
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

 799Kč

  3490Kč

 4290Kč

 2990Kč

Sada kolíčků Exclusive
12 ks, plast / silikon

Sušák venkovní
50 m, 4 ramena, 
hliníková konstrukce, 
na objednávku zákazníka

 3290Kč

Šňůra s ocelovým lankem
30 m, ocel + PVC Šňůra prádelní Color

30 m, polypropylen

 2490Kč

 109Kč

Odstředivka 
na salát
4 l

Kryt na talíř do MVT
26 cm, plast

Košíček plastový závěsný
19 cm

Taška nákupní 
na kolečkách
95 x 36 x 30 cm, 
objem 30 l, 
mix dekorů

Umyvadlo plastové 20 l
stříbrné, červené

Přepravka se soft touch rukojetí
modro-hnědá, krémovo-růžová
48 x 34,5 x 23,5 cm, nosnost 40 kg

Koš na prádlo
zelený, šedohnědý, krémový
49 l, 65 x 45 x 28,5, perforovaný

 299Kč

 199Kč

 109Kč

  269Kč

 5990Kč

Dávkovač na léky
7 dní, ráno - poledne - večer

Místní
obchod
s tradicí

1.4.2018
31.5.2018

–

Aprílové období



SKUPINA COOP

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.  www.jednota-zabreh.cz1. 4. 2018 -  31. 5. 2018

 259Kč

 259Kč

Tatra 148
bagr

Tatra 148
30 cm, valník

 1990Kč

 6990Kč

 5990Kč  3990Kč

 2290Kč

 2590Kč

 4490Kč  4490Kč

Bublifuk hůlka
27 cm, 60 ml

Sada na písek 
Tom & Jerry
6 ks

Sekačka na trávu
56 x 28 x 56 cm

Sada na písek s konvičkou Lopatka a hrabičky
mix barev

Křídy chodníkové 
JUMBO
5 ks

Křídy chodníkové   
15 ks

Rýček s kovovou 
násadou
52 cm

Konvička dětská
17 cm

Míč s veselým obličejem
20 cm

 109Kč

  209Kč



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

Místní obchod s tradicí

 3990Kč  3990Kč  6990Kč 5990Kč  4990Kč

 199Kč

Péče o nohy a masáž Sinbo
strojek pro péči o chodidla a především paty, dvě vyměnitelné 
hlavice, napájení - 2 x AA, baterie nejsou součástí balení, 
barva modrá, barva růžová 

Prodlužka
délka 3 m, počet zásuvek 
3, bílá, dětské clonky

Páska oboustranná 
akrylová
12 mm x 3 m, čirá 

Páska univerzální 
DUCT TAPE
48 mm x 10 m, 
samolepicí, stříbrná

Zásuvka rozbočovací  
s vypínačem
bílá, dětské clonky

Čistící ubrousky ColorWay
100 ks, vlhčené ubrousky jsou ideální 
pro čištění prachu, nečistot a otisků 
prstů z monitorů, mobilních telefonů,
televizorů, notebooků apod. 

Raclette gril
44 x 20 x 14 cm, materiál kov, kámen, 
plast, elektrický - příkon 1200 W,  
na objednávku zákazníka  999Kč

 3990Kč  7990Kč 2490Kč

 2490Kč

 2990Kč

 6490Kč

Vystřelovač bláznivých míčků
12 cm

Nástěnné hodiny kulaté
30 cm  

Chytrá hmota v plechovce
tvárná metalická homota různých 
barev, odrážející světlo, je pružná, 
dá se použít i jako hopík

Lepidlo Hooby 
Silicon glue
60 g

Samolepka foam + gliter
14 x 25 cm

Taška 
k vymalování 
+ barvy
25 x 30 cm, bavlna

Omalovánky 
+ barvy
2 archy A4

 199Kč
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Tiskové chyby a změny vyhrazeny.  www.jednota-zabreh.cz1. 4. 2018 -  31. 5. 2018

 9990Kč

Postřikovač zahradní
2 l

 9990Kč  2990Kč

 3490Kč 4990Kč

 129Kč

Mospilan 20 SP
2 x 1,8 g, velmi efektivní 
insekticid, působí jako 
dotykový a požerový jed

Trávníkové hnojivo
5 kg

Rychlý zásyp na opravu 
travních porostů
5 l, 3v1 - směs substrátu, 
travního osiva a hnojiva

Zelená skalice
1 kg, zabraňuje růstu 
mechů a lišejníků  
v okrasných trávnících

Karate se Zeon 
technologií 5 CS
5 ml, rychle hubí široké 
spektrum savého 
a žravého hmyzu

 8990Kč  8990Kč 4490Kč  6490Kč

 4490Kč

 5490Kč

Pracovní ručník froté
50 x 78 cm, 100 % bavlna

BROS 
prášek proti 
mravencům
100 g

Odpuzovač  
holubů - havran

BROS nástraha 
na mravence 
1 ks

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

Kapesník pánský
3 ks

 9990Kč

Vitality Komplex
1 l, vyvážený poměr živin 
a mikroprvků

Stříška na houpačku
tmavě zelená, pro konstrukce 
rozměru 163 x 110 cm

 189Kč

Místní
obchod
s tradicí

Sedák na houpačku
93 x 114 cm, zelený

 179Kč


