
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

Léto ještě 
nekončí!

od 1. 8. 2021
do 30. 9. 2021

č. 8

134,-
42•90

49•90 69•90

Sklenice Lavende
300 ml

Sklenice Lavende
370 ml

Sklenice s patentním 
uzávěrem Lavende
1 l

Džbán s víkem Lavende
1 200 ml

Miska plastová kulatá Candy
400 ml, mix barev

Miska plastová oválná Candy
mix barev
17 x 11,5 x 3,5 cm, cena 18,90 Kč
25 x 15,5 x 4 cm, cena 29,90 Kč

Kelímek plastový Candy 
430 ml, mix barev

18•90

Miska Herbal Garden
14 cm, porcelán

Hrnek Herbal Garden
380 ml, porcelán

54•90

18•90

18•90

Brčko papírové rovné
20 cm, 25 ks/bal.

44•90

18•90
cena od
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Na závaznou objednávku

Hmyz

Nosič kol na střechu MULTIPA
hliníkový nosič pro jedno jízdní kolo, snadné a spolehlivé upevnění díky 
stabilnímu držáku rámu, upevnění bez použití nářadí, spolehlivé upevnění 
kola díky rychle uvolnitelným řemínkům, celý mechanismus je uzamykací, 
pro jízdní kola nepřesahující hmotnost 15 kg, uchycení na nosiče 
s T drážkou nebo hranaté ocelové tyče, je důležité před použitím  
důkladně prostudovat návod, na závaznou objednávku zákazníka, 
dodávka na prodejnu

Příčníky na hagusy MULTIPA
sada 2 ks, zamykací příčník hliníkové konstrukce určený pro vozidla
s hagusy, max. nosnost 90 kg, průřez podélného nosiče vozidla max. 48 
x 38 mm, T-drážka 20 mm, venkovní rozteč hagusů 70 - 109 cm / 82 - 124 
cm, rozteč podélných nosičů model 120 - 115 cm, / 135 - 129 cm, certifika-
ce TÜV, na závaznou objednávku zákazníka, dodávka na prodejnu,
120 cm, cena 1899 Kč
135 cm, cena 1999 Kč

Nosič kol na tažné zařízení MULTIPA
na 3 kola nepřesahujících dohromady hmotnost 45 kg, upnutí 
nosiče - na schválené tažné zařízení s koulí ISO 50, zajištění pomocí robustní 
páky a zámku, zadní světelná rampa je připojena k zásuvce tažného zařízení 
vozidla pomocí 13-pólové zástrčky (13-pin), zamykání kol, zamykání nosiče, 
sklápěcí mechanismus, fixace kol - přední, zadní kolo a rám, materiál - ocel, 
aluminium, odolný plast, váha nosiče 17 kg, maximální konstrukční rychlost 
120 km/h, certifikace TÜV, na závaznou objednávku zákazníka, 
dodávka na prodejnu

Nosič kol na tažné zařízení MULTIPA
na 2 elektrokola nepřesahujících dohromady hmotnost 60 kg, upnutí 
nosiče - na schválené tažné zařízení s koulí ISO 50, zajištění pomocí 
robustní páky a zámku, zadní světelná rampa je připojena k zásuvce 
tažného zařízení vozidla pomocí 13-pólové zástrčky (13-pin), 
zamykání kol, zamykání nosiče, sklápěcí mechanismus, fixace 
kol - přední, zadní kolo a rám, materiál - ocel, aluminium, odolný plast, 
váha nosiče 15 kg, maximální konstrukční rychlost 120 km/h, certifikace 
TÜV, na závaznou objednávku zákazníka, dodávka na prodejnu

1499,-

6999,-

Háček levandulový 
proti molům
účinkuje až 6 měsíců

34•90

Lapač na octomilky 
náplň jen z přírodních složek

Náplň do pasti na octomilky 
jen z přírodních složek

49•90109,-

Lapač potravinových 
molů

1899,-
cena od

15•90

6999,-
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Sada štětců kulatých
6 ks

Sada štětců plochých
4 ks

29•90

44•90

Zvýrazňovač
sada 6 barev

Vodové barvy
12 barev, 28 mm

42•90

34•90
25•90

Kružítko kovové 
s tuhou

9 •90

Školní lepicí páska 
24 mm x 20 m

Peněženka
auto, unicorn, pes

Penál
2 patra auto, kočka, kůň, cena 199,00 Kč
1 patro pes, unicorn, cena 169,00 Kč

Box na sešity
auto, kůň, pes, 
kočka, unicorn
A5, cena 59,90 Kč
A4, cena 79,90 Kč

79•90

Zábavný sešit - Hurá do školy
procvičování pro předškoláky/školáky

34•90

20•90
cena od

Tužka 
trojhranná
č.1, č. 2, č. 3

Úkolníček
A6 kočka, auto, unicorn, kůň

Skicák 
A4, 20 listů

29•90

Složka druk
A6 cena 10,90 Kč
A7 cena 9,90 Kč

9 •90
cena od

3 •90

Korekční strojek 
8 m korekční pásky, mix barev

16•90

Obal na sešity 
- A4, 10 ks, 40 my, cena za 34,90 Kč
- A4, 10 ks, pevný, 100 my, cena za 64,90 Kč
- A5, 10 ks, 40 my, cena za 20,90 Kč
- A5, 10 ks, pevný, 100 my, cena za 44,90 Kč

169,-
cena od

59•90
cena od

11•90
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Cupcake mini medvídek
6 cm, vonící, mix druhů

Box svačinka
1 l, 19 x 12,8 x 5 cm

Skákací hmota v kelímku 
12 g, mix barev

Tempery
6 ks

Parašutista s padákem
10 cm, mix barev

Flétna
31 cm, mix barev

Přívěšek na klíče Plop up!
8,2 cm, dva druhy

Auto policejní 
7 cm, kov, na zpětný chod, 
mix druhů

Počítadlo s hodinami slon 
25 x 17 cm, mix barev

Hra logická
Abeceda slov, Matematika

99•90

99•90

74•90

64•90

59•90

49•90

49•90

64•90

Lupa kapesní
5 cm

39•90

Pokladnička Kočka
23 cm

Pouzdro na brýle
16,5 x 6,5 cm, mix motivů

29•90

Lepidlo Herkules
130 g

Plastelina Koh-i-noor
10 ks

52•90

Ořezovátko 
se zásobníkem

19•90

149,-

52•90

Láhev plastová
400 ml
Paw Patrol, Spiderman

79•90

Miska plastová
16,5 cm Ledové království, Lol Surprise, Paw Patrol
16 cm Spiderman

Hrnek Beruška
150 ml, keramika, červená a bílá

Svačinové sáčky barevné pevné
20 x 30 cm, 200 ks/role, mix barev

49•9049•90

79•90

47•9074•90


