
nádobí do mikrovlnné trouby 
objem 1,65 l, rozměry 237 x 207 x 77 mm, víko 
průhledné, dóza zelená, modrá, růžová nebo 
oranžová, uzavíratelný otvor na odvod páry. 
Vhodné i do mrazáku.   

nádobí do mikrovlnné 
trouby objem 0,9 l, 
rozměry 188 x 164 x 67 mm  

sada sklenic ORANGE
6 ks, 230 ml

zásobník skleněný 
s ventilem CARMEN
je vhodný na uchování 
domácích limonád, 
vín nebo domácích octů. 
3 l

odšťavňovač 
na citrusy
400 ml, mix barev

džbán skleněný DAISY
o objemu 1400 ml s odnímatelným sítkem je 
vhodný pro všechny typy chlazených nápojů,  
mix barev

sada miska a příbory
objem mísy je 5,5 l, Ø 29,5 cm, 
2 ks příborů 
o délce 25,5 cm

talíř plastový oválný ACCASA
mix barev
31 x 19,5 x 3,5 cm       29,90
24 x 15 x 3,5 cm          22,90

miska plastová ACCASA
0,48 l,  13 x 6,2 cm, mix barev

kelímek plastový ACCASA mix barev
0,43 l,  8,7 x 11,2 cm      12,90
0,24 l,  7,7 x 8,4 cm         9,90

sada dóz na potraviny, 3 dílné
Dózy jsou vyrobené z plastu a dodávají 
se s víky v zelené nebo růžové barvě.   

0,55 l, 3 ks       24,90
0,95 l, 3 ks       29,90
1,25 l, 3 ks       49,90

stohovatelné

stohovatelné

stohovatelné

159,-49,90

79,90

79,90

54,90
44,90

15,90

99,90

22,90
od

9,90
od

24,90
od

Nabídka platí od 1. 5. - 31. 7. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Platnost od 1. 5. 2018 – 31. 7. 2018  nebo do vyprodání zásob.                                                                    Chyby v tisku vyhrazeny.                                    



houpačka ratanová 
zahradní CAPRI
144 x 53 x 6 cm, nosnost 260 kg

PODSEDÁK 
ZDARMA+

nosnost

260
kg   

NOVINKA

ratanový set FIDJI
4dílný set - stůl 47 x 78 x 36 cm, dvě křesla 61 x 58 x85 cm 
a jeden dvojsedák 107 x 52 x 85 cm. Konstrukce je oce-
lová potažená umělým ratanem. Nosnost: křeslo -100 kg, 
dvojsedák - 200 kg.Deska stolu je z tvrzeného skla.

4 dílný ratanový set TIWI
skláda se ze stolu 40 x 75 x 38 cm, dvou křesel 58 x 60 x 77 cm 
a jednoho dvojsedáku 103 x 60 x 88 cm. Konstrukce je ocelová 
potažená umělým ratanem. Nosnost křesla je 100 kg, dvojsedáku 
200 kg a stůl má 40 kg. Deska stolu je z tvrzeného 
skla o tloušce 5 mm. Podsedáky jsou 
v béžové barvě o tloušce 5 cm. 

ratanová sedací souprava 
BAHAMA PATCHY
stůl ø 65 cm,  křeslo 68 x 66 x 70 cm 

2 999,-

5 999,-

5 999,-

4 999,-

zahradní 
podsedáky
37 x 37 x 1,7 cm
mix 4 dekorů

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU 

39 90

229,-

39 9039 90

34 90 39 90
199,-

lampa solární
 plast, 1x LED,
4,5 x 4,5 x 30,5 cm

BBQ souprava 
na grilování
obsahuje kleště, 
obracečku a vidličku 
z nerez oceli

prkénko dřevěné BBQ
ø 22 cm

křeslo dětské ZVÍŘÁTKO
rozkládací křeslo vyrobené 
z kovové rozkládací 
konstrukce a látkového 
potahu
- různé druhy a barvy.   

jehly grilovací 
6 ks vidlice 

opékací
teleskopická,
24-86 cm

Platnost od 1. 5. 2018 – 31. 7. 2018  nebo do vyprodání zásob.                                                                    Chyby v tisku vyhrazeny.                                    


