
Tato nabídka platí pro výše stanovené období nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách družstva JEDNOTA, SD Zábřeh 
v okresech Šumperk, Jeseník, Olomouc, Bruntál a Ústí nad Orlicí

Načerstvém 
vzduchu

od 1. 4. 2021
do 31. 5. 2021

č. 4

Svítilna čelová 
4 + 2 LED, vhodná pro běh, turisti-
ku, cyklistiku, rybaření aj., napájení 
3 x AAA (není součástí balení)

Přední světlo na kolo
v nabídce od 15. 4. 2021

Zámek lankový na kolo
80 cm

Olej na kola
60 ml

Velosouprava na opravu duší

Cyklistická brašna na rám kola 
16 x 7,5 x 8,5 cm, v horní části kapsa na telefon, 
připevněná k rámu pomocí suchého zipu, v nabídce 
od 15. 4. 2021

Cyklistická brašna na zadní nosič
40 x 21 x 16cm, objem 13 l
připevněná pomocí suchého zipu, gumička na vrchní
straně pro uchycení věcí, kapsa na suchý zip, regulovatelný 
pás na rameno, 2 boční kapsy na osobní věci na zip, 
v nabídce od 15. 4. 2021

44•90

39•90

99•90

349,-
449,-

149,-

69•90

Batoh městský
47 x 18 x 32 cm, šedý / zelený
vhodný na běžné nošení

29•90

Teploměr venkovní
40 x 220 mm, dřevo

199,-
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www.jednota-zabreh.cz
 Tiskové chyby a změny vyhrazeny. 

    

COOP. Všechno dobré

OM hnojivo pro jahody 
a borůvky
1 kg, hnojivo působí dlouhodobě 
až 60 dní

1. 4.–31. 5. 2021   
   

Kristalon Zdravé rajče a 
paprika
0,5 kg, účinná prevence proti černání 
pupků rajčat a hnilobě paprik

Natura Rock Efekt
100 ml, na bázi pří-
rodních látek, na savé 
škůdce (mšice, molice, 
svilušky, třásněnky, 
červce - puklice
v raném stádiu) 
a na americké padlí
na angreštu,
rybízu a révě
vinné

Mospilan 20 SP
2 x 1,8 g, velice efektivní 
insekticid, působí na všech-
ny vývojová stádia škůdců, 
na mandelinku na brambo-
rách, mšice, molice, obaleče 
na jabloních

cena od
cena od

Floria Hydrogel 
200 g, zvyšuje zadržování využitelné vody 
v půdě nebo substrátu, zabraňuje vyplavo-
vání cenných živin, tato substance umí do 
sebe absorbovat veliké množství vody 
i živin, svůj objem zvětší až 250 x, přípravek 
se používá jen při výsadbě přimícháním 
do substrátu, nepoužívejte vyšší dávkování 
než je uvedeno, mohlo by dojít k trvalému 
poškození rostlin.

Limanish Premium
200 g, přípravek proti 
plžům, slimákům 
a hlemýžďům

Nástraha
past na mravence
1 ks, 10 g

Prášek proti mravencům 
100 g  

Sada zahradnického náčiní 
s taškou, rukavicemi a podložkou

Truhlík Garden
50 cm, hnědý

Miska Garden
50 cm, hnědá

Samozavlažovací truhlík Smart 
system Extra line
hnědý
40 cm, cena 99,90 Kč
60 cm, cena 129,–Kč 
80 cm, cena 199,–Kč

Stolička skládací
29 x 22 x 22 cm, nosnost 150 kg, 
stabilní, s protiskluzovými prvky

Kachna kvákající
27 x 12 x 20 cm, se senzorem

Solární LED lampa tulipán
30,5 cm

99•90

89•90

79•90

44•90

169,-

219,-

89•90 69•9044•90

39•90

29•90

99•90
cena od

159,-

179,-

49•90

99•90

Solární LED světlo květina
32 cm
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Zámek visací
50 mm

Pracovní ručník froté
50 x 78 cm, 100 % bavlna

Rohožka interiérová
36 x 56 cm

Lepicí páska izolační
15 mm x 10 m, černá, červená,
modrá, žlutá

Univerzální lepicí páska 
stříbrná
48 mm x 10 m, silně lepicí, 
voděodolná, pro vnitřní i venkovní 
použití, extrémně pevná v tahu, 
velmi dobře drží i na hrubém 
povrchu, k opravám a spojování 
gumových a plastových hadic, 
k uzavírání polykarbonátových 
desek

Sáčky na odpad
30 l, 50 ks, modré cena 34,90 Kč
60 l, 50 ks, modré, cena 49,90 Kč
20l, 30 ks, bílé, cena 24,90 Kč

Smeták na mytí auta
teleskopický, 98 - 170 cm

Autošampon s voskem
1 000 ml

Nálevka na palivo 
plastový trychtýř včetně 
ohebného a zalomeného nástavce

69•90

15•90

49•90

39•9039•90

279,-89•90

49•90

44•90

Nůž ulamovací 
18 mm, kov/plast

Provázek jutový 2 ks
40 m

Auto

Gumový pavouk 
2 x 150 cm, 8 mm

64•90

24•90
cena od

Pracovní triko Unisex
vel. S–XXXL, 100 % bavlna, 
krátký rukáv, bílá/černá

Pracovní ponožky Work 
vel. 39-42, 43-46,  3 páry

84•90

119,-

Deštník skládací
104 cm, mix

79•90

Pláštěnka s rukávy pro děti
120 - 160 cm

Dámská noční košilka Alaska
vel. M–XXL,   100% bavlna, mix dekorů

Pláštěnka s rukávy 
pro dospělé

59•90

69•90

10•90

219,-
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COOP. Všechno dobré

Terč látkový 
36 cm, 3 kuličky na suchý zip

Vystřelovací zlodějské ruce 
2 ks

Kýbl Krtek s nálevkou
13 x 20 cm

Pískový set s pumpou
pumpa 29 cm

Bublifuk hůlka 
20 cm

Lopatička a hrabičky

Formičky Krtek
4 ks

12•9049•9069•90

29•90
14•90

99•90

Canibaq croquetas 
10 kg, suché krmivo pro 
psy,  do vyprodání zásob

249,-

Dibaq Andulka 
1 kg  

Dibaq Hlodavec 
1 kg

Miska pro psa
16,5 cm Vodítko samonavíjecí 

pro psy
5 m

Talíř létající pro psa
21,5 cmSada míčků pro psa

4 ks

64•90 64•9044•90

44•90

Děti

Zvířata

44•9049•90

42•90

22•90

Kuličky skleněné
30 + 1 ks


