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VIGAN Z6V1, zastřihovač vlasů a vousů 6 v 1, stříhá,
zastřihuje, konturuje a holí, úplné nabití 2 hod. až
120 min provozu, síťový adaptér; možnost použití i
během nabíjení s adaptérem; Li-ion akumulátor 600 mAh;
nast. délek střihu od 3 mm do 12 mm; 6 vyměnitelných
střihacích a holicích hlav,
zastřihovací a holicí nože
z kvalitní tvrzené oceli

TEFAL KO120130, cestovní konvice, objem 500 ml,
plastová konstrukce, skryté topné těleso, světelná
kontrolka, vyjímatelný filtr, ukazatel vodní hladiny,
dodávané příslušenství: dva šálky
a dvě lžičky +
obal pro přenášení, + PHE 4,-

TEFAL KO108130, KO108830, rychlovarná konvice, objem 1,7 l, plast/nerezová ocel, vodoznak, světelná
kontrolka provozu, automatické vypnutí,
příkon 2000 – 2400 W,
černá, bílá,
+ PHE 4,-

JEDNO NABITÍ
= 2 HODINY
PROVOZU
luxusní
dárkové
balení

20
2

dní

roky
záruka

599,-

sleva

39 %

STOP
KOMÁRŮM!

Účinnost až 1000 m2

ZNÁTE Z T

499,899,-

499,-

sleva

50 %

399,-

sleva

37 %

CAMRY CR4702, celokovový kuchyňský kráječ,
nůž z nerez oceli o průměru 19 cm, nastavitelná síla řezu

sleva

35 %

příkon
200 W

V

PROFESSOR CZ504B, topinkovač pro 4 toasty či
2 velké krajíce chleba, manuální nastavení stupně
opečení, vysunutelná miska na drobky, Cool touch –
tepelná izolace povrchu, funkce rozmrazování pečiva,
plynule nastavitelný
7stupňový termostat, příkon
1300 W,
+ PHE 4,-

sleva

28 %

1 299,-

sleva

35 %

objem 24 l

TEFAL FV3922E0
EASYGLISS 22, příkon 2300 W,
parní ráz 120 g /min, variabil. pára 0–35 g/min, 3vrstvá
žehlicí deska Durilium – nejkluznější na trhu, anti-drip
proti odkapávání, dvojí odvápňovací systém, vertikál.
napařování, samočištění, + PHE 4,-

20 dní garance
výměnou

sleva

33 %

účinnost
až 1000 m2

Náhradní náplně pro vábničku
komárů JATA MT 8 v balení 3 ks,
(výdrž jedné náplně cca 40–50 dní)

888,-

1 299,-

35 %
20
+3

399,-

999,-

sleva

37 %
20
+3

dní

MESKO MS6508, vařič, příkon 1000 W, průměr
topné desky: 155 mm, samostatný termostat, plynulé
nastavení teploty

VIGAN VLS001, čelová LED svítilna s 3W LED,
odolné hliníkové tělo svítilny pro náročné outdoorové
použití, ovládání jedním tlačítkem

28 %

roky
záruka

sleva

36 %

dní

roky
záruka

1 199,-

249,-

sleva

FIRST AUSTRIA FA5096-6
sklokeramický dvouvařič s příkonem 1x1000 a 1x1500 W,
průměr plotýnek 220 a 160 mm, termostat a kontrolka
nahřátí

sleva

JATA V 140, sklokeramický vařič,
příkon 2000 W, termostat, nerezová
základna a ovládání,
průměr plotýnky 180 mm

CELOKOVOVÝ

AUTOCHLADNIČKA
12 V/230 V
CAMRY CR8065
přepínač vytápění – chlazení, max. chladící teplota 20 °C pod okolní
teplotu, speciální izolace, komfortní odklápěcí víko otevření, kabely pro připojení k lednici na 12 V DC cigaretového zapalovače v autě a 230 V zásuvky, hmotnost 5 kg

sleva

35 %

GUZZANTI GZ154
zmrzlinovač, objem nádoby
na 1,5 l, k výrobě
zmrzliny, sorbetů
a mraženého jogurtu

999,-

JATA CC705
plynový dvoujvařič na PB určený pro venkovní použití,
výkon jednotlivých plotýnek 900 W, průměr hořáků 8 cm,
pro připojení je třeba hadice s regulátorem tlaku
28–30/37 mbar

1 299,-

sleva

28 %

PROFESSOR
MT 1705B, mikrovlnná trouba, objem 17 l,
mech. ovládání, 5 st. výkonu vč. rozmrazování, časovač do
35 min, příkon 1100 W, výkon 700 W, hlučnost 58 dB,
otoč. skleněný talíř 245 mm, bezpečnostní zavírání dvířek,
zvuk. signalizace, otočný regulátor výkonu, + PHE 16,-

sleva

33 %

FIRST AUSTRIA FA 5411, nerezová rychlovarná
konvice, 2200W, objem 1,7 l, idikátor, 360 stupňů
otočný podstavec

sleva

32 %

JATA BT800
stolní mixér, příkon
800 W, objem 2 l,
6 speciálních nožů,
rozložení nožů ve třech
patrech nad sebou,
2 rychlosti + pulse

700 W

249,-

sleva

36 %

PROFESSOR CZ 605
tyčový mixér, nerezový nástavec,
výkonný stejnosměrný DC motor,
příkon 500–700 W, 2 rychlosti,
+ PHE 4,-

6 SPECIÁLNÍCH NOŽŮ
PRO ROVNOMĚRNÉ
MIXOVÁNÍ A DRCENÍ

299,-

sleva

49 %

1 499,-

sleva

35 %

