
 109 Kč

 2990Kč 2990Kč

Krmítko  

Slunečnice 
černá
800 g

Krmítková směs
800 g

 2490Kč

Lojová 
koule 4 ks
4 x 85 g

 3990Kč 8990Kč

Rukavice pletené
jednobarevné, mixČepice pletená

mix

Hrablo 
ALU modré
50 cm

 329Kč  7990Kč

Lopata 
Viking
27 x 21 cm, 
červená, 
modrá

 149Kč

Hrablo
41 cm, černé

 8990Kč

Dětské 
koště

 299 Kč

Teploměr bezdrátový
dosah 100 m, možnost pověšení 
na zeď, venkovní teplota - 40 + 60°C
vnitřní teplota 0 +60°C, napájení čidla 
2 x 1,5 V AAA, napájení stanice 
2 x 1,5 V AAA (baterie nejsou 
součástí balení) 

 3990Kč

 229Kč

Lopata Bingo
51 x 33 x 3 cm, červená, 
zelená, žlutá, modrá

Boby Twister
80 x 33 x 14 cm, červené, 
zelené, žluté, modré

 2990Kč

Ohřívač rukou Tučňák
pro opakované použití je nutné ohřívač 
po vychladnutí povařit ve vařící vodě, 
tím se krystaly gelu rozpustí a lze jej 
znovu použít

 199Kč

 199Kč

Ubrus sváteční 
s výšivkou
85 x 85 cm, 
100% polyester, 
bílý, červený

Štola sváteční 
s výšivkou
40 x 150 cm, 
100 % polyeter, 
bílá, červená

 349Kč 339Kč

 199Kč

Záclona Anife II
350 x 130 cm, s řasící stuhou, 100 % polyester

Záclona Larisa 
220 x 150 cm, s řasící stuhou, 100 % polyester

Ubrus - štola Sobi
40 x 120 cm, 
mix barev

 9990Kč

 6990Kč

 189 Kč

 129 Kč

 189 Kč

 189 Kč

Noční světlo LED
3 LED, fotosenzor, automatické 
zapnutí/vypnutí

Pánské 
biopantofle
vel. 40 - 46, mix

Outdoorové ponožky 
pánské 5 párů
vel. 39 - 42, vel. 43 - 46, v barvě šedého  
melíru, plochý šev zabraňuje otlakům na 
prstech, ideální na všechny venkovní aktivity

Ponožky Thermo dámské 3 páry
vel. 35 - 38, vel. 39 - 42, příjemné na dotek i při nošení, 
kombinace použitých materiálů zajišťuje lehkost  
a hřejivost ponožek

Termospodky 
Kuba
vel. M, L, XL, XXL 
unisex, termoprádlo 
vyniká hřejivostí 
a měkkostí, vhodné 
na sportovní  
aktivity i k běžnému 
nošení, barva šedá

Termotriko Kuba
vel. M, L, XL, XXL unisex, 
termoprádlo vyniká hřejivostí 
a měkkostí, vhodné 
na sportovní aktivity 
i k běžnému nošení, 
barva šedá

Dámské 
biopantofle
vel. 36 - 40, mix

 2990Kč  3290Kč

Pot-pourri
60 g, mix druhů

Svíčka na stojánku
4,5 x 6 cm

 219 Kč

Pánská flanelová košile
vel. M - XXL, 100% bavlna, mix

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

SKUPINA COOP

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.  www.jednota-zabreh.cz1. 12. 2019 -  31. 1. 2020

Místní
obchod
s tradicí

1.12.2019
31.1.2020

–

Zima nás nezaskočíZima nás nezaskočí



 5990Kč 349Kč

Clona zimní 
na čelní sklo ALU
90 x 175 cm

Startovací kabely 800 A
vysoce kvalitní startovací kabely, barevně označené, 
se svorkami na akumulátor, délka kabelu 5 m, 
max. proudové zatížení 800 A, průměr vodiče 6,6 mm,  
průřez vodice 35 mm2, materiál vodiče poměděný 
hliník, typ svorek bez izolace

Odkapávač na boty
50 x 38 cm

Odkapávač na boty
75 x 38 cm

 6990Kč 8990Kč

 109Kč

Botník černý 
65 x 14 x 42 cm, 3 police, chromované trubky 
a plastové bočnice v černé barvě

 1990Kč

 1990Kč

 2490Kč

 4990Kč

Kartáč na nádobí Gala
29 x 2,5 cm

Štětka na láhve
43 x 2,5 cm

Kráječ vařených 
brambor

Kráječ 
na vejce
10ti strunný

 4290Kč

 9990Kč 7990Kč

 8990Kč

Prkénko tenké bambus
23,5 x 19 cm

Prostírání dětské 3D sada 6 + 6
6 ks prostírání 41 x 27 cm 
a 6 ks podložek 9,5 x9,5 cm

Láhev 
Švestka
0,5 l

Sada obalovacích misek 
3dílná

 149Kč

Dóza na citron skleněná
9,5 cm

Organizér multifunkční
32 x 10 x 6,5 cm, antracit

Umyvadlo 
plastové čtvercové 
29 x 29 x 12 cm, 6,5 l, stříbrné

Umyvadlo 
plastové čtvercové 
38 x 38 x 15 cm, 15 l, červené

Organizér multifunkční
24,5 x 16 x 8 cm, antracit

Odkapávač na nádobí
45 x 31 x 8 cm, antracit

 4490Kč

 6990Kč

 5490Kč  109Kč

 8990Kč

 2490Kč

Proložka mezi pánve
32 cm, slouží jako ochrana pánví při skladování, 
jsou chráněny proti vzájemnému poškrábání 
při vkládání do sebe 

Auto lopata na 
sníh teleskopická

27 x 89 cm, červená, 
na objednávku

 179Kč 3290Kč

Autoškrabka s rukavicí
24 x 13 cm, mix barev

 169Kč

Sada popisovatelných balónků
sada obsahuje 20 balónků černé barvy, 
20 tyčinek a bílou fixu

Sníh ve spreji
250 ml, vhodný k dekoraci 
oken, výkladních skříní, 
zrcadel, stromků atd.

Sněhové 
vločky ve spreji
250 ml, vhodný k dekoraci 
oken, výkladních skříní, 
zrcadel, stromků atd.

 3990Kč 3990Kč 2990Kč

 7490Kč

 6490Kč  5490Kč  2990Kč

 4990Kč
  139 Kč

  199 Kč

  159 Kč  8990Kč 5490Kč 129 Kč

Pastelky 24 ks

Šablony na sníh
10 ks

Hmota hopík 
v krabičce
mix barev

Zvířátka farma 12 ks
5 cm

Traktor na setrvačník
20 cm, mix barev

Skákací míč duhový
55 cm

Pejsek plyšový 
s přepravním boxem
15 x 10,5 x 9,5 cm, mix druhů

Helikoptéra
21 cm, kov, mix barev

Sada korálků 
na výrobu naušnic

Sada krásy korunka  
a čelenka s naušnicemi

Polštář plyš 
s výšivkou
30 cm

Antistresové omalovánky
Les zázraků, 32 stran
Motýli a květiny, 32 stran
Barvy, 32 stran

 3990Kč

Formule na setrvačník
10 cm

SKUPINA COOP
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