
R/C auto sportovní
20 cm

Sada krásy korálky 
a tetování
se stojánkem

Zvířátko 
plyšové ležící
63 cm, lze použít jako 
polštářek, dva druhy, 
pro věk 0m+

Včelí medvídek Čmelda 
+ 1 ks ZDARMA
26 cm, s písničkami, 
do vyprodání zásob

Včelí medvídek Brumda 
+ 1 ks ZDARMA
26 cm, s písničkami, 
do vyprodání zásob

Druhého včelího medvídka  
si vemte z regálu, částka  
bude odečtena u poklady.  
Včelí medvídky je možné kombinovat.

Sada na výrobu slizu
s glitry, neonového,
sněhového, mix barev

  239Kč

  159Kč

  289Kč

  199Kč

  129Kč

Domeček 2 ks s doplňky
16,5 cm

Ford GT policie
20 cm, se světlem a zvukem

Panáček hadrový 
s čepičkou

  159Kč

  159Kč

  289Kč

Puzzle 
České pohádky, Já princezna,
Mickey závodníci, Den s Minnie
3 x 55 ks, 3 motivy v jednom balení

Človíčku nezlob se 
obdoba hry Člověče nezlob se,  
kterou ovšem mohou hrát i malé děti, 
které ještě neumí počítat, pro věk 3+

Země město
oblíbená hra vychází v karetní 
podobě, již nehledejte papíry 
a tužky, symbol Vám ukáže 
téma kola, barva pak určí 
písmeno na které hledáte 
slovo, kdo ho první řekne 
bere kartu, kdo má více 
karet vyhrává, pro věk 6+

Úniková hra: 
Zapomenutý ostrov
řešte rébusy, čtěte mezi  
řádky, objevujte i to, co na  
první pohled není vidět,  
najděte indicie, odemkněte  
všechny zámky a utečte  
v časovém limitu,  
pro věk 12+ 

 8990Kč

 129 Kč

 289 Kč

 299 Kč

Místní
obchod
s tradicí

1.11.2018
31.12.2018

–

SKUPINA COOP

Tato nabídka platí pro výše stanovené období nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách družstva

JEDNOTA ZÁBŘEH
v okresech Šumperk, Jeseník, Olomouc, Bruntál a Ústí nad Orlicí

Rozzářené oči dětí



 6990Kč
 5490Kč  6490Kč

Svíce adventní 
postupka, 4 ks, 50 x 
60/75/90/105 mm, mix barev

Svíce adventní 
válec, 4 ks, 40 x 60 mm, 
mix barev

Svíce adventní 
koule, 4 ks, 60 mm, 
mix barev

Plátěná stuha
cihlová, fialová, zlatá, 
stříbrná, 10 m x 15 mm

 3490Kč

Bodec 4 ks
zlatý, stříbrný

Prskavky
28 cm, 10 ks, pyrotechnika  
I. třídy, prodej osobám  
starším 15. let

 3990Kč

 1490Kč

Svíce kónická
8 ks, bílá, červená, fialová

 7990Kč

Betlém polyresin
20 x 9 x 13 cm

 109Kč

Betlém papírový
14 x 12 x 2 cm

 2490Kč

Vánoční koule
4 cm, 24 ks

 6990Kč

Lepicí pásky Glitter
10 ks, 1,5 cm x 3 m

Vánoční lameta 
stříbrná, zlatá 45 x 30 cm

Vánoční řetěz
stříbrný, zlatý 4 cm x 2 m

  690Kč   990Kč

 2490Kč

Stuha látková 
s drátkem 
mix druhů

 3490Kč

Vánoční papír balicí
5 ks, 100 x 70 cm,  
mix dekorů

Stuha glitr
5 mm x 20 m, mix barev

Stuha jumbo glitr
10 mm x 20 m, mix barev

Roseta glitr
7 cm, mix barev

 2690Kč

 2290Kč

  990Kč

 1090Kč

Stuha stahovací glitr
1,9 x 50 cm, mix barev

  690Kč

SKUPINA COOP

Tato nabídka platí pro výše stanovené období nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách družstva

JEDNOTA ZÁBŘEH
v okresech Šumperk, Jeseník, Olomouc, Bruntál a Ústí nad Orlicí

Místní obchod s tradicí



Okenní folie 
modré vločky, vánoční ozdoby barevné,
zlaté vločky, stříbrné vločky
20 x 30 cm

Pohlednice vánoční 3D
11 x 16 cm

 1490Kč

Dárkovka 
6 ks, mix dekorů

Papírový talíř vánoční
mix dekorů

 1290Kč  1390Kč

Obálka na peníze
18 x 8,5, luxusní obálka pro vložení 
bankovky nebo dárkového poukazu

Obálka vánoční dlouhá Pohlednice A5 LUX

  490Kč   990Kč 3490Kč

Ubrousky vánoční 
20 ks, 33 x 33 cm, 3vrstvé, 
mix dekorů

Ubrousky Rondo
Vánoční hvězda vínová
Hvězdy zlaté

 2490Kč  3990Kč

Pohledy vánoční
církevní, krajka

Mikulášská taška
20 x 30 x 8 cm

  290Kč   290Kč

 2990Kč

Plstěné ozdoby 
vánoční stromeček,
sněhuláci

 2990Kč

Glittrová lepidla  
se třpytkami
12 ks po 8 ml, 6 x neon  
+ 6 x metal, 3 D efekt 

 5990Kč

SKUPINA COOP
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SKUPINA COOP

Tato nabídka platí pro výše stanovené období nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách družstva

JEDNOTA ZÁBŘEH
v okresech Šumperk, Jeseník, Olomouc, Bruntál a Ústí nad Orlicí

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

399,- 

Dámské 
pyžamo
vel. S - XXL, 
100% bavlna, 
různé vzory 
s drobnými 
kvítky

69,90 

99,90 

99,90 

69,90 

79,90 

99,90 

Dámské bavlněné kalhotky - 2 ks
vel. M - XL, materiál bavlna/elastan, klasický 
střih, mix různých vzorů, 2 ks v balení

Bavlněné kalhotky  
pro plnoštíhlé - 2 ks
vel. XL - 3XL, 100% bavlna, volný střih 
pro plnoštíhlé, 2 ks v balení 

Pánské ponožky 
TERMO - 3 páry
vel. 39 - 42, 43 - 46, 
hřejivé ponožky 
z materiálu TERMO,  
v balení 3 páry ponožek 
v praktických barvách

Dámské ponožky 
ANGORA - 3 páry
vel. 35 - 38, 39 - 42, 
z angorské vlny, která 
hřeje i za vlhka a nekouše,
různé vzory

 A
N

GORSKÁ VLN
A

H
Ř

EJE A NEKOUŠE
 

cena za 3 páry

cena za 10 párů

cena za 3 páry

cena za 3 páry

Punčochové kalhoty MAGDA
vel. 164, 170, 176, neprůhledné, 
z mikrovlákna se sametově hebkým 
omakem, černá barva

399,- 

Pánské pyžamo
vel. M - XXL, 100% bavlna, pohodlný 
volný střih, různé vzory 

Dámské ponožky TERMO - 3 páry
vel. 35 - 38, 39 - 42, hřejivé ponožky z materiálu 
TERMO, v balení 3 páry ponožek v různých 
barvách     

Ponožky v dárkovém 
balení - 10 párů
vel. uni, 10 párů silonkových 
ponožek v pěkném dárkovém 
balení, tělová barva

109,- 

Bavlněné trenky -  2 ks
vel. M - XL, vhodné i jako 
kraťasy k triku na spaní, různé 
kostkované vzory  

cena za 2 kusy

cena za 2 kusy

329,- 

Dámská noční košile
vel. S - XXL, 100% bavlna, v pěkných 

světlých odstínech s květy  

cena za 2 kusy

49,90 



OVÁLNÝ PEKÁČ 
STONE LEGEND
COPPERLUX
Dokonalá velikost a tvar pekáče na jakýkoliv tradiční 
pokrm pro celou rodinu! Ideální na vaření i pečení  
a dokonce i servírování. S vysoce kvalitním  
smaltovaným exteriérem a povrchem na vaření  
s částečkami pravého kamene a mědi. Povrch je 
nepřilnavý a extrémně odolný proti poškrábání.

MAGIC TRACKS
Ta nejvzrušující závodní trať, kterou jste mohli poznat. Dá 
se ohýbat, natáčet a svítí ve tmě! Vytvořte si svou vlastí trať 
s ostrými zatáčkami. Autíčka jsou poháněna bateriemi, 
jsou podsvícena LED žárovkami. 

SADA WARM HUG
Úžasná sada polštáře a přikrývky Warm Hug je opět tady! 
Omotejte přikrývku kolem sebe, vložte své zmrzlé nohy do 
kapsy a okamžitě pocítíte neuvěřitelné uvolňující teplo.

Extra hebký materiál a pocit plyšové jemnosti vám slibuje 
neuvěřitelné pohodlí.

690 Kč

SLEVA
-50%

SLEVA
-50%

běžná cena: 1 380 Kč 

899 Kč
běžná cena: 1 799 Kč 

Policejní auto
299 Kč 

Výtah
399 Kč 

Bourací sada
999 Kč 

Výhybka
399 Kč 

Inzerované zboží je k dispozici pouze na objednávku.

Příslušenství lze libovolně kombinovat se základní sadou Magic tracks.

Otočná plošina
399 Kč 

Poklice s aroma úchytkou jako součást balení!

Inzerované zboží je k dispozici pouze na objednávku.

SKUPINA COOP
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Závěs srdce
16 x 50 cm

Srdce kovové hnědé 3D
8,5 cm

Ptáček s glitrem 3 ks
5 cm

Stromeček  
s glitrem 6 ks
7,5 cm

Háčky vánoční
50 ks

Závěs anděl
9 x 30 cm

Závěs stromek
9 x 45 cm

Stromek 
kovový bílý
6 cm

Hvězda 
kovová stříbrná
4,5 cm

Vločka dřevěná
24 ks, 2 cm

Hvězda dřevěná
24 ks, 2 cm

Zvonek bílý 3 ks
6,8 cm

Vločka bílá 3 ks
6,5 cm

 4490Kč  4490Kč  1690Kč  1690Kč

 5990Kč

 3990Kč  6990Kč

 4290Kč

 4990Kč  4990Kč

   590Kč

 1790Kč 2290Kč

Vánoční koule  
s hvězdami
koule 10 cm, 10 LED hvězd

  159Kč

Sada vykrajovátek  
a razítek Zvířata
4 ks, 2 v 1

Sada zdobících 
razítek Květiny
4 ks 

Forma na rohlíčky 
silikonová
na 30 ks rohlíčků

  169Kč 4490Kč  4490Kč

Hnízdo úlek
2 ks

Sáček cukrářský plastový
30 cm

Sáček na zdobení perníčků
3 ks

 4590Kč  7990Kč  3990Kč

SKUPINA COOP
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 5990Kč

Stěrka kuchyňská 
Azora

Struhadlo Azora Metla šlehací 
Azora

Rádélko Azora

 6990Kč  5990Kč  5990Kč

Sada trojúhelníkových misek
6 ks  

Dóza na potraviny 
13,4 x 11 cm

Máslenka skleněná
20 x 13 x 7 cm

 6990Kč

 7990Kč  199Kč

Sada sklenic na víno
6 ks, 230 ml, české sklo

Stojan na cukroví skleněný
2 patra, čirý

  189Kč

  189Kč

Dóza skleněná 
se skleněným víkem
1,1 l

Dóza skleněná 
se skleněným víkem
0,42 l

Dóza skleněná 
se skleněným víkem
0,92 l

 7490Kč

 4290Kč  6490Kč

Stojan na kuchyňské 
náčiní Vanity
11 x 18 cm

Podložka pod hrnec Vanity 
průměr 20 cm

Koš na ovoce Vanity
23 x 11 cm

 9990Kč

 8490Kč  9990Kč

Box univerzální 
Gema
7 l

Box univerzální Gema
12,5 l

 9990Kč 159Kč

Cukrářské košíčky 
200 ks, 20 mm, bílé

Cukrářské košíčky 
100 ks, 25 mm, barevné

 2190Kč
 2590Kč

Sada vykrajovaček vánoční
3 ks 

Sada kolečka 
zoubkovaná
5 ks 

 4590Kč  4590Kč

SKUPINA COOP

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.  www.jednota-zabreh.cz1. 11. 2018 -  31. 12. 2018



Sada šálků s podšálky Růže
250 ml

Kuchyňská 
zástěra  
Růže
60 x 80 cm

Utěrka růže 
50 x 70 cm

Povlak na polštář Růže
40 x 40 cm

Prostírání Růže
45 x 35 cm, textil

Kuchyňská chňapka  
s magnetem Růže

Hrnek Růže
340 ml

Hrnek Růže se sítkem 
a víčkem
390 ml

  199Kč  339Kč

  149Kč

 9990Kč

 5490Kč 5990Kč  9990Kč

 7990Kč

 3990Kč

Osuška bambusová 2 ks
šedá + bílá, hnědá + oranžová
70 x 140 cm, 90 % bambus, 
10 % bavlna

Deka beránek Sobi
modrá, červená, hnědá
150 x 200 cm, 100 % polyester

Svítící polštářek
domek, lucerna 
45 x 45 cm, 100 % polyester, napájení 
2 x AAA, baterie nejsou součástí polštářku 
  

Osuška bavlna 2 ks
fialová + lila, světle hnědá + tmavě hnědá 
70 x 140 cm, 100 % bavlna

 389Kč

 599Kč  489Kč
 189Kč

Prostírka výšivka
mix kruh, obdélník, mix dekorů

Ubrus výšivka
85 x 85 cm, mix dekorů

Prostírka tisk
mix kruh, čtverec, 
mix dekorů

Ubrus tisk
75 x 75 cm, mix dekorů
120 x 140 cm, mix dekorů
140 x 180 cm, mix dekorů

 3990Kč  1990Kč

 3990Kč

 7990Kč

 9990Kč 139Kč

Ponožka 
Bambusová
mix barev a velikostí

Meteostanice
hodiny řízené DCF signálem, barevný trvale podsvícený displej, 
časová pásma, datum, kalendář, budík, venkovní a vnitřní teplota, 
venkovní a vnitřní vlhkost, předpověď počasí, dosah čidla až 
50 m, napájení čidla 2 x AAA, napájení stanice 2 x AA, baterie 
nejsou součástí balení 

Spínací zásuvka mechanická
vhodná k zapínání a vypínání 
světelných řetězů

 9990Kč 739Kč
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