky přispíváš
ke snižování plastového odpadu.
Připiš ji do objednávky  AA0239

za symbolickou cenu 5 kč [0,19 €].

     TM05021 
MECHANIC 
hand wash účinná 
mycí pasta na ruce 
s přírodním abrazivem, 
200 ml.

69 Kč 
[2,79 €] 

4

PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
VELMI HRUBÝCH NEČISTOT
S PŘÍRODNÍM ABRAZIVEM

ÚČINNÁ MYCÍ PASTA
4

     TM0720 
Prací prášek na montérky
a pracovní oděvy,
ECOSPECIAL MECHANIC, 
1000 g.

129 Kč [4,99 €]

3

3
Ekologicky šetrná 

receptura.

     DA28891  
Z pevného odolného plastu.
Rozměry š 11,5 x h 29,5 cm. 
smetanový, v 12,5 cm 

89 Kč [3,59 €]

2

2

2

NYNÍ 
JEŠTĚ

ÚČINNĚJŠÍ

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY
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ORGANICKÝ produkt 
= naprosto bezpečný a antialergenní.

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

SNADNÉ POUŽITÍ:
Odstraňte ochrannou fólii
a sáčky vložte do obuvi.

Nechte působit po celou dobu, 
dokud obuv nebude 

znovu nošena. 

     DA0297 
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.  

149 Kč [5,99 €] za 3 páry sáčků v balení

4

4

Velmi rychle a efektivně pohlcuje 
nepříjemné pachy a vlhkost.

A VLHKOSTI Z OBUVI
EKO POHLCOVAČ PACHŮ 

• odolný materiál 
• spodní část s protiskluzovým povrchem,   
 drží a neposouvá se
• vrchní část vzorovaná     
 zátěžovým kobercem,pro lepší čištění obuvi. 
• lze vysát i čistit vodou 

Obdélníková rohožka 
pro čištění obuvi. 
Materiál: vulkanizovaný kaučuk, 
100% PES.
 DA16882 45 x 75 cm 
Dříve 299 Kč

249 Kč [9,99 €]

 DA16881 40 x 60 cm 

199 Kč [7,99 €]

5

6

PRAKTICKÉ ROHOŽKY

5

6

 Můžete použít 
opakovaně,

až do nasycení  
sáčku vlhkostí.

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

     TB0051 
Pohlcovač pachů z obuvi 
ECO BOOTS SPRAY 250 ml

169 Kč [6,79 €]

8

VOŇAVÝ KROK PO CELÝ ROK
ECOBOOTS

Ekologicky šetrná 
receptura.

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ

8

NAŠE
LEGENDA

     DA4060 
ŠÁTKOVNÍK pro přehledné zavěšení šátků a šál,
s dvanácti kroužky pro zavěšení. Vyrobeno 
z tvrzeného plastu. Rozměry: š 37 x h 0,6 x v 46 cm.

99 Kč 
[3,99 €]

7

ŠÁTKOVNÍK 
PRO ZAVĚŠENÍ ŠÁTKŮ, ŠÁL

7

7

     DA27682
LŽÍCE na nazouvání obuvi černá, z plastu, 
s otvorem na pověšení. Délka 16 cm. 

19 Kč [0,79 €] 

9

MENŠÍ VELIKOST 
vhodná do tašky, kabelky i batohu. 

9

tj. jen 49,66 Kč [1,99 €] za 1 ks

3

     DA2985
Lešticí utěrka z mikrovlákna, 40 x 30 cm.

49 Kč [1,99 €]

3

LEŠTICÍ UTĚRKA

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ 
I KREATIVNÍ TVOŘENÍ

PŘÍRODNÍ KONOPNÝ PROVÁZEK 
Využijete ho pro výrobu různých dekorací, k aranžování 
květinových vazeb nebo k balení dárků či dárkových tašek...
Přírodní konopný provázek, 
splétaný ze dvou tenkých provázků.  
     DA32391 návin cca 40 m, 
průměr provázku cca 2 mm 

29 Kč [1,19 €]

     DA32401 návin cca 60 m, 
průměr provázku cca 1,5 mm 

59 Kč [2,39 €]

1

2

1

2

I PRO ZAHRÁDKÁŘE 
A KUTILY

návin 
cca 

40 m

návin 
cca 

60 m

PÁRY 
V BALENÍ

3
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• Zanechá textilie krásně 
 hebké, měkké a voňavé. 

• Speciální složka zabraňuje 
 pomačkání jednotlivých 
 vláken prádla a dodá 
 jim potřebnou pružnost.

• Zajistí požadovaný 
 tvar prádla a správné 
 vyztužení vláken  
 po vyprání. 
• Výsledkem je dojem 
 naškrobeného prádla.

• Na záclony i na bílé jemné spodní prádlo a krajky. 

• Aktivní bělicí složka oxydoo zajistí postupné uvolňování 
 kyslíku již při nízkých teplotách od 30°C. 

• Proti šedému závoji a prachovým usazeninám 
 působí anti-grey effect. 

• Odstraní žlutavý nádech po nikotinových 
 usazeninách.

     TS8877 
Speciální EKO kondicionér 
na záclony, krajky a jemné 
spodní prádlo
ECOCONDI CORTINA, 500 ml. 

79 Kč [2,99 €]

4

     TS8878
Speciální EKO tužidlo na záclony, 
krajky nebo speciální prádlo 
ECOFIX CORTINA, 500 ml. 

79 Kč [2,99 €]

5

ECO CORTINA
SNĚHOBÍLÉ ZÁCLONY, KRAJKY A SPODNÍ PRÁDLO
     TS8875
EKO prací tablety na záclony,
krajky a bílé spodní prádlo 
ECOTABS CORTINA, 8 tablet. 

149 Kč [5,99 €]

3

HLAVNÍ VÝHODY:
1. obsahuje šetrné a v přírodě rozložitelné 
 povrchově aktivní látky
2. posílená čisticí síla a následný lesk
3. se svěží květinovou, pudrovou 
 parfemací JUICY SUMMER

1

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

99 Kč [3,99 €]

1

ZARUČUJE VYSOKÝ LESK BEZE ŠMOUH A ZABRAŇUJE 
ZAMLŽOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL

NA OKNA, SKLA A ZRCADLA

POMÁHÁ
ODSTRANIT
BAKTERIE!

ZABRAŇUJE
ZAMLŽOVÁNÍ

SKEL!

Ekologicky šetrná 
receptura.

100% recyklované 
obaly

     DA76921 
ŽALUZIÁTOR kleště na čištění žaluzií. 
Vyrobeno z transparentního plastu. 
Max. rozměry: 21 x 9 x 2,5 cm

129 Kč [4,99 €] za kleště 
a 2 návleky z mikrovlákna

2

ŽALUZIÁTOR Vyčistí 2 lamely 
současně 

= umožňuje snadné 
a rychlé čištění.

Dodáváme včetně náhradního 
návleku z mikrovlákna, 

který lze prát.

100% recyklované 
obaly

2

3

4

5

již od 

79 Kč
[2,79 €]

5x VÍCE 
ALKOHOLU 

než běžný 
prostředek 
na okna

TABLET
8
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HLAVNÍ VÝHODY:
• je určen k podpalování pevných hořlavých
    materiálů jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety
• gel zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování
• je vhodný i do hořáků a kahanů na přípravu fondue
• hoří bez zápachu a sazí

NEOBSAHUJE
ROPNÉ

HOŘLAVINY

TENTO EKOLOGICKÝ PODPALOVACÍ GEL
JE VYROBEN NA PŘÍRODNÍ ROSTLINNÉ BÁZI

     HH0569 
Ekologický gelový podpalovač 
do krbů a grilů, ECO GEL FIRE, 500 ml.

99 Kč [3,99 €]

1

1

EKOLOGICKÝ 
GELOVÝ PODPALOVAČ 
DO KRBŮ A GRILŮ

     HH0150 
Ekologický čistič skel krbových vložek 
a kamen ECO HOME-FIRE, 500 ml!

169 Kč [6,79 €]

6

HLAVNÍ VÝHODY:
• odstraňuje zbytky sazí a mouru ze skleněných částí krbu
• vyčistí skleněná dvířka krbů a krbových kamen
• výrobek je mimořádně účinný!
• vždy používejte ochranné rukavice!
• na dočištění krbových dvířek doporučujeme
 čistič skleněných ploch (NW0075)

CERTIFIKOVANÁ
EKO DROGERIE

V EKO OBALECH 6

DOKONALE 
ČISTÁ SKLA KRBŮ 
BEZ SAZÍ A MOURU

100% recyklované 
obaly

Ekologicky šetrná 
receptura.

2022

8×8×

VÝHODNÁ AKČNÍ SADA +
1+1

HH0569S SADA 2 ks
ECO GEL FIRE 500 ml + 500 ml
298 Kč

149 Kč [5,99 €] za sadu

tj. jen 74,50 Kč/3 € za 1 ks

Platnost do 30.11.2022.

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

Zacvaknutí na dvě klipsy.

Úložný box s víkem s možností zacvaknutí na dvě klipsy, úchyty 
po stranách pro snadné přenášení. Vyrobeno z pevného plastu.
     DA32241 š 34 x h 23 x v 23,5 cm

399 Kč [15,99 €]

     DA32242 š 47 x h 34 x v 23,5 cm

599 Kč [23,99 €]

2

3

šíře 34 cm!

šíře 47 cm!

PRO POHODLNÉ 
SKLADOVÁNÍ

XL ROBUSTON
XL koš na prádlo s vyklápěcím víkem, na boku ergonomická
madla pro snadné přenášení. Vyrobené z odolného plastu.
Rozměry: š 55 x h 45 x v 57,5 cm.
     DA31941 bílý 
     DA31931 černý
Dříve 699 Kč

499 Kč 
[19,99 €] za každý

4
5

2

2

3

3

4

5

Výška 
57,5 cm 

(!!!)

5

4

2

SLEVA
200 Kč
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STŘÍBRO A ZLATO NA KŘIŠŤÁL
NANOX CRYSTAL

NANOX technologie: 
Obsahuje speciální směs povrchově
aktivních látek a modifikovaného
koloidního křemíku o velikosti částic

~10 nanometrů.

IDEÁLNÍ NA KŘIŠŤÁLOVÉ LUSTRY,
MÍSY, SKLENICE, DEKORACE, ŠPERKY...

     NW0076 
Čistící sprej na křišťál zajišťující vysoký lesk 
NANOX CRYSTAL SPRAY 250 ml. 

129 Kč [4,99 €]

3

31 2

EKOLOGICKÁ 
OCHRANA PROTI 
ZAMLŽOVÁNÍ SKEL
     SP0108 
Eko ochrana proti zamlžování skel,
zrcadel a sprchových koutů s impregnační 
složkou a vodoodpudivým efektem 
ECO AQUA PROTECTION SPRAY, 200 ml.

149 Kč [5,99 €]

4

Odpuzuje stékající kapky vody a chrání 
před usazováním vodního kamene. 
Vytvoří ochranný film, který zabraňuje 
zamlžování  povrchů.

     HI0192 
Intenzivní lázeň na čištění zlata a stříbra 
GOLD & SILVER INTENSIVE, 200 ml.

149 Kč [5,99 €]

1

     HP0193 
Leštidlo na zlato, stříbro a mosaz
(také na mosazné části nábytku) 
GOLD & SILVER
& BRASS POLITURE 3in1, 200 ml.

129 Kč [4,99 €]

2

EKOLOGICKÝ 
ODSTRAŇOVAČ
NA REZ 
A VODNÍ KÁMEN

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

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

     SP0554 
Mimořádně účinný gel 
pro odstranění silných 
nánosů vodního kamene
a rzi v domácnosti 
(koupelna, kuchyň),
ECO ULTRAGEL, 500 ml.

149 Kč [5,99 €]

5

Okouzlující parfemace
meloun Cantaloupe.

5

Ekologicky šetrná 
receptura.

BLESKOVÝ A SILNÝ

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.

NOVÉ 
EKO 

SLOŽENÍ 4
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HLAVNÍ VÝHODY:
Snadné a účinné použití: 
postřik aplikujete na místa navštěvovaná  
kunou (podkroví, půdy, garáže, kůlny, 
motorové prostory aut...).

Aplikací postřiku KUNOFF 
předejdete případným škodám, 
které způsobují kuny.

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

HLAVNÍ VÝHODY:
Obsahuje několik 
druhů silikonových 
olejů pro maximální
lesk karosérie.

HLAVNÍ VÝHODY:
S leštící složkou nové generace shinex 3.
Čistí a zároveň poskytuje 
povrchům účinnou ochranu.

INTENZIVNĚ ČISTÍ PLASTOVÉ ČÁSTI INTERIÉRU 
AUT A PO ČIŠTĚNÍ ZAJIŠŤUJE VYSOKÝ LESK

EKOLOGICKÝ 
INTENZIVNÍ ČISTIČ 
AUTOMOBILOVÝCH INTERIÉRŮ

PŘEDEJDETE PŘÍPADNÝM PROBLÉMŮM, 
KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KUNY!

EKOLOGICKÝ 
ODPUZOVAČ KUN

CERTIFIKOVANÁ
EKO DROGERIE

V EKO OBALECH

6

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

169 Kč [6,79 €]

6

      CN0550 
Ekologický intenzivní 
čistič interiérů automobilů 
ECO CAR INTERIOR 
SPRAY, 250 ml.

149 Kč [5,99 €]

3

HLAVNÍ VÝHODY:
Účinně odstraní usazené 
nečistoty na discích
automobilových kol 
a každé další čištění
je mnohem snažší.

      CD0546 
Ekologický intenzivní
čistič disků kol
ECOCAR DISCOTEC,
500 ml!

149 Kč [5,99 €]

5

      CA0195 
Ekologická leštěnka 
na automobily s obsahem silikonu, 
ECO CARSHINEX, 500 ml.

149 Kč [5,99 €]

4

EKOLOGICKÝ 
ČISTIČ DISKŮ KOL

EKOLOGICKÁ 
LEŠTĚNKA 
NA KAROSERIE

4

5

3

     FR0697 
EKO ČISTICÍ MRAZUVZDORNÁ 
KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ, 
CAR DEFROST LIQUIDATOR,
1500 ML (NA 3 L SMĚSI)

199 Kč [7,99 €]

2
HLAVNÍ VÝHODY:
odstraňuje ze skel silniční 
nečistoty, nezanechává 
šmouhy a neobsahuje ropné 
toxické látky ani methanol

ECOCAR DEFROST 
LIQUIDATOR

EKOLOGICKY ŠETRNÁ 
KAPALINA S PŘÍJEMNOU

PARFEMACÍ

MRAZUVZDORNÁ 
KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ

ECOCAR POLARIUM

EKOLOGICKÝ
ROZMRAZOVAČ SKEL

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

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ SNĚHU,
LEDU A NÁMRAZY ZE SKEL

     FR0696 
EKOLOGICKÝ ROZMRAZOVAČ SKEL 
ECO CAR POLARIUM 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

1

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

199 Kč [7,99 €] za sadu

+
1+1

NA
PŘÍRODNÍ 

BÁZI

NA 
3 LITRY
SMĚSI

1 2

TIP
NA DÁREK
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HLAVNÍ VÝHODY:
Čistí a impregnuje gumové povrchy - rohožky, 
koberečky, pneumatiky a pryžové těsnící 
součásti v celé domácnosti...

Čistí a zároveň poskytuje účinnou ochranu, 
zvláčňuje a pomáhá uchovávat pryžové povrchy.

HLAVNÍ VÝHODY:
S obsahem konzervačního 
vosku, po čištění vytvoří 
ochrannou vrstvu,
která odpuzuje stékající 
kapky vody.

      HG0547 
Čistič a impregnace gumových povrchů (rohožky, koberečky, 
pneumatiky a pryžové těsnící součásti v celé domácnosti...) 
GUMMI 2in1, 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

3

HLAVNÍ VÝHODY:
Mějte tento přípravek 
vždy v autě po ruce
= čisté auto i během 
dovolené.

Prostředek na čištění 
hmyzu vytváří ochranný 
film, díky němuž je další 
čištění mnohem snažší. 
Vytváří rovněž efekt, 
kdy se ošetřená část 
méně špiní.

     CN0548 
EKO Odstraňovač hmyzu z čelních skel, přední masky, 
SPZ apod. ECO CAR INSECTIDO, 500 ml!

129 Kč [4,99 €]

1

EKOLOGICKÝ 
ODSTRAŇOVAČ 
HMYZU A NEČISTOT 
Z AUTOMOBILOVÝCH 
POVRCHŮ
Čelních skel, přední masky, SPZ,
zrcátek a dalších.
Vyřeší problém s komáry nebo muškami
během jízd! 
Mouchy a další nečistoty půjdou dolů 
jako mávnutím kouzelného proutku.

CAR SHAMPOO KONKURENCE

500 ml

koncentrát

=
(3 x 500 ml)
1500 ml

Opravdu potřebujete domů nosit více  
plastu a zbytečně zatěžovat životní 
prostředí? Více odpadu, více emisí CO2

nekoncentrované

     CS0549 
EKO Autošampon s ochranným konzervačním 
voskem ECO CAR SHAMPOO 2in1, 500 ml.

129 Kč [4,99 €]

2

EKOLOGICKÝ 
AUTOŠAMPON

EKOLOGICKÝ 
ČISTIČ A IMPREGNACE 
GUMOVÝCH POVRCHŮ

Česká ekologická 
drogerie.

1

2

3

++ ++

LED PIETNÍ SVÍCE 
HROBEX®
     DA32621 
LED pietní svíce HROBEX®, 
napájení na dvě tužkové 
na baterie typu AA 1,5V. 
Průměr 7 x v 12 cm.

99 Kč [3,99 €] za 1 ks

4

     DA32621S
SADA 2+1 ZDARMA, 
3x pietní svíce HROBEX®.

198 Kč [7,98 €] 
za sadu 3 ks 
tj. jen 66 Kč [2,66 €] 

za 1 ks

5

Baterie nejsou 
součástí balení.

4

EKO ČISTIČ 
NÁHROBKŮ 
A PIETNÍCH 
MÍST
SUPERSILNÝ ČISTIČ 
NA NÁNOSY ŠPÍNY

2+1 
ZDARMA

Akční cena platí POUZE 
do 30.11.2022!

     HB0950 
Ekologický čistič náhrobků
a pietních míst, mramoru a žuly, 
ECO HROBEX®, 500 ml.

169 Kč [6,79 €]

6

4

5

6

tj. jen 

66 Kč
[2,66 €] 
za 1 ks
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2

2

2

rozložená

Ochrání palubní desku před slunečním zářením
a tím výrazně omezuje blednutí a stárnutí plastů.

složená

Na koberečky a pro pohodlné 
ometení sněhu 

a odstranění námrazy.

teleskopická rukojeť, délka až 82 cm (!!!)

     DA24811
2v1 teleskopický smetáček a škrabka na auto,
nastavitelná délka 65 - 82 cm, šířka smetáčku 21 cm,
šířka škrabky 10,5 cm, průměr rukojeti cca 3 cm.
Kombinace hliníku a plastu.

199 Kč [7,99 €]

1

1

1

2v1 TELESKOPICKÝ SMETÁČEK A ŠKRABKA
1

PŘICUCÁVÁTKO
     DA22531   
PŘICUCÁVÁTKO protiskluzová 
silikonová podložka do auta s extrémně 
lepícím povrchem, 8 x 14 cm.
Stejný materiál jako chlupolapač. 

49 Kč [1,99 €]

5

Díky vysoce přilnavému povrchu 
vám zajistí zafixování mobilního 
telefonu, MP3 přehrávače, klíčů, 
slunečních brýlí nebo jiných 
předmětů při jízdě! 

• univerzální velikost pro většinu 
 mobilních telefonů a MP3 přehrávačů
• snadná instalace i přenášení
• omyvatelná
• neobsahuje žádné lepidlo
• přilne ke každému povrchu 
 a nezanechá žádné stopy

5

5

ELASTICKÁ SÍŤOVANÁ KAPSA
     DA22501   
Elastická síťovaná kapsa 
do auta, na suchý zip. 
Rozměry celkem cca 37 x 25 cm 
(rozměr vnitř. kapsy cca 25 x 22 cm).

199 Kč [7,99 €]

3 Univerzální použití na všechny 
kobercové plochy sedadel a dveří 

aut, např. na výstražnou vestu, 
lékárničku, čisticí potřeby,

ale i na svačinu či pití pro děti
a ostatní cestující

Lze snadno sejmout a znovu použít 
v různých polohách.

NA SUCHÉ ZIPY

3

     DA1282
2 KS NESKLOUZÁVÁTKO do auta.
Vyrobeno z pěnové hmoty
s velmi dobrou přilnavostí, 15 x 15 cm.

49 Kč [1,99 €] za 2 ks

4

2 KS NESKLOUZÁVÁTKO
Můžete položit na palubní desku nebo do různých 
přihrádek, aby se vám mobil, klíče a jiné předměty nesklouzly!

Zabraňte odření 
brýlí a odkládejte 

je na bezpečné místo.

4

3

4

     DA1192
XL POŘÁDKUMILOVNÍK DO AUTA
2 úchyty na přenášení, 3 oddělené 
vnitřní prostory, 6x gumové úchyty 
uvnitř. Vně 4 síťované kapsy 
+ 2 velké uzavíratelné kapsy. 
Rozměr: š 56 x h 39 x v 26 cm

299 Kč [11,99 €]
Dodáváme bez výrobků.

6

XL POŘÁDKUMILOVNÍK

6

6

6

Možnost
složení celého 

organizéru 
nebo jen poloviny. 

IDEÁLNÍ DO KUFRU - na uložení nákupu, 
drobného nářadí a předmětů, které v autě potřebujete.

MRAZOVÁ/SLUNEČNÍ CLONA

Pěnová rukojeť pro pohodlné uchopení. 

     DA22541   
Mrazová/sluneční clona 
na čelní sklo auta,
oboustranná stříbrná
Alu fólie s obšitým černým 
páskem, dvě přesahující 
části pro upevnění
do dveří (25 x 25 cm).  
Rozměry cca 149 x 69 cm.

129 Kč [4,99 €]

2

Výrazně omezuje 
průnik tepla do auta.

Díky hliníkové fólii odráží
sluneční paprsky.

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

1

DÍLNÁ 
SADA

2
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     DA27851
Přídavný box do auta, uchycení 
na dvě klipsy. Materiál plast. 
Rozměry: š 18 x h 4,5 x v 11 cm.

69 Kč [2,79 €]

2

PŘÍDAVNÝ BOX S KLIPSAMISLUNEČNÍ STÍNÍCÍ ROLETA
     DA27861   
Stínící roleta do auta, univerzální s aretací,
upevnění na přísavky, ve spodní části
lze zafixovat přísavkou nebo na suchý zip.
Materiál: plast, kov + PVC síť.
Rozměry rozložené cca 40 x 47 cm,
síťový materiál cca 36 x 44 cm.

149 Kč [5,99 €]

1

 Jednoduchá instalace
pomocí přísavek.

Dva způsoby
připevnění

ve spodní části. 

Na přísavku.

Na suchý zip
(lze upevnit

oboustrannou páskou).

Automatické vytahování
rolety pomocí tlačítka na boku.

Využijete na odložení
drobností v autě, 
ale také jako menší koš 
na odpadky.

     DA27831   
Závěsný filcový kapsář/organizér do auta na přední sedadlo, připevnění popruhem 
na suchý zip, ve spodní části háčky na pružné gumě pro zafixování pod sedadlo. 
Rozměry: š 39 x v 56 cm.

199 Kč [7,99 €]

3

Pro přehledné uspořádání věcí v autě!  

TERMO ORGANIZÉRZÁVĚSNÝ ORGANIZÉR
     DA27841   
Organizér do auta s termo kapsou na zip, ve spodní části překlad pro možné upevnění papírových 
kapesníků, připevnění nastavitelným popruhem s karabinou a provázkem na stahování olivkou. 
Materiál 100% PES, vnitřek potažený aluminiem. Rozměry cca: š 28 x h 11 x v 39 cm.

199 Kč [7,99 €]

4

Ve spodní části 
lze vytvořit kapsy 

pro případné upevnění 
krabice s papírovými 

kapesníky.

1

2

2

1

1

1

3

3

4

4

MULTIFUNKČNÍ STOLEK DO AUTA

Praktický vyztužený textilní stolek pro tablet, 
notebook, svačinu, psaní, dokumenty, atd., 
různé kapsy na odkládání. 
Konec věčné sháňce po hračkách, jídle, pití 
a dalších potřebných věcech při cestování, 
vše je pohodlně umístěno na stolečku.

Lze prakticky složit 
a uzavřít na zip.

     DA22521   
Multifunkční stolek do auta s možností uchycení 
na zadní opěradlo přední sedačky, možnost 
zafixování suchým zipem. Vyztužen pevným kartónem. 
Rozměry: rozložený cca š 35,5 x h 33 x v 31 cm 
(složený cca š 35,5 x h 3,5 x v 30 cm), 
vnitřní plocha stolku cca 33 x 31cm

399 Kč [15,99 €]

5

OTEVŘENÝ
SLOŽENÝ

• nastavitelný sklon díky popruhům na suchý zip
• na vnější straně po složení síťovaná kapsa
• uvnitř síťovaná kapsa, kapsička na suchý zip 
 a tři poutka např. na tužky...

5

5

5 5

6

UŽ ŽÁDNÉ BOLESTI ZAD!

Zajistí vám přirozené sezení 
a oporu zad v bederní části. 

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

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

99 Kč [3,99 €]

6

ERGONOMICKY 
TVAROVANÁ 
OPĚRKA

6
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10

6

7

8

9

11

5

4

11

Dóza na potraviny s prodyšnou mřížkou, víko se silikonovým 
těsněním a ventilem. Vyrobeno z odolného plastu. 
Vhodné do myčky, chladničky/mrazničky a mikrovlnky. 
     DA32121 objem 4200 ml, š 32,5 x h 21 x v 9,5 cm 

349 Kč [13,99 €]

     DA32131 objem cca 2000 ml, š 21,5 x h 15 x v 9,5 cm 

199 Kč [7,99 €] 

     DA32141 objem cca 800 ml, š 21,5 x h 15 x v 5 cm 

179 Kč [6,99 €] 

     DA32151 objem cca 1200 ml, š 21,5 x h 10 x v 9,5 cm 

179 Kč [6,99 €]

     DA32161 objem cca 500 ml, š 21,5 x h 10 x v 5 cm 

149 Kč [5,99 €]

     DA32171 objem cca 1200 ml, š 11,5 x h 10 x v 17 cm 

179 Kč [6,99 €] 

     DA32181 objem cca 580 ml, š 11,5 x h 10 x v 9 cm 

129 Kč [4,99 €] 

     DA32191 objem cca 250 ml, š 11,5 x h 10 x v 5 cm 

99 Kč [3,99 €]

     DA32211 s vyjímatelnou dělící 
přepážkou na 6 druhů potravin, 
objem cca 1200 ml, 
š 11,5 x h 10 x v 17 cm 

229 Kč [9,19 €]

3

4

5

6

7

8

10

9

Lze prakticky 
stohovat na sebe.

objem 
1200 ml

12001200 ml ml
12001200 ml ml

S ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKOU
A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM

VZDUCHOTĚSNÉ 
A VODOTĚSNÉ!

Využijte na uchovávání potravin např. na sýry, 
salámy, saláty, bylinky, ale i na dezerty, 
chlebíčky či jednohubky...

FRESH-ON BOXY

Lze prakticky ohřívat 
v mikrovlnce i s víkem

= VENTIL MUSÍ BÝT OTEVŘEN!

VZDUCH MŮŽE 
VOLNĚ CIRKULOVAT

Díky ventilu ve víku a silikonovému těsnění 
bude obsah neprodyšně uzavřen 

a potraviny zůstanou čerstvé a chutné!

rozložený box

42004200 ml ml

20002000 ml ml

500500 ml ml

12001200 ml ml

800800 ml ml

250250 ml ml

580580 ml ml

Ideální na maso, salámy, sýry, uzeniny, ryby, ovoce, zeleninu, 
svačiny, pečivo, zákusky, lahůdky, houby…

Jak ZIPOSÁČEK® používat: 
1. vložte potravinu 

2. ze sáčku vytlačte vzduch 
a uzavřete zipem 

3. hotovo 

UZAVÍRATELNÉ SÁČKY NA POTRAVINY

     DA5648 
15 ks ZIPOSÁČKY® 1 litr POTRAVINOVÉ SÁČKY SE ZIPEM, 
kterým je vzduchotěsně uzavřete. Ideální na uchování
/zamrazování potravin v chladničce nebo mrazáku.
Potraviny vydrží déle čerstvé. ZIPOSÁČKY® je možné 
popisovat. Rozměr 20,3 x 17,7 cm, objem 1 litr.

69 Kč [2,79 €]

1

TROJOBAL V ZIPOSÁČKU®
1. obalte maso (řízky, ryby, filé, karbanátky…) 
 nebo zeleninu (květák, brokolice, cuketa, 
 žampiony...) v mouce a vajíčku 
2. do ZIPOSÁČKU® nasypte strouhanku 
 nebo obalovací směs
3. obalenou „mňamku“ vložte do ZIPOSÁČKU® 
 se strouhankou, uzavřete zipem 
 a ZIPOSÁČKEM® zatřeste
4. HOTOVO

detail zipu 
na sáčku     DA5649 

10 ks ZIPOSÁČKY® 3 litry POTRAVINOVÉ SÁČKY SE ZIPEM, 
terým je vzduchotěsně uzavřete. Potraviny vydrží déle čerstvé. 
ZIPOSÁČKY® je možné popisovat, mají připravené popisovatelné 
kolonky na datum a obsah. Rozměru 26,8 x 27,9 cm, 
objem 3 litry.

69 Kč [2,79 €]

2

Sáčky jsou ideální 
na uchování/zamrazování

potravin v chladničce
nebo mrazáku.

ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA 
udrží potraviny při skladování 

v suchu a déle čerstvé.

ventilační 
víko 

s těsněním

prodyšná 
mřížka

box

1

1

2

2

3

10

6

7

8

9

11

11

5

4

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

DÍLNÁ 
SADA

10

DÍLNÁ 
SADA

15
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OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ 
namísto jednorázových kelímků.

Berete si kávu rádi 
s sebou? 

PŘINESTE SI SVŮJ 
VLASTNÍ HRNEK

= místo jednorázových 
plastových!

     FC31001
340 ml skleněný termo hrnek KELIMERO® 
z odolného borosilikátového dvoustěnného 
skla se silikonovým víčkem a podstavcem. 
Průměr 9 cm, výška 15 cm. 

249 Kč [9,99 €]

3

Využijete na TEPLÉ 
I STUDENÉ nápoje!
Dvojitá stěna udrží 

ideální teplotu nápoje 
po dlouhou dobu.

POUR-OVER PŘEKAPÁVAČ/KONVIČKA

     FC31011
400 ml RUČNÍ PŘEKAPÁVAČ/KONVIČKA 
na přípravu kávy, z borosilikátového skla a filtrem 
z nerez oceli. Průměr 10 cm, výška 15 cm 
(filtr průměr 10 x v 6 cm). 

499 Kč [19,99 €]

1

Metoda pour-over umožňuje jednoduchou přípravu 
optimální překapávané kávy a skvěle podtrhne její vůni a chuť.

Permanentní filtr z nerez oceli, 
není nutný filtr papírový 
= ÚSPORNÉ 
A EKOLOGICKÉ 
ŘEŠENÍ!

objem 400 ml

TERMO FRENCH PRESS 
DVOUSTĚNNÁ KONVICE

     FC31021
600 ml FRENCH PRESS termo konvice na kávu 
a čaj z borosilikátového dvoustěnného skla 
a nerezu. Rozměry: š 14,5 x h 9 x v 17 cm
(s víčkem 20 cm). 

699 Kč [27,99 €]

2

Využijete na přípravu kávy, sypaných 
bylinkových a kvetoucích čajů, limonád.  

Po vylouhování oddělíte čaj nebo kávu 
filtračním sítem a můžete servírovat.

VYCHUTNÁTE SI TAK KÁVU 
BEZ LÓGRU NEBO ČAJ 

BEZ ZBYTKŮ

objem 600 ml

Káva se spařuje 
a servíruje přímo 

v konvičce.
Horkou vodu pomalu 

a rovnoměrně 
přeléváte 

přes mletou kávu. 

1

2

1

2 2

1

BOROSIL KELIMERO® 
DVOUSTĚNNÝ 
TERMO HRNEK 3

NEPAPÍR: TEXTIL MÍSTO PAPÍRU!
PRATELNÉ TEXTILNÍ UTĚRKY NAHRADÍ JEDNORÁZOVÉ KUCHYŇSKÉ PAPÍROVÉ UTĚRKY

HEBKÉ A JEMNÉ NA DOTYK!

Využijete v každé kuchyni pro otírání veškerých nečistot.

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

199 Kč [7,99 €]

6

35 cm

20 cm

rozměr textilní utěrky 

K PŘÍRODĚ ŠETRNÁ ALTERNATIVA 
MÍSTO PAPÍROVÝCH UTĚREK!

Pratelné textilní utěrky
GoEco® NEPAPÍR 

namísto jednorázových 
papírových.

ZNOVU 
POUŽITELNÉ!

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

DEDRA 
DESIGN

Utěrky lze 
snadno omotat 
kolem našeho 
bambusového 

stojanu.

4

4

5

4

4

4

5

6

6

6

5

10 ks ultrasavé textilní kuchyňské 
utěrky GoEco® NEPAPÍR z jemného 
mikrovlákna, 20 x 35 cm. Lze prát 
na 60° C. Materiál: 85% PES, 15% PAD.
     FC31323 zelené 
     FC31324 červené 

299 Kč [11,99 €] 
za každou sadu 10 ks

4
5

VYSOCE SAVÉ MIKROVLÁKNO!

5

DÍLNÁ 
SADA

10
295



SLEVA
200 Kč

domácí strouhanka

BOX NA VAJÍČKA
Využijete na uskladnění domácích 
vajec a pro lepší skladovatelnost
kupovaných v lednici nebo ve spíži.

     DA31911 
Praktický uzavíratelný box na vajíčka,
až na 40 ks vajec, uvnitř dvě vyjímatelná patra. 
Vyrobeno z odolného plastu.
Rozměry: š 22,5 x h 30,5 x v 13,5 cm.

449 Kč [17,99 €]

1

na plátky na jemné 
strouhání 

na hrubé 
strouhání 

Snadné a rychlé použití = vždy po ruce!

MULTIFUNKČNÍ STRUHADLO 
A KRÁJEČ

VELKÝ MLÝNEK NA MASO 

Vsaďte na kvalitu čerstvého 
masa, které si sami umelete!

Využijete na strouhání/krájení pečiva (na strouhanku), 
zeleniny, sýra, ořechů, čokolády, piškotů apod. 

struhadla 
z nerezové oceli

     DA33781
Ruční mlýnek/struhadlo GOLEM se třemi nástavci. 
Součástí pěchovadlo pro bezpečné používání. 
Vyrobeno z odolného plastu a nerez oceli. 
Rozměry: š 25,5 x h 13 x v 24 cm.

990 Kč [39,60 €]

3

     DA33791
Velký mlýnek na maso GOLEM se dvěma ocelovými disky 
pro různou hrubost mletí a ocelovým nožem. Součástí 
pěchovadlo pro bezpečné používání a nástavec na plnění 
klobás. Vyrobeno z odolného plastu a nerez oceli. 
Rozměry: š 25 x h 13 x v 26 cm.
Dříve 999 Kč

799 Kč [29,99 €]

4

GOLEM

na plnění 
klobásjemné mletí hrubé mletí 

Ve spodní části 
přísavka 

pro bezpečné 
zafixování.

Ve spodní části přísavka 
pro bezpečné zafixování.

1

4

3 3

3

Základnu s přísavkou 
snadno připevníte 
k podložce otočným 
zajišťovacím knoflíkem.

3 4

Mlýnek na maso využijete pro mletí všech 
druhů mas, ryb, zeleniny. Lze využít i na mletí 
vlašských ořechů, tvrdých sýrů typu parmezán, 
tvrdého pečiva na strouhanku či pasírování 
rajčat.

ocelový nůž

1

4

4

Rychlé a stabilní připevnění na plochu 
pomocí účinné vakuové přísavky.

NA DÁREK
TIP

VAJEC 
40

NA

     DA31541
VAJÍČKÁTOR kráječ na vajíčka (8 plátků) 
z nerez oceli, robustní provedení. 
Rozměry: š 9 x h 14 x v 2 cm. 

99 Kč [3,99 €]

2

ROBUSTNÍ 
PROVEDENÍ!

Jedním pohybem
naporcujete vejce pomocí 
nerezových strun.

VAJÍČKÁTOR 

2
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     DA31701
2 ks BOX 370 ml na potraviny 
z odolného plastu, šroubovací uzávěr. 
Průměr 9 cm, výška 8 cm.

89 Kč [3,59 €] 
za sadu 2 ks

4

NEPŘILNAVÝ KERAMICKÝ POVRCH BIOPAN®
SNADNO VYMĚNITELNÉ PEČÍCÍ PLOTNY

VAFLE SENDVIČE, 
TOUSTY

PANINI, GRIL

4 v 1 GRIFLOVAČ
SENDVIČOVAČ / VAFLOVAČ 
KONTAKTNÍ GRIL / PANINI
     EL9147 
4v1 GRIFLOVAČ všestranný pomocník 4v1 
na přípravu sendvičů, vaflí, panini a grilování. 
Rozměry přístroje: š 22,5 x h 25 x v 9,5 cm.

1190 Kč [45 €]

1

MULTIFUNKČNÍ STRUHADLO

3 výměnné planžety 
pro krájení plátků, 

nudliček a hranolek.

     DA33801
Multifunkční struhadlo se 3 výměnnými planžetami pro rychlé 
a snadné strouhání potravin, čepel z nerezavějící oceli, 
bezpečnostní držadlo na potraviny. Vyrobeno z odolného 
plastu a nerez oceli. Rozměry: š 30 x h 11 x v 6 cm.

399 Kč [15,99 €]

2

pro plátkování pro tenké nudličky pro hranolky Bezpečnostní 
držadlo (ochranný 

klobouček).

Snadná výměna 
planžet stlačením.

1

1

1

2

2

2 KS BOX 370 ml 

Dózy využijete např. na koření,
cereálie, přesnídávky či jogurty,

na drobnosti v domácnosti
jako jsou šroubky, sponky,

knoflíky,...

Vhodné do myčky, 
mikrovlnky i mrazničky.

objem
2 x 370 ml

4

Dózy lze našroubovat
na sebe díky závitu

na vrchu víčka.

4

4

     DA9394
4 ks BOX 180 ml z odolného plastu. 
Šroubovací uzávěr. Dózy vhodné 
do myčky, mikrovlnky i mrazničky. 
Průměr 9 cm, výšky 5 cm.

89 Kč [3,59 €] za sadu 4 ks

3

4 KS BOX 180 ml
Dózy našroubujete 
na sebe díky závitu 
na vrchu víčka.

3

DÍLNÁ 
SADA

4

DÍLNÁ 
SADA

2

NA DÁREK
TIP
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STAŇTE SE MISTRY PEKAŘI
A UPEČTE SI DOMÁCÍ CHLÉB
OŠATKY NA KYNUTÍ CHLEBA jsou nepostradatelným

pomocníkem pro každého, kdo si sám peče čerstvý chléb.
Těsto v nich krásně vykyne do požadovaného tvaru

a na upečeném chlebu zanechá krásnou kresbu.

Lněnou látku můžete použít do ošatek na servírování upečeného chleba.
Lze ji také nechat v ošatce při kynutí těsta, látka se lépe

vysypává moukou a lze ji poté snadno vyprat.
OŠATKY Z OHÝBANÉHO DŘEVA

DŘEVĚNÁ OŠATKA NA CHLÉB s látkovým potahem
(upevnění na gumu-lze sundat). 

     DA29351 PECEN, 
pro chleba cca. 600 g
d 24 x š 14 x v 7,5 cm 

399 Kč [15,99 €] 

     DA29352 SEDLÁK, 
pro chleba cca. 1300 g 
d 34,5 x š 14,5 x v 7 cm 

499 Kč [19,99 €] 

     DA29341 FARMÁŘ, 
pro chleba cca. 1300 g 
průměr 25 cm, v 8,5 cm 

399 Kč [15,99 €]

1

2

3

     DA29381 
DŘEVĚNÉ PRKÉNKO/LOPATA 
na domácí chleba i pizzu.
Vyrobeno z borovicového dřeva.
Rozměry: š 30,5 x d 53,5 cm
(plocha 31 x 30 cm), tloušťka 1 cm. 

499 Kč [19,99 €]

4

     DA29371 
2 V 1 MŘÍŽKA
NA CHLADNUTÍ S PLECHEM
Vyrobeno z nerez oceli.
Rozměry: mřížka 39 x 28,5 cm,
celkem s plechem 40,5 x 30,5 x 2,5 cm. 

499 Kč [19,99 €]

5

2
1 3

3

2

1

1

2

3

4

4

5

NA CHLEBA I PIZZU

   Využijete pro přípravu domácího chleba 
i pizzy, na jejich přípravu i servírování.

4     Ideální pomocník na chladnutí pečiva,
chleba, bábovky, korpusu, sušení plátů těsta

na nudle, hub apod.

5

KYNUTÍ   CHLADNUTÍ   SERVÍROVÁNÍ   DEKORACE

délka 24 cm
délka 34,5 cm

průměr 25 cm

CHLÉB náš vezdejší... 
...DOMÁCÍ je NEJLEPŠÍ

   Už nebudete řešit nepořádek
na kuchyňské lince.

Drobečky propadávají skrz rošt,
pak je stačí jen vysypat!

6

5

Lze použít i na pečení masa, díky mřížce dochází k lepší 
cirkulaci vzduchu a následnému propečení masa, přebytečný tuk odkapává 
Využijete i na polévání a zdobení cukroví a dalších upečených dobrot,

které se nepřilepí k podložce a neuděláte nepořádek všude kolem.

10

6

11
10

6

Krásná kresba
přírodního dřeva.

298



Vytvořte si krásné obrazce na domácím chlebu nebo jej prostě 
jen nařízněte před vložením do trouby, aby nepraskal. 

Nařezávač vykynutého chleba ocení
domácí pekaři i pekařky. 

Díky velmi ostrému břitu
žiletek nakynuté těsto

hravě nařízneš.

Prohnutí pomáhá udržet 
správný tvar baget.

VYUŽIJETE 
NA PŘENÁŠENÍ
I SERVÍROVÁNÍ

     DA29206
PERFOROVANÁ FORMA NA BAGETY, 
rozměr formy: š 16 x d 38 x v 2 cm 
(šířka jedné 7 cm), ocel s prémiovým 
nepřilnavým povrchem 
BIOPAN® GOLD.

199 Kč [7,99 €]

7

     DA26843
PŘENESDORT/PIZZU
praktická kulatá lopatka na přenášení 
a servírování chleba, dortů i pizzy.
Materiál nerezová ocel/dřevo. 
Průměr plochy 25 cm.

249 Kč [9,99 €]

9

     DA29361 
ŽILETKOVÝ NOŽÍK
na nařezávání nakynutého
těsta + 5 výměnných žiletek,
délka 19 cm.
Kombinace nerezu
a dřevěné rukojeti. 
Včetně chrániče žiletky 
z ekokůže. 

149 Kč [5,99 €]

11

3

7

9

9

11

11

6

4

4

11

    Perforování umožní snadný přístup teplu a páře k těstu, 
díky tomu se bagetky rovnoměrně pečou a vytvoří křupavý 

povrch při zachování měkkého a vláčného vnitřku.

8

5 KS 
ŽILETEK

Chránič žiletky 
z ekokůže.

7

7

     DA26681
BAMBUSOVÉ KRÁJECÍ
PRKÉNKO na pečivo, 
složené ze dvou částí,
pevné desky a roštu.  
Rozměry: 33 x 22 cm, v 2 cm. 

249 Kč [9,99 €]

6

     FC20134 
SAKAI professional BAKER,
nůž na pečivo.

399 Kč [15,99 €]

10

10

6

     DA25491
PIZZA & HRANOLKY PLECH
na pečení pizzy i hranolek,
průměr 34,5 cm, v 2,2 cm,
s perforovaným dnem a okrajem 
pro jednoduché vysypání hranolek.

199 Kč [7,99 €]

8

88

8

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

DÍLNÁ 
SADA

6
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     DA30831
2v1 BENTO BOX, 500 ml + 350 ml, 
š 23,5 x h 16,5 x v 7 cm

     DA30832
3v1 BENTO BOX,
300 ml + 200 ml + 200 ml,
š 23,5 x h 16,5 x v 7 cm 

349 Kč [13,99 €]
za každý

1

2

NEREZOVÉ JÍDLOTRANSPORTÉRY
Praktické dózy na potraviny, transparentní víko se silikonovým těsněním a 4 klipsy 
pro pevné zafixování, ve vrchní části víka prostor pro uložení příboru či ubrousku, 
vnitřní nerezovou část lze vyjmout.

Ve vrchní části víka prostor
pro příbor = součástí nerezová

lžíce a nerezové hůlky.

Využijete na svačiny i obědy 
do školy a do práce,
na dovolené i výlety.

Díky silikonovému těsnění a uzavíratelným klipsům bude obsah v bezpečí = NEOTEVŘE SE a NEVYSYPE!

Kvalitní provedení z kartáčované nerezové oceli a pevného plastu.

     DA30811
5v1 BENTO BOX,
450 ml + 150 ml + 250 ml 
+150 ml + 250 ml (miska 200 ml), 
š 28 x h 23 x v 7,5 cm,
délka příboru cca 18 cm. 

499 Kč [19,99 €]

3

1

1
2

1 2

3

32

NEREZ = KVALITA NA CELÝ ŽIVOT

3

Uvnitř nerezová
vyjímatelná miska

s víčkem.

JAK MŮŽU OHŘÁT VYCHLADLÉ
JÍDLO V BENTO BOXU?

A) Vyjmeš nerezové plato s jídlem
(odstraníš plastová víčka) a ohřeješ v klasické 

horkovzdušné troubě při teplotě
80 až 120 stupňů Celsia.

B) Do plastové spodní nádoby nalej trochu
teplé vody z rychlovarné konvice.

Stačí jen trochu, aby voda nepřetekla!
Pak vlož nerezové plato s jídlem.

1

TIP
NA DÁREK

ODKAPÁVAČ NA NÁDOBÍ S OKAPEM
     DA32341
Odkapávač na nádobí s okapem a se sklopným držákem na hrnky a příbory. 
Vyrobeno z odolného plastu. Rozměry: š 36 x h 25 x v 17 cm.

399 Kč [15,99 €]

4

Ve spodní části 
silikonová zátka 
pro vypouštění 
zbytkové vody.

Se sklopným držákem 
na hrnky a příbory.

S okapem pro odtok
přebytečné vody.

44

4
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SILIFÓLIE & SILIVÍČKA
CHRÁNÍ POTRAVINY PŘED OSCHNUTÍM ČI OKORÁNÍM
DOKONALE UDRŽÍ JÍDLO, OVOCE A ZELENINU ČERSTVÉ

Stačí je natáhnout na misku, hrnek, dózu či krabičku
= potraviny jsou chráněné a obsah se nevysype ani nevylije!

SILIKONOVÁ FÓLIE
na potraviny, čtvercová, 
transparentní. 

     DA30841 19 x 19 cm 

69 Kč [2,79 €] 

     DA30842 30 x 30 cm 

129 Kč [4,99 €]

2

1

     DA30851
6 ks SILIKONOVÁ VÍČKA/POKLICE, 
šest různých rozměrů, transparentní.
Průměr cca 6 cm, 9 cm, 11 cm,
14 cm, 16 cm, 20 cm.

199 Kč [7,99 €]
za sadu 6 víček

4

4

4

4 4

2

1

1

Namísto jednorázových neekologických fólií, využijete 
omyvatelné mnohonásobně použitelné silifólie a silivíčka. 

6 cm 9 cm 11 cm

14 cm 16 cm
20 cm

Silifólie i Silivíčka 
lze použít do ledničky, 
mrazničky i mikrovlnky. 

rozměr
19 x 19 cm

rozměr
30 x 30 cm

NAMÍSTO 
POTRAVINOVÉ 

FÓLIE

1

4

4

Lze použít i přímo na potraviny jako je nakrojený citron, pomeranč, ananas či meloun, aby neosychaly.

VELMI PRUŽNÉ A FLEXIBILNÍ! 
Snadno se přizpůsobí téměř každé nádobě.

Snadno umyjete vodou a prostředkem na ruční mytí nádobí.

2

2

1

1

DÍLNÁ 
SADA

6

     VV0337
VITVIT přípravek na ruční mytí ovoce a zeleniny.
Snadné použití: nastříkejte na slupku (povrch ovoce nebo zeleniny)
a následně opláchněte pod tekoucí pitnou vodou, 500 ml.

99 Kč [3,99 €]

3

Odstraní z povrchu ovoce a zeleniny zbytky kontaminujícíc látek
a parafín, který je nanášen na ovoce, aby lépe vypadalo. 

Tyto chemické látky nejsou rozpustné ve vodě, a proto je pouhé 
oplachování málo účinné! Nezanechává žádnou příchuť.

OMÝVEJ OVOCE A ZELENINU HNED, 
JAK JI PŘINESEŠ Z NÁKUPU.

Nikdy nevíš, kde se potravina toulala cestou k tobě, 
koho potkala, kdo na ni sahal a jak byla ošetřena! 

NA RUČNÍ MYTÍ OVOCE A ZELENINY
VITVIT PŘÍPRAVEK

3
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MEDOMAT 
     DA31361
MEDOMAT skleněná dóza na med 
s integrovanou medolžičkou, 
kombinace sklo, plast a nerez. 
Objem 250 ml. Průměr 6,5 cm, 
výška 11 cm (s víčkem 15 cm). 

99 Kč [3,99 €]

2 objem 
250 ml

Přímo 
součástí víčka 
je medolžička!

     DA6256 
Velká lopatka ke krájecímu prkénku, 
z prkénka krásně přenesete všechny suroviny, 
XXL velikost: 16 x 17 cm, nerez + silikon. 

129 Kč [4,99 €]

5

LOPATKA K PRKÉNKU
Pro přenášení a shrnování surovin z krájecího prkénka do mísy, 
hrnce, plechu nebo pánve.

NÁVRAT
LEGEND

5

6

7

Ideální na nabírání 
lasagní, zapékaných pokrmů 

a nákypů.

Využijete na obracení 
palačinek, omelet, řízků, 

bramboráků... 

GOURMET OBRACEČKA
Kvalitní provedení z lesklé nerezové oceli, 
s očkem na pověšení.
     DA30701
Obracečka, mřížkovaná, 
délka 25 cm. 

59 Kč [2,39 €]

4

4

4

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

     DA30821 
Kolébkový lis na česnek, 
kombinace nerezu a kvalitního plastu, 
ergonomická rukojeť. Délka 10,5 cm. 

129 Kč [4,99 €]

3

KOLÉBKOVÝ 
LIS NA ČESNEK

NASTAVITELNÝ ODKAPÁTOR

Přizpůsobí se šířce dřezu 37 – 50 cm.

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

     DA28651
Nastavitelný odkapátor do dřezu
s praktickými 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 €]

1

KARTÁČ DO KUCHYNĚ I KOUPELNY

Díky speciálnímu tvaru
se hravě dostanete

do těžko dostupných míst!

Využijete v kuchyni na nádobí,
hrnce a pekáče... ale také jinde
v domácnosti při čištění těžko
dostupných míst. 

Kartáč na nádobí a hladké povrchy,  
na konci praktický otvor pro zavěšení, 
vyrobeno z plastu. 
     DA231211 bílý  
     DA23121 šedý 

49 Kč [1,99 €] 
za každý

6
7

S ergonomicky 
tvarovanou rukojetí.

Kartáčová plocha 
ve tvaru trojúhelníku 

(rozměr čistící plochy 6 x 5,5 cm), 
délka cca 25 cm.

1

1

1

1

3
3

3

6 7

7

2

2

2
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     DA24342
BIOPAN® S&P HLUBOKÁ PÁNEV
s odnímatelnou rukojetí, objem 2600 ml, 
průměr 28 cm, výška 5,5 cm
(s rukojetí cca 8 cm). 

799 Kč [29,99 €]

2

BIOPAN® 
 SALT&PEPPER (S&P)
ZDRAVÝ ZPŮSOB VAŘENÍ Keramický povrch pánví BIOPAN® S&P 

NEOBSAHUJE žádné PTFE a PFOA (toxické materiály), 
na rozdíl od běžných pánví

s nepřilnavým povrchem ze supermarketu!

 28 cm

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

Bez rukojeti vhodné i do trouby.

POVRCH SALT&PEPPER 
(S&P) JE ODOLNÝ 

DVOUVRSTVÝ KERAMICKÝ 
POVRCH 

Snadná údržba, dlouhá životnost.

Nádobí je odolné
proti poškrábání.

2

1

2

ODNÍMATELNÁ RUKOJEŤ

1 2

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

     DA4869
SILIKONOVÝ LÍVANEČNÍK 1 KS, 
průměr cca 9 cm, výška 1,8 cm, 
teplota používání až 220°C. 

69 Kč [2,79 €] za 1 ks

3

“NA STOJÁKA” BIOPAN® 
KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ

Dájí se postavit
na rukojeť
a díky okapu 
nic neukápne.pracovní deska

nadzvednutá funkční část

Můžete bez obav použít na veškeré nepřilnavé povrchy. 
Ideálně se hodí k nádobí řady BIOPAN® s nepřilnavým 
keramickým povrchem. Vyrobeno z odolného plastu.

Lze využít funkce „NA STOJÁKA“ 
2 způsoby, kdy je možno po použití náčiní 

POSTAVIT na rukojeť nebo POLOŽIT 
do vodorovné polohy.

INDUKČNÍ DNO
Masivní zpracování 

zajistí, že se „nezkroutí 
nebo nezdeformuje dno pánve.

1 2

3

5 6 7 8 9 10

     DA10031 
SUPERŠŤOUCHADLO 
BIOPAN®, výška 25 cm. 
Rozměr šťouchací plochy:
š 9,5 x h 7 cm.
Dříve 169 Kč 

149 Kč [5,99 €]

10     DA8952 
SUPERNABĚRAČKA 
BIOPAN®, výška 31 cm. 
Objem 100 ml. Rozměr 
nabírací plochy: š 9 x h 7,5 cm.
Dříve 169 Kč 

99 Kč [3,99 €]

9     DA8953 
SUPEROBRACEČKA 
BIOPAN® plná, výška 31,2 cm. 
Rozměr obracecí plochy: 
9 x 9,5 cm.
Dříve 169 Kč  

99 Kč [3,99 €]

5      DA8954 
XXL SUPEROBRACEČKA 
BIOPAN®, výška 30,7 cm. 
Rozměr obracecí plochy: 
š 17 x 9,5 cm
Dříve 169 Kč 

99 Kč [3,99 €]

7      DA8955 
SUPEROBRACEČKA 
BIOPAN®, výška 29,5 cm. 
Rozměr obracecí plochy: 
8 x 16 cm
Dříve 169 Kč 

99 Kč [3,99 €]

8     DA8956 
SUPERMETLIČKA 
BIOPAN®, výška 29,5 cm. 
Rozměr metličky: 
průměr cca 6 cm.
Dříve 169 Kč 

99 Kč [3,99 €]

6

PALAČINKY & OMELETY

2
3

9

JIŽ OD

99 Kč
3,99 € 

SLEVA
70 Kč

     DA30622
ŠKRABKA s pilkovou čepelí
na konci s vykrajovátkem 
„bubáků", délka 20 cm.

59 Kč [2,39 €]

4

Kvalitní provedení z lesklé
nerezové oceli.

S očkem na zavěšení!

NA DÁREK
TIP

     DA24341
BIOPAN® S&P PALAČINKY&OMELETY PÁNEV
s odnímatelnou rukojetí, průměr 25 cm,
výška 1 cm (s rukojetí cca 6 cm). 

699 Kč [27,99 €]

1

4

4 4
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Tato řada se vyznačuje čepelí ze speciální nerezavějící oceli s výbornou 
ostrostí a vyvážeností, která je preferována uznávanými kuchaři. 

     FC20133  
SAKAI professional CHEF
nůž Šéfkuchaře, délka čepele 200 mm, 
celková délka 330 mm. 

499 Kč [19,99 €]

6

     FC20134  
SAKAI professional BAKER 
nůž na pečivo, délka čepele 200 mm, 
celková délka 330 mm. 

399 Kč [15,99 €]

5

Originální ergonomická rukojeť je kombinací nerezové 
oceli a dřeva z ořešáku královského.

     FC20131  
SAKAI professional CULINAIRE 
víceúčelový nůž, délka čepele 110 mm, 
celková délka 225 mm.

349 Kč [13,99 €]

7

     FC20135  
SAKAI professional CARVING 
porcovací nůž, délka čepele 
200 mm, celková délka 330 mm.

399 Kč [15,99 €]

4

67 VRSTVÁ JAPONSKÁ UHLÍKOVÁ OCEL
Čepel je vyráběna ručně z 67 vrstev damascénské oceli složitým procesem vrstvení 
a překládání ocelí s různým obsahem uhlíku. Výsledkem je luxusní strukturální vzor 

na čepeli, který je díky ruční výrobě každého nože originální. 

DETAIL VRSTVENÉ OCELI

     FC20111 
SAKAI 67 CULINAIRE víceúčelový nůž. 
Délka čepele 110 mm, celková délka
225 mm, tloušťka čepele 2,5 mm.

1 290 Kč [49,90 €]

3

     FC20114 
SAKAI 67 BONING vykosťovací nůž. 
Délka čepele 160 mm, celková délka
285 mm, tloušťka čepele 1,5 mm. 

1 590 Kč [59,90 €]

2

4

5

6

7

2

PROFESIONÁLNÍ 
KUCHYŇSKÉ NOŽE

Micarta, použita na rukojeti, je odolný vícevrstvý materiál, který obsahuje
lněná vlákna a pryskyřici a svou texturou připomíná dřevo. 

• 67 VRSTEV JAPONSKÉ 
 DAMASCÉNSKÉ OCELI
• PERFEKTNĚ OSTRÝ A ODOLNÝ
• OBOUSTRANNĚ BROUŠENÝ
• ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ 
 VYROBENÁ Z MATERIÁLU MICARTA

CARBONIT tyčinkový stojan
na všechny velikosti a typy nožů.
Nůž zajede mezi tisíce úzkých tyčinek
a čepel je tím ochráněna proti otupení. 
Vhodný na nože, nůžky i ocílku.
Výška 22 cm, průměr 11 cm. 
     DA72564 červený
     DA72562 fialový

399 Kč 
[15,99 €] za každý

8
9

8

detail tyčinkové 
vložky

     FC20112 
SAKAI 67 CHEF nůž Šéfkuchaře.  
Délka čepele 200 mm, celková délka 
325 mm, tloušťka čepele 2,5 mm.

2 990 Kč [115 €]

1
1

3

9

Snadné použití:
1. brousek postavte na rovnou 
podložku a pevně uchopte
2. nůž nebo nůžky vložte ostřím 
dovnitř brousku a několika tahy 
směrem k sobě naostřete

Lze použít na ocelové
i keramické nože.

     DA7175
UNIVERZÁLNÍ BROUSEK z odolného plastu,
brusné kotouče ze speciální nožířské keramiky.
Anatomicky tvarovaná protiskluzová rukojet je 
opatřena ABS soft touch materiálem
(protiskluzový, příjemný na dotek).
Lze mýt v myčce.
Max. rozměry: 13 x 5 x 4,5 cm

199 Kč [7,99 €]

10

10

•abrasivní obdélník pro odstranění hrubých nečistot 
•utěrka z mirkovlákna 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, stolu, stolků a také v koupelně na umyvadla 
 a baterie a další omyvatelné povrchy

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. 

tj. jen 29,50 Kč
[1,20 €] za 1 ks

10

     DA20861
ABRAsive&MICro (zkráceně ABRAMIC) 2v1 utěrka
z jemného mikrovlákna s abrasivním obdélníkem 
(7,5 x 8 cm) pro odstranění hrubých nečistot, 100% PES.
Rozměry: 29 x 29 cm. 
Dříve 118 Kč 
59 Kč [2,39 €] za 2 ks

11 111+1
Platnost 

do 20.1.2023.

NA DÁREK
TIP
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DVOUFÁZOVÝ SUPER BROUSEK
     DA24351 
Brousek na nože s dvěma stupni broušení
(karbidové a keramické lamely), pro praváky 
i leváky, ostřící úhel 15°- 45°. Vyrobeno 
z odolného plastu a silikonu, karbidové 
a keramické lamely, š 12 x h 4 x v 11 cm. 
Dříve 399 Kč

299 Kč [11,99 €]

4 DVOUSTUPŇOVÉ BROUŠENÍ:
1. STUPEŇ – PRO HRUBÉ BROUŠENÍ 
COARSE karbid = cca jednou 
za 6 měsíců, naostří tupé hrany! 
2. STUPEŇ – PRO JEMNÉ BROUŠENÍ 
FINE keramika = cca 1 týdně, můžete 
dobrousit v návaznosti na první stupeň

4

SPICER kořenkový kolotoč, otočný stojan z leštěné 
nerezové oceli se skleněnými kořenkami. Stojan 
max. průměr 19,5 cm, průměr kořenky 4,5 x v 9,5 cm 
(objem jedné kořenky cca 90 ml). 

     FC23061 TŘÍPATROVÝ 12 kořenek, 
výška 21,5 cm

799 Kč [29,99 €]

     FC23063 PĚTIPATROVÝ 20 kořenek, 
výška 33,5 cm 

1 190 Kč [45,00 €]

     FC23062 ČTYŘPATROVÝ 
16 kořenek, výška 27,5 cm 

990 Kč [39,60 €]

1

2

3

• OTÁČENÍ o 360° pro snadný výběr
• elegantní design šetřící prostor
• skleněné kořenky umožňují snadné 
    vybírání koření „podle oka“
• uvnitř odnímatelné plastové sítko 
    pro přesné dávkování sypkého koření
• lze snadno naplnit a mýt

SPICER CAROUSEL

1

DESIGN & KVALITA 
to je kombinace ušlechtilé 

nerezové oceli a skla

2

3

porovnání velikostí

1

2
3

2. STUPEŇ 
PRO JEMNÉ 
BROUŠENÍ

1. STUPEŇ 
PRO HRUBÉ 
BROUŠENÍ

Několik funkcí 
V JEDNOM:
• multifunkční nůžky
• otvírák lahví
• otvírák na konzervy s očkem
• louskáček ořechů
• škrabka na zeleninu 
• škrabka na ryby
• pilka/nůž
• nůžky na drůbež

     DA25121
SUPERNŮŽKY SAKAI professional. Víceúčelové nůžky z prvotřídní nerezavějící oceli 
(masivní provedení) a odolného plastu. Délka celkem 24,5 cm, šířka cca 10 cm, 
délka čepele cca 8 cm.

199 Kč 
[7,99 €]

5

Nesmí chybět v žádné domácnosti, ocení je také chataři a cestovatelé.

Anatomicky tvarované 
protiskluzové rukojeti 

s ABS soft touch materiálem 
(protiskluzový, 

příjemný na dotek).

MULTIFUNKČNÍ SUPERNŮŽKY

Po rozdělení získáte DVA multifunkční 
NÁSTROJE, NŮŽ nebo ŠKRABKU. 

NŮŽ nebo ŠKRABKA na zeleninu a ryby LOUSKÁČEK 
na ořechy 

OTVÍRÁK 
lahví

OTVÍRÁK
na konzervy s očkem

skvělý pomocník 
na očka konzerv

5

HLAVNÍ VÝHODY:
• vyčistí plastové plochy a zajistí mimořádný lesk 
• vytvoří ochranu před opětovným usazováním nečistot 
• po vyčištění vytvoří ochrannou vrstvu, která odpuzuje 
 stékající kapky vody

NA PLASTY, NÁBYTEK, OKENNÍ RÁMY

     HP0570 
Ekologický intenzivní čistič 
plastových povrchů, 
PLASTINO ECOLOGIX spray, 
500 ml.

129 Kč [4,99 €]

7

ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANNOU VRSTVU, 
KTERÁ ODPUZUJE STÉKAJÍCÍ KAPKY VODY

Nastříkejte na plastový
povrch a pomocí houbičky

odstraňte nečistoty.

Zbytky roztoku a špíny
pak opláchněte vodou

nebo otřete mokrým hadříkem.

INTENZIVNÍ EKO ČISTIČ

Ekologicky šetrná 
receptura.

     FC24061
2v1 ČESNEKÁTOR, lis a kráječ na česnek
v jednom + čisticí tyčinka, tvrzený plast a kov.
Rozměry: š 22 x h 4 x v 7 cm.

199 Kč [7,99 €]

6

• k lisování a krájení česneku
• i na velké stroužky česneku
• čepele rozdělí stroužek 
 česneku až na několik plátků

   včetně 
ČISTICÍ TYČINKY

2v1 ČESNEKÁTOR XL

PLÁTKOVÁNÍ

DRCENÍ

 Rychle a jednoduše česnek 
nakrájíte nebo prolisujete!

SLEVA
100 Kč

2v1

6

6

6

7
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VYROBENO
Z KOKOSOVÉHO 
OLEJE

NASTAVITELNÝ 20,5 - 28,5 cm

2 2NASTAVITELNÝ
CHLADNIČKOPOŘÁDNÍK

     DA28661
Závěsný košík do lednice, jednoduché nasazení na poličku.
Rozměr: š 20,5 – 28,5 x h 16,5 x v 7,5 cm.  

99 Kč [3,99 €]

2

Ideální na sýry, uzeniny, rajčata, 
vajíčka a další drobnosti...

2

CHLADNIČKOPOŘÁDNÍKY

     DA28831
Stohovatelný držák na lahve, 
š 11 x h 20,5 x v 10,5 cm, 
průměr lahví cca 9 cm.

149 Kč [5,99 €]

3

     DA28832
š 15,5 x h 31,5 x v 8,5 cm

169 Kč [6,79 €]

4

     DA28833
š 21 x h 32 x v 9 cm

199 Kč [7,99 €]

5

Praktický držák
nejen do lednice 

na skleněné lahve 
i PET flašky.

ORGANIZÉRY do lednice z tvrzeného transparentního plastu. 

Díky 
transparentnímu 
provedení budete
mít vždy přehled 

o obsahu. 

Můžete použít také jako praktický organizér 
do kuchyňských linek, špajzů, i komor 

na různá dochucovadla, koření a sáčková balení potravin.

3

4

5

IDEÁLNÍ
POMOCNÍK 
DO KAŽDÉ
LEDNICE

3

3

4

4

5

5

5

3

3
5

5

54

4

BERGAMOT
& LEMON
GC0493A

ŠŤAVNATÁ 
MANDARINKA

GC0494AGC0309A
JAHODY

• HUSTÁ PĚNA
• VELKÁ ODMAŠŤOVACÍ SÍLA
• PŘÍJEMNÝ POCIT NA RUKOU

EKOLOGICKÉ KONCENTRÁTY 
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 250 ml 
ECOBALSAM AQUATIX®

250 ml 
59 Kč

[2,39 €]
za každý

Mytí ovoce 
a zeleniny. 

Mytí nádobí. Úklid.

Po nasáknutí vodou 
mnohonásobně zvětší svůj 

objem a změknou.

4 KS EKO HOUBIČKA 
nejen na nádobí

Je vhodná na mytí
nádobí, v kuchyni 

nebo jakýchkoli povrchů
v domácnosti. 

100% 
kompostovatelná

DÍLNÁ 
SADA

4

     DA27301
4 ks LUFA přírodní mycí houba s poutkem na pověšení.
Na úklid a mytí nádobí, lisované, cca 12 x 8 cm.  

129 Kč [4,99 €] za sadu 4 ks

tj. jen 32,25 Kč [1,25 €] za 1 ks

1

1

1

1 1 1

100% 
přírodní
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     DA5392
VEGE-FRESH Podložka do lednice,
vložte do šuplíku ve spodní části 
lednice. Můžete zastřihnout a upravit 
na požadovanou velikost.
Vyrobeno ze vzdušné PU
pěnové síťoviny, 30 x 47 cm. 

99 Kč [3,99 €]

3

DO LEDNICE 
POD ZELENINU
Zajistí správnou cirkulaci 
vzduchu při uskladnění 
zeleniny v chladničce.

Vhodné na sýry, 
salámy, šunky, bagety...

PRO POŘÁDEK A PŘEHLEDNOST V LEDNICI 
CHLADNIČKOBOXY odolný plast, vhodný 
do myčky, mikrovlnné trouby, mrazáku i chladničky:

     DA16651 1 x 1300 ml
1 PATROVÝ BOX na potraviny
š 31,5 x h 12 x v 6 cm

99 Kč [3,99 €] 

     DA16652 2 x 1300 ml 
2 PATROVÝ BOX na potraviny
š 31,5 x h 12 x v 11 cm, 
(rozměr jednoho patra 
š 30,5 x h 11,5 x v 5,3 cm)

179 Kč [6,99 €]

1

2

1

3

2

1

3

BOXY NA ÚHLEDNÉ SKLADOVÁNÍ (NEJEN) V CHLADNIČCE 

3

Jednotlivá patra
lze odepínat 

nebo přidávat. 

NAŠE
LEGENDA

Prodlužuje čerstvost 
ovoce a zeleniny 

až o 100 %.

2

     GP0504 
Pohlcovač pachů do chladničky
POLARIUM deo 2 x 60 g.
Obsahuje 100 % přírodní bambusové aktivní uhlí 
nejvyšší kvality, pohlcující nežádoucí pachy.

129 Kč [4,99 €] za 2 ks, 

tj. 64,50 Kč [2,49 €] za 1 ks

POHLCOVAČ
PACHŮ DO LEDNIČKY

1. Oba výrobky vybalte z přepravní fólie.
2. Sejměte zelený mřížkovaný kryt.
3. Strhněte vnitřní černou fólii.
4. Nasaďte zelený kryt zpět a vložte do lednice.

Doporučujeme 
měnit

1 za 2 měsíce. 

POHLCUJE VŠECHNY PACHY

++

Platnost do 20.1.2023.

4

4

Obsahuje 100 % přírodní 
bambusové aktivní uhlí 

nejvyšší kvality, 
pohlcující nežádoucí pachy 

uvolňující se z potravin a zeleniny 
v chladničce.

HLAVNÍ VÝHODY:
• Defrost formula pomáhá 
 rozpouštět zbytky námrazy 
 na stěnách chladničky 
 a mrazáku. Složka crystal 
 shine zajistí vysokou leštící 
 schopnost. 

• mrazák, mraznička, lednice 
 i chladnička - POLARIUM 
 je jednička!

     GP0936 
EKO čistič a odmrazovač 
chladničky ECOPOLARIUM 
500 ml.

129 Kč [4,99 €]

5

S AKTIVNÍMI SLOŽKAMI ÚČINNĚ 
ODSTRAŇUJÍCÍMI NEŽÁDOUCÍ NEČISTOTY

EKO ČISTIČ A ODMRAZOVAČ
CHLADNIČKY

5

1+1
ZDARMA
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bez pumpičky 
GC0493 bergamot & lemon
GC0309 lesní jahody  
GC0604 infinity
GC0601 malina se smetanou
GC0603 relaxation 
GC0495 cucumber & cantaloupe
GC0494 šťavnatá mandarinka 
GC0717 primavera nuova 
GC0718 zanzibar

95 Kč [3,80 €] 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 
     GC04941 šťavnatá mandarinka 
     GC07171 primavera nuova 
     GC07181 zanzibar

99 Kč [3,99 €] za každý

1
2
3
4
5

8
9

AKTIVNÍ MYCÍ 
SLOŽKY 

JSME VYROBILI
Z OLIVOVÉHO 

A KOKOSOVÉHO 
OLEJE

PLATNOST TOHOTO KATALOGU
OD 21.10.2022 (09:00 HOD) DO 21.1.2023

VYROBENO
Z KOKOSOVÉHO 

OLEJE

5

4

1

2

3

6

EKO 
KONCENTRÁTY  
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

VYSOCE KONCENTROVANÉ
EKO PROSTŘEDKY

 NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

7

VELKÁ  
ODMAŠŤOVACÍ 

SÍLA

8

14 x 16 cm

6 ks DRÁTĚNKOHADŘÍK 2 KS EXTRA ODOLNÁ TRIOHOUBA
Dobře pění a nezpůsobuje škrábance, 
zdrsněná strana pro snadné odstranění 
zaschlých nečistot.

S otvorem
pro možné 
zavěšení.

11

11     DA27611
2 ks houbička na nádobí. 
Rozměr jedné š 7 x h 3 x v 11 cm. 

39 Kč [1,59 €] za 2 ks

11

MILÁČEK
ZÁKAZNÍKŮ

9

     DA20444 
6 ks plastový DRÁTĚNKOHADŘÍK 
multicolor s drsným povrchem pro lepší 
odstranění nečistot nejen z nádobí. 
Rozměry cca 14 x 16 cm. 
Dříve 99 Kč 
59 Kč [2,39 €] za 6 ks 

tj. jen 9,83 Kč 
[0,40 €] za 1 ks

10

10

10

SLEVA
40 %

DÍLNÁ 
SADA

6

DÍLNÁ 
SADA

2
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Cedníkový podběrák z odolného plastu, lze použít 
k nabírání uvařené zeleniny a masa z polévky (a knedlíky!). 
Vhodný do myčky, mikrovlnky a mrazničky. Délka 33,5 cm, 
délka naběrací plochy 12 cm, hloubka lžíce 6,5 cm. 
     DA83684 bílý
     DA83683 jasně zelený

59 Kč [2,39 €] za každý

10
11

RYCHLOCEDNÍK

Hloubka 6,5 cm 
usnadňuje vyndávání 

velkých porcí.

SPIRÁLOŘEZ
     DA7495
SPIRÁLOŘEZ škrabka/ořezávátko na zeleninu. 
Vyrobeno z tvrzeného plastu, čepel z nerezavějící 
oceli. Masivní silnostěnné provedení. 
Max. rozměry: průměr 9 cm, délka čepele 5,5 cm.
Dříve 79 Kč

59 Kč [2,39 €]

3

Snadno a během okamžiku 
vytvoříte spirály, které lze 

tvarovat do různých tvarů 
a dekorovat servírované pokrmy.

Použijete na různé druhy 
zeleniny - mrkev, okurky, 

petržel, brambory, cukety... 

3

3

Boxy jsou vhodné k uchování potravin. 
Ideální na luštěniny, mouku, cukr a další 
potraviny.

BOXY S VÍKEM

     DA83623
BOX s víkem 1,3 L, zelený, 
se snadno odklápěcí přední 
částí plastového víčka. 
Rozměry 15 x 9 x 20,5 cm.

79 Kč [2,99 €]

5

Vhodné 
do mikrovlnné 
trouby, myčky 

nádobí 
a mrazničky.

     DA83613 
BOX s víkem 0,75 L, zelený, 
se snadno odklápěcí přední 
částí plastového víčka. 
Rozměry 15 x 9 x 10,5 cm. 

59 Kč [2,39 €]

4

4

5

PŘÍBORNÍK DO ZÁSUVKY

Obsahuje:
2 přihrádky 22 x 5,5 cm
1 přihrádku 24,5 x 5,5 cm
1 přihrádku 31 x 6 cm
1 přihrádku 8,5 x 18 cm

Můžete vložit
do šuplíku 

nebo umístit kamkoli 
potřebujete.

dodáváme 
bez příborů

6

6

     DA73962
PŘÍBORNÍK z tvrzeného plastu k přehlednému uložení příborů.
Celková velikost: 33 x 25 x 4,5 cm.
Dříve 69 Kč 
69 Kč [2,79 €]

6

Silikonová houbička 
na mytí nádobí. Průměr 11 cm.
     DA98264 fialová
     DA9826 zelená

99 Kč [3,99 €] za každou

1
2

Slouží k odstraňování nečistot
a mastnoty z hrnců apod.

NEPOŠKRÁBE povrch a je HYGIENICKÁ
OBOUSTRANNÁ SILISASANKA

11

2

2

NÁVRAT
LEGEND

Ideální při sušení ovoce, při přípravě marmelád, 
džemů, sirupů a třešňových bublanin.

ODPECKOVÁVAČ

SNADNO VYPECKUJE 
TŘEŠNĚ, VIŠNĚ A OLIVY

     DA8440
ČEREŠŇÁTOR/OLIVÁTOR, 
ruční vypeckovávač, vyroben 
z prvotřídní nerezavějící oceli, 
vhodný do myčky, 
délka 16,5 cm.

99 Kč [3,99 €]

7

Bezpečnostní pojistka zajistí, aby nedocházelo 
k nechtěnému rozevírání nůžek. 

PORCOVACÍ NŮŽKY

     DA7176
Porcovací kuchyňské nůžky. Vyrobeno z prvotřídní 
nerezavějící oceli a odolného plastu. Anatomicky 
tvarované protiskluzové rukojeťi jsou opatřeny 
ABS soft touch materiálem. 
Max. rozměry: 23,5 x 7,5 x 2,5 cm.

149 Kč [5,99 €]

8

8

8

10
11

7

DLOUHODOBĚ

SNÍŽENÁ
CENA

MEGA DŽBÁN 3500 ml
     DA83652 
DŽBÁN s odměrnou stupnicí 
3500 ml. Z odolného plastu 
s praktickým otočným víkem 
s mřížkou pro nalévání tekutin. 

149 Kč [5,99 €] 

9

9

objem 3 500 ml
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JMÉNO:

ČÍSLO KOORDINÁTORA:

TELEFON:

E-MAIL:

Katalog je platný od 21.10.2022 (9:00 hod.) do 20.1.2023.

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

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

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

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

Všechny výrobky s kódem DA/FC/IW/EL jen do vyprodání zásob.

Hodnota katalogu: 
99 Kč [3,99 €] za 1 ks, obj. č. AA0987. 
Ceny jsou uvedeny v Kč/€ včetně DPH.

 PRACÍ PRÁŠKY 
 ECORAPID

* ZDARMA DOPLŇOVACÍ 
SMALTOVANÁ KOVOVÁ DÓZA

v hodnotě 299 Kč [11,99 €]

++ ++

    120 PRANÍ 
+ ZDARMA KOVOVÁ DÓZA

120

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ 
PO CELOU DOBU platnosti 

tohoto katalogu do 20.1.2023!

ÚSPORA
299 Kč

[11,99 €]

DÓZA
  ZDARMA*

DOPLŇOVACÍ 
KOVOVÁ

     TR0721C 
ECORAPID BIANCO, prací prášek na bílé prádlo, 120 praní, 4000 g + dóza
     TR0723C 
ECORAPID UNIVERSE, prací prášek na bílé a barevné prádlo, 120 praní, 4000 g + dóza
     TR0722C 
ECORAPID COLORITO, prací prášek na barevné prádlo, 120 praní, 4000 g + dóza
     TR0724C 
ECORAPID SENSITIVE, prací prášek pro citlivou pokožku, 120 praní, 4000 g + dóza    

798 Kč [31,98 €] za každý

1

2

3

4

++ ++
2 3

4

1

NA DÁREK
TIP

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
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JEMNÁ PÉČE
O POKOŽKU

BUBLINO
CREAMGEL

BUBLINO
ALOEGEL

2
4

3

1
5

Akční cena platí POUZE do 30.11.2022!

LISTOPAD/NOVEMBER 
Mimo toto období platí aktuální ceny na www.dedra.cz.

• tekuté mýdlo na tělo i ruce 
 s hydratační krémovou složkou
• zajistí pocit hebké a vláčné pokožky
• bez parabenů a přidaných barviv
• s obsahem Aloe Vera Barbadensis

• tekuté mýdlo na tělo i ruce
• s obsahem Aloe Vera Barbadensis
• zajistí pocit hebké a vláčné pokožky
• bez parabenů

Tekuté mýdlo bez pumpičky, 500 ml. 
BA0617 lemongrass 
BA0616 magnolia
BA0619 bounty 
BA0632 gold 

76 Kč [3 €] za každé

BA0618 fleur de vanille
BA0615 lila fashion
BA0634 REBELITO®

BUBLINO CREAMGEL 
Tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml. 
     BA06171 lemongrass
svěží, energizující, exotická vůně 
     BA06161 magnolia
jemná pudrová mošusovo květinové vůně 
     BA06191 bounty
exotická vůně s nádechem kokosu a vanilky
     BA06321 gold
kompozice černého rybízu a jasmínu 
na smyslném základu pačuli, vanilky 
a ambry 
     BA06151 lila fashion
sladká, květinová, mošusová vůně
     BA06181 fleur de vanille
podmanivá vanilka s tóny svůdné růže
     BA06341 REBELITO®
osvěžující vůně se zeleným čajem a citrónem

79 Kč [3,19 €] za každé

1

2

3

4

5

6

7

Tekuté mýdlo bez pumpičky, 500 ml. 
BA0621 hypnotique
BA0622 magic garden
BA0623 saison parfum

76 Kč [3 €] za každé

BA0624 zazen
BA0626 mountain spirit
BA0627 relaxation
BA0625 de paris

8

7

9
10

11

UMÝVEJ SI RUCE ČASTĚJI, NEŽ DŘÍVE!
V této složité době je hygiena rukou na PRVNÍM MÍSTĚ!

Pamatuj: kdykoliv můžeš, myj si ruce!

náhradní náplně 
bez pumpičky  

= EKOLOGIČTĚJŠÍ

EKOLOGIE

BĚŽNÁ CENA 
bez pumpičky 
95 Kč 
[3,80 €] 
za každý

BĚŽNÁ CENA 
s pumpičkou 
99 Kč 
[3,99 €] 
za každý

ALOE VERA
BARBADENSIS

BUBLINO ALOEGEL 
Tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml. 
 BA06211 hypnotique
ovocné tóny s květy růží a fialek, umocněny mošusem
 BA06221 magic garden
výrazná květinová, ovocná vůně
 BA06231 saison parfum
elegantní směs sweet musk
 BA06241 zazen
harmonizující svěží parfemace umocněna 
květinovou nótou a mošusem 
 BA06261 mountain spirit
svěží, dřevitá, fougerová vůně
 BA06271 relaxation
levandule, vanilkový květ, vzácné dřeviny
 BA06251 de paris
pudrová, dřevitá, mošusová vůně

79 Kč [3,19 €] za každé

8

9

10

11

12

13

14

100% recyklované 
obaly

6

12
13

14

SLEVA
20 %

JIŽ OD
76 Kč

[3 €] 



     FC5506W iceblack2
     FC5505W urbanstyle1

     FC5470W mei-mei6     FC5469W creation éthérée4
     FC5468W coquette5     FC5467W substance éthérée3

PĚNIVÝ SPRCHOVÝ GEL 
s broskvovým olejem

Zvláčňuje suchou pokožku.
Má mimořádnou schopnost zvýšit obsah vlhkosti v pokožce. 

Jemná pěna pokožku pohladí a šetrně umyje. 

BĚŽNÁ CENA 

99 Kč  [3,99 €] 
za každý

3
4

5
6

pánské

ALOE VERA
BARBADENSIS

100% recyklované 
obaly

dámské

1
2

Akční cena platí 
POUZE do 30.11.2022!

• broskvový olej dodá pokožce  
 optimální hydrataci a výživu
 a má zklidňující schopnosti
• glycerin udržuje pokožku 
 hladkou, nemastnou a vláčnou
• aloe vera zajistí vyživující péči 
 o pokožku
• bez parabenů
• 250 ml 
Za 3 ks zaplatíte 
jen 198 Kč [7,98 €]

2+1
ZDARMA

VYBERTE 3 SPRCHOVÉ GELY 
a ZAPLATÍTE jen 2 tj. jen 66 Kč [2,66 €] za 1 ks 


