
TIP
SUPER

signalizuje  
zahřátí pánve!

ochranná proložka 
proti poškrábání

BONUS

inovativní pánev Lumia
• kovaná AL pánev s indikací teploty 
• 3vrstvý nepřilnavý povrch, ochranná proložka
• vhodná na všechny typy varných desek a sporáků

20 x 4,3 cm (proložka 22 cm)    269,-
24 x 4,8 cm (proložka 28 cm)    329,-

od
269,-

párty box 
s držadly
2 x 7 l, 39 x 30 x 
17 cm, plast
různe barvy

plech s víkem GRANITE
42 x 29 x 4,5,  s nepřilnavým povrchem

319,-

269,-

plastové misky a tácy CULINARIA

misky
11 x 11 x 6,3 cm, 0,5 l           21,90
19,5 x 19,5 x 6,3 cm, 1,8 l    32,90
20,5 cm, 2,5 l                        42,90 
23 x 23 x 7,8 cm, 3 l             49,90

tác servírovací
18 x 12 x 3,5 cm                   21,90
23,5 x 23,5 x 2 cm                32,90
33 x 18 x 2 cm                      42,90

od
2190

skleněná 
láhev
MISTY
900 ml

7490

3990

láhev
STRIKE
630 ml

láhve na olej
TRENDLINE
275 ml

džbán skleněný CORAL
1,6 l
Vhodný pro všechny typy nápojů.

sklenice na víno 
290 ml, 6 ks

219,-

54905490

Platnost od 1. 5. – 31. 7. 2019 nebo do vyprodání zásob.                                                                                          Chyby v tisku vyhrazeny.

Nabídka platí od 1. 5. – 31. 7. 2019



9990

zahradní 
lavička TANSSI
120 x 61 x 83 cm, nosnost 150 kg
Lavička vyrobena z ocelové konstrukce (černé barvy) 
a dřevěných latí v přírodní barvě.

2 999,-

1 299,-

1 399,-

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

teleskopický žebřík
Hliníkový teleskopický žebřík s velmi stabilní 
konstrukcí, se stabilizační základnou 
a bezpečnostním zpomalovacím systémem 
skládání. Rozložený rozměr 81 x 8,2 x 320 cm,
ve složeném stavu výška pouhých 84 cm 
umožňuje snadné přenášení, uskladnění 
i převoz. 10 příček (rozestup 290 mm)

gril 3 v 1
– Ø roštu 40 cm Gril 3v1
– Umožňuje udit, grilovat i opékat.
– Gril se skládá ze tří částí: ohniště, vyšší gril, uzavř. udírna. 
– 2 tyče pro zavěšení uzených pokrmů a otvor pro vypouštění 
kouře.  

sada 
solárních 
lamp, 6 ks
Nerezové 
zapichovací 
solární lampy 
do země.
v. 31 cm, 
Ø 4,7 cm

solární lampa 
GLASS
Nerezová zapichovací solární 
lampa do země. 
Režimy svícení: bílé barvy 
nebo měnící barevné 
spektrum.
v. 38,5 cm, Ø 8 cm

čistící kartáč
na gril 3v1
Plastový čistící kartáč 38 cm je určený 
na údržbu a čistění grilu a grilovací mřížky. 
Kartáč je praktický pomocník při úklidu 
grilu po grilování. 

214,- 109,-

269,-

solární lampa 
BALL
20x20x22cm

nosnost

150
kg   

teleskopická opékací 
vidlice
– vhodná na opékání špekáčků, 
klobás, zeleniny a jiných 
pokrmů připravovaných nad 
ohněm či grilem.
Vidlice je opatřena rukojetí pro 
příjemnější uchopení.
– celková délka vidlice od 24 až 
do cca 86 cm. 

2190

sklenice 
CANBERRA 

270 ml, 400 ml

dóza na cukr 
ZEN
200 ml

solnička
CHIEVO II
90 ml

4290 2090

keramický hrnek 
ESPRESSO
240 ml, mix dekorů

odšťavňovač na 
citrusy TWISTER
420 ml, mix barev

5490 4990

4390

Hurá na 
zahradu!

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

Platnost od 1. 5. – 31. 7. 2019 nebo do vyprodání zásob.                                                                                          Chyby v tisku vyhrazeny.


