
K přistýlce Renew Eucalyptus
nyní dva dárky v hodnotě 

1980 Kč
Přikrývka Aloe Vera 140 x 200 cm

Dárek
Anatomický  
polštář Eucalyptus

více na str. 17

více na str. 30

Zvlhčovač 
vzduchu

NOVINKA VÝPRODEJSLEVA

více na str. 35více na str. 28

Hot Shapers

Vycházková obuv 
Outdoor
vysoká

Slevy
které Vás zahřejí

IN 231349 O

nabídka platná do 31. 10. 2015800 180 181 nabídka platná do 15. 3. 2016

RE0581



více na str. 10

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí do 15. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. 
Vyobrazení produktů je symbolické. Společnost Studio Moderna, s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Nabídky uvedené v katalogu jsou platné pouze v katalogu.

100% GARANCE
Pokud nejste spokojeni, 
jednoduše zboží do 14 dnů 
vraťte a získejte své peníze zpět 
(nelze uplatnit na obchodech).

VŠEOBECNÉ DOTAZY
Potřebujete více informací? 
Volejte zákaznický servis:

272 188 472

Lenka Němečková

Milí zákazníci, 
rádi bychom nadcházející zimní chvíle zpříjemnili 
našimi kvalitními produkty, které by neměly chybět 
v žádné domácnosti. 
Pro členy Club 5*jsou připraveny následující stránky, 
kde se dočtete o skvělé akci, jak lehce získat úžasné 
kuchyňské pomocníky. 
Na str. 10 přicházíme s novinkou, elektrickou 
pánví na palačinky. Šetří Váš čas při přípravě 
tohoto oblíbeného jídla. Stále více domácností 
upřednostňuje tzv. indukční nádobí. Na str. 12 
můžete najít Delimano hrnce Astoria, které jsou 

odolné vůči vysokým teplotám, poškrábání 
a korozi.  Nepropásněte akci Dormeo 
přistýlky Renew Eucalyptus – při 
zakoupení přistýlky získáte anatomický 
polštář a přikrývku Aloe Vera ZDARMA.  
Více informací se dočtete na str. 17.
Hledáte řešení pro Vaše bolavá záda? 
Sedíte celý den na nepohodlné židli? 
Na str. 27 přicházíme s řešením Dormeo 
Ergonometrickou Podpěrou Air a Dormeo 
Podsedákem Air. 

Přejeme Vám příjemný nákup.

Sport & volný čas

JAK OBJEDNAT?

800 180 181  
volejte zdarma denně

více  na str. 17 více  na str. 37více  na str. 34
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AKCE
AKCE PRO 
ZÁKAZNÍKY!
Objednejte z katalogu 
nad 2 500 Kč 
a vyberte si svůj 
dárek k objednávce: 
kuchyňské nůžky 
anebo dřevěné 
prkénko*. 

A TEĎ POZOR! 

Čeká na Vás úplná novinka. 

Kuchyňské nože s nerezovou čepelí,  

která je tvrzena ledem!  

Při objednávce tří libovolných nožů  

dostanete zdarma ocílku na nože  

v hodnotě 699 Kč! Více na str. 5. 

Dárek

* Dárky platí do vyprodání zásob.
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STAŇTE SE ČLENY 
CLUB 5*  
A MŮŽETE UŠETŘIT 
AŽ NĚKOLIK TISÍC 
ROČNĚ!

 Slevy až do 70 % na několik 
desítek produktů

 Slevové kupóny v hodnotě 
300 Kč

 Záruka vrácení peněz v případě 
nespokojenosti až 30 dní

 Sleva na poštovném a balném při 
nákupu nad 3 000 Kč

 Nákup na splátky s možností 
odložení splátek

 Speciální akce, soutěže 
a slosování

 Slevy a výhody u našich partnerů

Pro nové členy máme 
skvělý dárek pouze 

za  Kč!

Delimano Sempre 
Univerzální nůž

Delimano a Club 5*  
Vám přináší exkluzivní řadu 
profesionálních nožů  
tvrzených ledem!
Vyrobeno z kvalitní německé nerezové oceli

• Ocel tvrzena ledem zabezpečí delší životnost nožů
• Speciálně vytvarovány pro přesnější řez
• Rukojetě tvarovány pro snadné použití
•  Nože jsou vyrobeny z jednoho kusu oceli pro prodloužení 

životnosti

Stojan na nože
• Vyrobeno z bukového dřeva
• Rozměry: 23 X 12,5 X 8,5cm
• Na 6 nožů a ocílku

Dřevěné prkénko
• Vyrobeno z bukového dřeva
• Rozměry: 23 X 33 X 1,7cm
• Hmotnost méně než 1 kg



DÁRKOVÉ BALENÍ! 

www.club5.cz4

Club 5*



STAŇTE SE PROFESIONÁLEM V KUCHYNI

AKCE PRO KLUBOVÉ ZÁKAZNÍKY! 
Při objednávce třech libovolných nožů  

dostanete zdarma ocílku na nože  
v hodnotě 699 Kč!

       

č. Id Název v katalogu Běžná cena Club 5 cena Délka čepele Celková délka
1 101432139 Ocílka na broušení 699 Kč 349 Kč 17 27
2 101432144 Nůž šéfkuchaře 799 Kč 399 Kč 20 33
3 101432140 Filetovací nůž 699 Kč 349 Kč 18 30
4 101432137 Kuchyňské nůžky 399 Kč 199 Kč  -  -
5 101432141 Steakové nože 2ks 899 Kč 499 Kč 12,5 28,5
6 101432146 Univerzální nůž 599 Kč 399 Kč 9 19
7 101432145 Nůž na chleba 499 Kč 249 Kč 20 33
8 101432143 Víceúčelový nůž 699 Kč 349 Kč 15 28
9 101432142 Nůž santoku 799 Kč 399 Kč 18 31

10 101804280 Dřevěné prkénko 599 Kč 299 Kč  -  -
11 101804281 Stojan na nože 599 Kč 349 Kč  -

Záruka 3 roky na nože !

800 180 181 5

Klub, který Vám dává více!



3x více nepřilnavá

Prémiová nepřilnavá kvalita povrchu CeramicaForte se postará o to, 
že se Vaše pokrmy nikdy nepřipálí a nepřilepí. Naopak, pokrmy budou 
po povrchu klouzat jedna báseň. Zapomeňte tedy na namáčení a drh-
nutí, stačí jen setřít papírovým ubrouskem nebo navlhčenou utěrkou a je 
hotovo.

Nejlepší odolnost proti poškrábání

Povrch CeramicaForte je nejvíce odolný vůči poškrábání, který je v sou-
časné době dostupný. Je až o 50 % více odolný v porovnání s nejlepšími 
existujícími keramickými povrchy dostupnými na trhu. 
Zdravé vaření s minimem tuku.
Stačí pouze kapka oleje, což znamená zdravější pokrmy s méně 
kaloriemi.

Více vitamínů, minerálů, chuti!

Keramický povrch má speciální vlastnost - když vložíte jídlo na jeho 
rozpálený povrch, okamžitě pokrmy zatáhne, čímž udrží jeho šťavnatost. 
Tímto způsobem si jídlo zachová více živin, vitamínů a minerálů a Vaše 
pokrmy tak budou mít bohatou chuť.
Teplo se šíří rychle a rovnoměrně.
Hliníkový základ a nový keramický povrch dodávají profesionální rozvod 
tepla po celé pánvi pro pokaždé skvělý výsledek.

Šetří Váš čas a využívá méně energie

Jelikož se pánev rozehřívá rychleji, vaření trvá méně času a tím 
pádem také spotřebujete méně energie. Zároveň Vám také 
umožňuje vaření při nižších teplotách.
100% ekologická nepřilnavost
Nový CeramicaForte povrch je založen na přírodních 
a organických materiálech, které neobsahují žádné těžké 
kovy. Povrch je bez PTFE a PFOA.

PROČ JE VAŘENÍ  
S DELIMANO CERAMICA DELICIA   
TAKOVOU RADOSTÍ?

www.delimano.cz6
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1

3

5

6

4

7

8

9

10

11

12

13
14

1  Hrnec 24cm – 1 199 Kč

2  Hrnec 20cm – 899 Kč

3  Kastrol 20cm – 699 Kč

4  Pánev Wok 20cm – 499 Kč

5  Rendlík na omáčky 16cm – 499 Kč

6  Pánev na smažení 16cm – 449 Kč 

7   Skleněná poklička 20, 24, 26 a 28 cm – 299 Kč

8   Pánev na smažení 20, 24 a 28cm - od 499 Kč

9  Kastrol 24cm – 999 Kč

10   Pánev Wok se sklonem  26cm – 899 Kč

11  Pekáč 35x27cm – 999 Kč

12  Plech na pečení kulatý – 699 Kč

13  Grilovací pánev 28x28cm – 999 Kč

14   Pánev na palačinky se sklonem 25 cm – 599 Kč

VYROBENO  
V ITÁLIIMEZI KERAMICKÝMI 

POVRCHY NA TRHU!Č. 1

2

800 180 181 7

radost z vaření



JSTE ČASTO UNAVENÍ  
A CHYBÍ VÁM ENERGIE?  
ZÍSKEJTE SKRYTÉ VITAMÍNY  
ZE VŠEHO, CO JÍTE!

Unikátní systém NutriBullet extrahuje,  
drtí, rozmělňuje, hmoždí a ždímá všechno, 
co je v jídle obsaženo.
•   Maximalizuje schopnost dostat z jídla nutriční (výživové) hodnoty, které 

významně přispívají v redukci váhy bez JOJO efektu. 
•   Z čerstvého ovoce a zeleniny získá potřebné vitamíny, minerály, proteiny 

a esenciální mastné kyseliny, které tělo při běžné konzumaci nedokáže využít.
•   Zpracuje semínka, jadérka, stopky, slupky, dostane se k jejich nejcennějším složkám 

a obohatí tělo nepostradatelnými živinami. 
•   NutriBullet je skutečný objev v oblasti výživy, který změní váš život. Dokáže zpřístupnit 

skrytou nutriční hodnotu, kterou zdravé tělo potřebuje a nabije váš metabolizmus 
novou energií. Tělo tak snáz překoná různé nachlazení, bolesti či chřipky.

•   Výkonný motor přístroje NutriBullet spolu s jedinečnou schopností extrakce živin 
rozmělní a rozloží potraviny na mikročástečky. Výsledkem je krémový a osvěžující 
nápoj plný zdraví a živin.

3 299 Kč
ID 100896055 

VYCHUTNEJTE SI  
2 KOKTEJLY DENNĚ! 
4 snadné kroky! 
1. Do nádoby dejte 50 % listové zeleniny + 50 % ovoce. 
2. Dolijte vodu ke značce MAX (pokud chcete, přidejte led).
3. Můžete přidat 1/8 nebo 1/4 oříšků nebo semínek. 
4.  Přišroubujte víčko s čepelemi. Uzavřenou nádobu umístěte 

na tělo mixéru. Zatlačte, pootočte a zacvakněte.
5.  Nápoj NUTRIBLAST je hotový do 1 minuty, jakmile je krémový 

a nadýchaný.

Tip: Zeptejte se 
našich operátorů 
na ještě výkonnější 
NutriBullet 900W 
a získejte 1 ks 
superpotravin 
NutriBlast zcela 
ZDARMA!

www.delimano.cz8
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Doporučuje

ORIGINÁL

 

 

JE
DINÝ ORIGINÁL

N
A ČESKÉM TRH

U

Směs 
superpotravin  
do smoothie 
NutriBlast.
Výborná přísada do vašeho 
každodenního NutriBlastu, 
která vám dodá vitamíny, 
minerály, proteiny, vlákninu 
a antioxidanty.

Obsah: 170 g

499 Kč1 ks

800 180 181 9

radost z vaření

Tip: Při koupi NutriBullet 600W získáte  
50% slevu na tento produkt.



Elektrická pánev na palačinky, 20cm
Pro každého, kdo miluje tenké a delikátní palačinky. 

• Rychlá příprava
• Bez použití oleje
• Stálá teplota
• Velmi snadná údržba
• Příkon: 800 W
• Obsahuje namáčecí misku na těsto

999 Kč
ID 105895651

Delimano 3D Multifunkční 
horkovzdušná trouba
Smažení, restování, grilování a pečení bez oleje 
– perfektní řešení pro zdravé vaření. Místo oleje 
používá rychlou a konstantní cirkulaci horkého 
vzduchu. Pokrmy jsou tak křupavé na povrchu 
a vláčné uvnitř.

K tomuto multifunkčnímu vzduchovému hrnci je 
přiloženo veškeré příslušenství, které potřebujete 
ke stylové přípravě prakticky jakéhokoliv jídla, 
na které dostanete chuť. Ať už si potrpíte 
na opékání, grilování nebo si raději pohrajete 
s dobou či teplotou vaření, pomůže vám tento 
šikovný pomocník se skutečně blýsknout: 
díky funkci otočného opékání připravíte celé kuře, 
rybu nebo steaky, upečete dorty, chléb, sladkosti, 
brambory nebo jinou zeleninu. 

Přepněte na funkci Turbo a vařte ještě rychleji 
nebo zvolte vlastní nastavení a určete si takový 
čas i teplotu, jakou potřebujete.

•   360° rotační funkce zajistí rovnoměrně opečené 
pokrmy

•   Časovač na 60 minut
•   Přednastavené funkce
•   Vnitřní hrnec má kapacitu až 10  l Balení obsahuje: fritézu, vnitřní 

hrnec, vidlici na kuře, kleště, 
fritovací klec, grilovací mříž

5 599 Kč
3 999 Kč

ID 103352177

1 600 Kč

Krok 2

Krok 1

Krok 3

NOVINKA

www.delimano.cz10
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Delimano Clarity Sekáček
•   Velice užitečný a praktický kuchyňský pomocník  

– šetří čas a námahu při přípravě jídel
•   Jediným stiskem tlačítka kontrolujete  

rychlost a intenzitu sekání
•   Nože jsou z nerezové oceli
•   Objem: 360 ml

ID 100880423

349Kč
699 Kč

Delimano Utile  
Ruční šlehač zelený
Ruční šlehač Delimano Utile si poradí s nejrůznějšími 
úkoly – ať už chcete připravit šlehačku na dorty, dezerty či 
kávu nebo použijete čerstvé suroviny na přípravu vynikající 
zmrzliny, ovocného pyré, osvěžující polévky nebo letního 
smoothie.

•   Míchejte, mixujte, pasírujte a šlehejte 
•   Svěží design

599 Kč

ID 104476571 

Delimano Baterie 
s elektrickým ohřevem vody
Teplá voda za všech okolností – skvělé řešení 
na chatu,  do garáže nebo zahradního domku.

• Teplá voda okamžitě jednoduchým stisknutím páčky.
• Topné těleso ohřeje vodu až na 60 °C za pouhých 5 sekund.
•  Díky svému designu se hodí do jakékoliv kuchyně 

a koupelny.
• Digitální displej ukazuje aktuální teplotu vod
• Ušetříte čas, energii i vodu bez nutnosti ústředního ohřevu.
• Můžete regulovat teplotu vody od vlažné až po horkou.
• Příkon: 3 kW

Teplá voda během 
chvilky. Kdekoliv!

1 699 Kč
ID 105887057

499 Kč

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

800 180 181 11

radost z vaření



Delimano Utile Tyčový mixér bílý
•   Snadno se používá a skladuje
•   Mixuje, seká, šlehá, mele, dělá pyré
•   Mixér má výkonný 600 W motor
•   Vysoká nádoba na mixování je velice praktická například 

na výrobu domácí šlehačky
•   Protiskluzové dno nádoby zaručí bezpečnost

Balení obsahuje: držadlo 
mixéru, šlehací příslušenství, 
mixovací nádobu s odměrkou, 
misku na sekání, ostří na sekání.

949 Kč
ID 102481297

1 099 Kč
899 Kč

ID 103522499

3 l

1 299 Kč
1 099 Kč

ID 103522498

5l

2 299 Kč
1 799 Kč

ID 105955947

Sada 2 hrnců Astoria:
• Hrnec 3l s pokličkou
• Hrnec 5l s pokličkou

Delimano hrnce Astoria
Stále více domácností upřednostňuje tzv: indukční 
nebo-li studené vaření. Nádobí s feromagnetickým dnem 
odpovídá tomuto modernímu pojetí rychlého, úsporného 
a bezpečného vaření.

Praktický všestranný hrnec (3l nebo 5l) je odolný vůči 
vysokým teplotám, poškrábání a korozi. Výborně se hodí 
na přípravu krémových polévek, dušeného masa  
a vařené zeleniny. Poklička je součástí balení.

Delimano Utile Jogurtovač
•  Pro výrobu domácího smetanového jogurtu
•  Můžete využít domácí recepty
•  Experimentujte s různými ingrediencemi
•  1,4 l čerstvého jogurtu za 6 hodin
•  Budete si jisti, že Váš jogurt nemá žádné konzervanty

Balení obsahuje: 
 jogurtovač, 7x nádobka s víčkem

799 Kč

ID 102481298

fantazii  se  
meze nekladou

699 Kč

Vhodné i pro indukci

www.delimano.cz12
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Delimano Family Kitchen Star
Představujeme Vám minikuchyňského robota, 
odšťavňovač a drtič na led – to vše v jednom balení.

S tímto šikovným přístrojem lze rovněž nakrájet zeleninu, 
ovoce, nebo nastrouhat sýr na pizzu.

Výměnné kužely můžete použít k různým úpravám: 
strouhání, ořezávání či krájení na tenké nebo silné plátky. 

1 199 Kč

899  Kč

ID 105867887 

ID 105927879

Balení obsahuje:
1x Minikuchyňský robot
1x Odšťavňovač
1x Kráječe na drobné a hrubé krájení

od února  
2016

Delimano Brava Kráječ
Tento jedinečný kráječ Vám pomůže připravit 
zeleninu a ovoce velmi atraktivním a žádoucím 
způsobem. Těžká a nezdravá jídla můžete nyní 
nahradit širokou paletou zdravých pokrmů 
připravených ze zeleniny a ovoce. 

• Lze snadno připevnit na kuchyňskou desku
• Velmi snadné a lehké použití kráječe
•  Tři různé druhy nožů pro veškerou  

úpravu zeleniny
• Mytí v myčce, lehce uskladnitelný

800 180 181 13

radost z vaření



vakuové
balení

30
dní na

vyzkoušení 15 let
záruka

až

Vyzkoušejte matraci Dormeo v klidu  
a pohodlí Vašeho domova. 
Máte až 30 dní. Věříme, že si naše matrace zamilujete.

Až 30 dní na vyzkoušení 
aneb jak najít ideální matraci?

Proč si koupit matraci Dormeo?
•   Všechny matrace Dormeo jsou mimořádně pohodlné a vyhovují potřebám moderního člověka.

•   Jádra jsou vyrobená z vysoce kvalitních materiálů, které se dokonale přizpůsobují tělu a v noci Vás 
nikde netlačí. Podporují správné držení těla a díky tomu předcházejí bolestem zad, krku a kyčlí.

•   Jsou chráněné proti roztočům, bakteriím a plísním díky mezinárodně uznávané technologii 
Sanitized® a CleanEffect® . Jsou tedy velmi vhodné pro astmatiky a alergiky.

•   Při výrobě matrací jsou používány nejkvalitnější přírodní materiály, které jsou šetrné k pokožce 
a ke zdraví, jako například bavlna, bambus, stříbro, aloe vera.

• V nabídce máme vhodné matrace pro páry, pro zvolení preferované tvrdosti a pohodlí.

• Matrace dostupné v různých rozměrech.

TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

MĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

Příklad splácení na zadní straně katalogu.

Domov & bydlení

www.dormeo.cz14



Dormeo matrace 
Aloe Vera
•  Pohodlná tvrdší matrace
•  Vnější potah obohacen o vlákna aloe 

vera
•  Výška 16 cm

ID 102673919

ID 100041942

iMemory Silver

16cm TVRDÁMĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

od 729 Kč/měs.
od 7 290 Kč

od 479 Kč/měs.
od 4 790 Kč

Dormeo matrace 
Bamboo
• Potah z bambusového viskozního vlákna
•  Systém 4 v 1 pro vlastní úpravu tvrdosti 

matrace
• Paměťová pěna všitá v potahu

ID 100135026

15cm TVRDÁMĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

od 779 Kč/měs.
od 7 790 Kč

Dormeo matrace 
Memory 2+12 Fresh
• Potah s ochranou CleanEffect Silver
• Udržuje páteř v ideální poloze
• Antibakteriální a plně recyklovatelná

ID 101527234

15cm TVRDÁMĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

od 659 Kč/měs.
od 6 590 Kč

PRODUCT 2014

18cm
TVRDÁMĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

DOPORUČUJEME! NYNÍ NA SPLÁTKY JEŠTĚ VÝHODNĚJI.

Ergonomická opora a pohodlí přesně podle 
vašich představ.

•  Ideální pro páry: revoluční systém 4v1 nabízí možnost 
upravit si tvrdost dle vlastních potřeb

• 2 cm paměťové pěny všité v potahu pro lepší komfort. 
•  Dokonalé hygienické prostředí díky postříbřeným 

vláknům.  

%
navýšení

1

2

měkčí 
strana

tvrdší 
strana
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Dormeo přistýlka Silver-ion Contour
Pro pocit jemné masáže během spánku!

Speciální pyramidová struktura přistýlky Vám dodá pocit jemné masáže 
a zároveň poskytuje cirkulaci vzduchu uvnitř přistýlky – toto všechno 
Vám pomůže dosáhnout ještě lepšího, kvalitnějšího spánku.

Dostupná v různých rozměrech.

•   Dodá extra vrstvu podpory a komfortu Vaší 
matraci či pohovce.

•   Pyramidový profil podporuje cirkulaci 
vzduchu, která snižuje teplo 
a vlhkost.

•   Prodyšná síťovina 3D Airmesh 
po stranách dělá přistýlku ještě 
více prodyšnou, takže zůstává svěží 
a suchá.

•   Protiskluzová spodní část přistýlky zajistí, že 
během noci zůstane na místě.

•   Snímatelný potah je pratelný v pračce a je 
antibakteriální. 

Tip: 
Speciální pyramidový 
profil polštáře 
umožňuje to  
samé co přistýlka, 
ptejte se našich 
operátorů. od 2 690 Kč

ID 102568598

Dormeo přistýlka Relax Sofa
Přistýlka je vyrobena z 3 cm vysoké paměťové 
pěny a navržena tak, aby splňovala všechny 
podmínky pohodlí pro odpočinek na gaučích 
a sofa po dlouhém pracovním dni. 

• Paměťová pěna má skvělé vlastnosti. Hlavní výhodou je, že se 
přizpůsobí vlastnostem Vašeho těla: teplotě, tvaru a váze. Váš 
gauč už Vás nebude nikde tlačit.
•  Přistýlka má po stranách odnímatelné polštáře, které jsou také 

vyrobené z paměťové pěny. Můžete si na ně položit hlavu či 
nohy, aby si po celém dni odpočinuly.

• Odnímatelné polštáře

TYP 
PŘISTÝLKY

ROZMĚR 
cm

BĚŽNÁ 
CENA

AKČNÍ 
CENA

Přistýlka na křeslo 2 ks 45 x 45 1490,00 490,00

Přistýlka na pohovku 3 ks 60 x 140 2390,00 990,00

Přistýlka na pohovku 3 ks 60 x 190 2690,00 1290,00

Potah na přistýlku 2 ks 45 x 45 590,00 290,00

Potah na přistýlku 3 ks 60 x 140 990,00 490,00

Potah na přistýlku 3 ks 60 x 190 1290,00 690,00

Dostupné barvy potahů:
Tip:  Zeptejte se našich operátorů  

na nový motiv zebra a leopard!

Domov & bydlení
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Dormeo přistýlka Renew Eucalyptus
Potah přistýlky Renew obsahuje vlákno zpracované z rostliny 
Eucalyptus. Je známo,  že toto vlákno je měkké jako hedvábí, silné 
jako polyester a teplé jako vlna. 

Materiál má výborné termoregulační a absorpční vlastnosti.  
Je rovněž hypoalergenní a vhodná pro citlivou pokožku. Přistýlka si 
dále zachovává všechny své úžasné vlastnosti díky vláknům Tencel®.

Dostupná v různých rozměrech.

•  Zvyšuje pohodlí stávající matrace
•  Přírodní potah, vyrobený z vláken Tencel® eucalyptus reguluje teplotu
•  Hypoalergenní a odolná vůči bakteriím. 
•  Díky silné vrstvě paměťové pěny se přizpůsobí vašemu tělu a dodá vám 

pocit beztíže. 
•  Zlepšuje oporu páteře a podporuje přirozenou polohu při spánku.
•  Minimalizuje přenášení pohybu, takže se s partnerem nebudete 

vzájemně rušit při převalování se ve spánku. 
•  Snímatelný potah lze snadno vyprat. 
• Praktické řešení: snadno se skladuje a udržuje.

Doporučuje 

Jiří Zídek
1. český hráč v NBA

od 2 490 Kč
ID 104889501

Dárek
Při zakoupení přistýlky Renew dostanete jako dárek 
Anatomický polštářek Eucalyptus  
a Přikrývku Aloe Vera 
v celkové  
hodnotě dárku 

1 980 Kč

800 180 181 17
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549 Kč
449 Kč

ID 102568597

790 Kč
590 Kč

ID 100790567

Dormeo polštář  
Silver-ion Contour
•   Díky stříbrným iontům jsou produkty z řady 

Silver-ion obdařeny výbornými hypoalergenními 
a termoregulačními vlastnostmi. Stříbrné ionty 
také zabraňují šíření nežádoucích pachů.

•   Polštář Contour má pyramidovou strukturu  
jádra z pěny Ecocell®.

• Rozměr: 30 x 50 cm

Dormeo polštář Eucalyptus 
Anatomic
•  Skvělé termoregulační vlastnosti
•  Správná podpora hlavy a krku
•  Přirozeně hypoalergenní
•   Potah polštáře je snímatelný  a pratelný v pračce na 40 °C
•  Rozměr: 30 x 50 cm

Dormeo polštář Eucalyptus 
Classic
•  Skvělé termoregulační vlastnosti
•  Správná podpora hlavy a krku
•  Přirozeně hypoalergenní
•   Celý polštář je pratelný v pračce na 60 °C
•  Rozměr: 50 x 70 cm

1 190 Kč
690 Kč

ID 104516078

Tip: Zeptejte se 
na povlaky pro tyto 
polštáře. V balení 
po 2ks. Dostupné 
ve 4barvách: žlutá, 
béžová, šedá a modrá. 

990 Kč
690 Kč

ID 105922914

Dormeo polštář  
Silver-ion Air
•   Polštář Air je vyplněn paměťovou pěnou, která  

se přizpůsobí tvaru Vašeho krku a hlavy.
•  Díky stříbrným iontům jsou produkty z řady 

Silver-ion obdařeny výbornými hypoalergenními 
a termoregulačními vlastnostmi. Stříbrné ionty také 
zabraňují šíření nežádoucích pachů.

• Rozměr: 30 x 50 cm

Domov & bydlení
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Dormeo gelová přistýlka 
Siena 3v1
Maximální pohodlí pro Váš spánek!

Paměťová pěna v kombinaci s chladivým 
gelem dodá Vašemu spánku bezkonkurenční 
zážitek. Paměťová pěna zcela koresponduje se 
specifickými konturami  
Vašeho těla.

•   Vrstva paměťové pěny  
prošívaná gelovými perličkami.

•   AirX System umožňuje  
optimální prodyšnost.

•   CleanEffect protection  
zabraňuje průniku bakterií  
a mikrobů.

• Dostupná v různých rozměrech.

Obohacena o vrstvu 
SmartGel.

od 1 695 Kč
od 3 390 Kč

ID 104893424

Dormeo přistýlka 
Adaptive 4v1
Navržena tak, aby bylo  
docíleno Vašeho pohodlí!

•   AirX System umožňuje optimální 
prodyšnost.

•   CleanEffect protection zabraňuje  
průniku bakterií a mikrobů.

•   Jedinečná švýcarská technologie 
udržuje dynamickou termoregulaci 
po celý rok.

•  Výška přistýlky: 6 cm
•  Dostupné v různých rozměrech.

Přistýlka s letní  
a zimní stranou. 

Speciální popruhy  
se suchým zipem. 

50%
SLEVA

od 3 099 Kč

ID 104811721

od 2 899 Kč

800 180 181 19
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Dormeo dekorativní přikrývka 
Relax 3v1
Dopřejte si odpočinek v neuvěřitelně měkké 
Dormeo Relax 3v1 přikrývce!

Přikrývka je vyrobena z měkkého mikrovlákna, 
zaručuje pohodlí a relaxaci. 

Tento inovativní set je ideální dekorací pro 
pohovky ve Vašem obývacím pokoji. 
Oboustranný design dokonale promění 
vzhled Vašeho obývacího pokoje.

Neodolatelně 
měkká a hebká!

1 599 Kč
899 Kč

ID 104841721

2 190 Kč
1 390 Kč

ID 100562333 

Dostupný v těchto barvách

Dormeo koberec  
z paměťové pěny
•   Super měkký a hebký
•   Jádro koberce je z 2cm 

paměťové pěny
•   Ve 4 módních barvách
•   Protiskluzová spodní strana
•   Rozměry: od 55 x 125cm, 

100 x 150 cm, 130 x 170 cm

obývák ložnice

měkký

dětský pokoj

ID 102835979

od 790 Kč

Dormeo Silver-ion přikrývka
•   Přikrývka zajistí suché prostředí pro spánek díky potahu ze 

100% bavlny a výplní wellsleep®, která zajišťuje prodyšnost.
•   Díky stříbrným iontům jsou produkty z řady Silver-ion 

obdařeny výbornými antialergenními a termoregulačními 
vlastnostmi. Stříbrné ionty také zabraňují šíření  
nežádoucích pachů.

• Rozměr: 140 x 200 cm

800 Kč

Domov & bydlení
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Dormeo Polštář Golden Dreams
Kvalitní polštář je nezbytný pro dobrý spánek a je zásadním 
faktorem pro celkové pohodlí při spánku.

•  Materál: tkanina: 100% polyester (mikrovlákno Softdream) 
 výplň potahu: 50% lyocell (Tencel®), 50% polyester (mikrovlákno 
Wellsleep advanced), cca 200 gsm, postranní části: 100% 
polyester (systém AirX) výplň: 100% polyester (mikrovlákno 
Wellsleep® advanced), cca 600 g

• Rozměr: 70 x 90 cm
• Lze prát na 60 °C

Bamboo přikrývka V2
Hladká struktura bambusových vláken a jeho organické 
vlastnosti jemně působí na vaši pokožku. Proto mohou 
přikrývku používat i osoby s velmi citlivou pokožkou. 

•  Materiál: náplň: 80% bambusová vlákna, 20% mikrovlákna 
Wellsleep® Advanced, 300 g/m²  povlak: 100% bavlna

• Rozměr: 140 x 200 cm
• Lze prát v pračce na 60 °C
•  Barva: béžová

ID 104404851

699 Kč
999 Kč

ID 102673910

1 390 Kč
1 790 Kč

Dormeo povlečení  
Stripes
Dormeo Stripes povlečení rozzáří design Vaší 
ložnice. Povečení a povlaky na polštáře lze vybrat 
z modré nebo fialové barvy. Pruhované povlečení 
je vyrobeno ze 100% čisté bavlny. 

Rozměr potahu přikrývky: 140 x 200 cm  
Rozměr potahu polštáře: 50 x 70 cm

Dostupné barvy povlečení

699 Kč
999 Kč

ID 105133208

300 Kč

Bavlněný satén

800 180 181 21
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1 790 Kč
ID 105708066

koberec

ID 105650508

povlečení

Dormeo Silky Touch 
povlečení
Povlečení je důležitým doplňkem ve Vaší 
ložnici, který dodává tón a příjemnou 
atmosféru. 

Dormeo Vám nyní představuje nové povlečení 
Silky Touch ve čtyřech nádherných barvách, 
které udělají z Vaší ložnice příjemné a relaxační 
místo.

•  Nadčasový design a ultra-měkký materiál
•  Dvoubarevná kombinace
•  Snadná údržba
•  Zapínání na knoflíky
• Materiál: 100% bavlněný satén
• Rozměr potahu přikrývky: 140 x 200 cm
• Rozměr potahu polštáře: 50 x 70 cm 

Barvy povlečení:

390 Kč

690 Kč
ID 105650484

ID 105650480

ručník

osuška

od 1 990 Kč

Hebké  
jako satén!

AKCE

AKCE

AKCE

Domov & bydlení
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Dormeo Silky Touch  
ručník a osuška
Dodá jedinečný vzhled Vaší koupelně. Ideální pro 
použití v sauně či lázeňských centrech.

•  Vyrobeno ze 100% bavlny
•  Lze prát v pračce na 60 °C a sušit v sušičce
•  Tmavé barvy doporučujeme prát zvlášť
• Rozměry: 50x100 a 70x140cm

Dormeo Silky Touch 
prostěradlo
•  Vyrobeno z měkkého a bavlněného saténu
•  Elastický a fixní materiál
•  K dispozici v béžové barvě
•  Snadná údržba
• Dostupné v pěti různých rozměrech
•  Lze prát v pračce na 40 °C

Dormeo Silky Touch  
lampa
Úžasný doplněk, který příjemně prosvítí Vaši ložnici.

•  Citlivý na lidský dotek
•  Čtyřstupňové dotykové ovládání
•  Žárovka není součástí balení
• Dostupné v barevném provedení: zlatá, stříbrná

Dormeo Silky Touch  
koberec před postel
Luxusní koberec z paměťové pěny, která se při 
došlapu přizpůsobí konturám Vašich chodidel.

•  Vyrobeno z 2cm paměťové pěny
•  Protiskluzová spodní část, předložka stále zůstává 

na jednom místě
•  Vhodné i pro povrchy s podlahovým vytápěním
•   Lze prát v pračce na 30 °C , snadná údržba
• Rozměr: 55x125cm

Dormeo Silky Touch  
přikrývka 3v1
Skvělý materiál pro strávení volných chvil u televize, 
počítače nebo při odpočinku na pohovce.

• Multifunkční využití
• Lze použít rovněž jako polštářek či deka
• Nádherně měkký a lehoučký materiál
• Rozměr: 140 x 200 cm
• Lze prát v pračce na 30 °C

790 Kč
ID 105650491

polštářek

od 690 Kč
ID 105684076

prostěradlo

790 Kč
ID 105708065

lampa

Dostupné barvy:

1 390 Kč
ID 105650499

přikrývka 3v1

SPECIÁLNÍ NABÍDKA  
PRO ČLENY CLUB 5*
Při zakoupení 1ks  
získáte druhý zdarma!

1 + 1 ZDARMA
Platí na výrobky označené symbolem 
AKCE

800 180 181 23
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Pěkné a stylové povlečení je 
třešničkou na dortu každého 
dětského pokoje. Poskytuje 
pohodlný spánek a může být 
příjemné jak na pohled, tak 
na dotek.

Povlečení přináší optimální pohodlí 
a v noci dostatek tepla. Dormeo 
povlečení je extrémně komfortní 
a Vaše dítě si jej ihned oblíbí. 
Povlečení pro děti je vyrobeno ze 
100% bavlny, takže je příjemné 
a měkké na dotek. 

povlečení

Dormeo povlečení  
s motýlky
•  100% bavlna, která dodává  

ojedinělou měkkost
• Snadno pratelný
• Uzavírání na zip
• Skvělý doplněk do dívčího pokoje
• Hravý motýlí design 
• Rozměr: 140 x 200 cm

590 Kč
ID 105876252

Domov & bydlení
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Povlečení také ovlivňuje 
atmosféru a styl dětského 
pokoje, při výběru byste tedy 
měli zvážit různé prvky, které 
se budou hodit k nábytku 
a dalším doplňkům. S pomocí 
Dormeo povlečení můžete 
zlepšit vzhled dětského pokoje. 

povlečení

590 Kč
ID 105876254

Dormeo povlečení 
s dinosaury
•  100% bavlna, která dodává 

ojedinělou měkkost
• Snadno pratelný
• Uzavírání na zip
•  Hravé povlečení pro každého chlapce,  

který miluje dinosaury 
• Rozměr: 140 x 200 cm

800 180 181 25
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Dormeo Primavera povlečení
Přírodní povlečení jako ze saténu

Primavera povlečení představuje nadčasový design, který zajišťuje kombinaci 
kvality, barvy a stylu. Nádherný pestrobarevný motýlí potisk na peřině 
i polštáři dodá ohromující styl Vaší ložnici.

Povlečení je vyrobeno z látky Tencel® a bavlny. Díky této kombinaci je 
povlečení úžasně saténově hebké a příjemné na dotyk, přesto odolné. 
S povlečením Dormeo Primavera zažijete dotyk luxusu v soukromí Vašeho 
domova. Tencel® a bavlna jsou prodyšné, velmi hebké látky, které vám 
poskytnou čistě přírodní a zdravý spánek.

• K dispozici ve dvou barevných variantách
• Moderní motýlí motiv
• Materiál: 55% Tencel®, 45% Bavlna
• Zabalené v krásné dárkové krabičce
• Rozměr:  přikrývka 140x200cm,  

polštář 50x70cm

299 Kč
399 Kč

ID 104142887 

UZDRAVÍM  
TVÉ BOLÍSTKY.

BUDU TĚ VŽDY   
OCHRAŇOVAT

UMÍM KOUZLIT.
       BUDU TVÝM

NEJLEPŠÍM  
KAMARÁDEM

TEDDY

PUFFY

KITTY

PUPPY

1 490 Kč
790 Kč

ID 105883580

Dárkové balení

Dormeo plyšové hračky
Materiál: Tkanina: 100% polyester
Výplň: 40% polyester, 
40% polypropylen (ABS zma)
Ruční praní
Zdravotně nezávadné
Vhodné pro 0+

Domov & bydlení
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Dormeo Air ergonomická podpěra
Trápí Vás bolesti zad? Sedíte po celý den na nepohodlné židli?

Přicházíme s novým řešením!

• Podporuje správné držení spodní a horní části zad
• Octaspring technologie poskytuje vynikající oporu držení zad
• AirX systém umožňuje zvýšenou prodyšnost materiálu
• Snadno přenosný

Dormeo Air Podsedák
Sedíte v práci po celý den?  
Musíte do práce dojíždět dlouhé hodiny? 

Společník pro Vaše rušné pracovní dny je tu!

• Poskytuje dlouhodobý komfort sezení
•  Octaspring technologie upravuje množství vzduchu v jádru 

a dosahuje tak řádné rovnosti a pohodlí
• AirX systém umožňuje zvýšenou prodyšnost materiálu
• Snadno přenositelný

699 Kč

599 Kč

599 Kč

499 Kč

ID 105883580

ID 105883581 

800 180 181 27
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Neuvěřitelně tichý 
a výkonný!

1 490 Kč
1 390 Kč

ID 105919514 

ZAJISTÍ PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ 
DOMA I V KANCELÁŘI

Dormeo zvlhčovač vzduchu 
Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu s LED světlem

Lze použít v kancelářích, na cestách v autě nebo při 
sledování televize. Velmi snadno přenositelný.

Probouzíte se s popraskanými rty, máte suchou pokožku 
a probouzíte se ve vydýchaném prostředí? 

Vyzkoušejte náš nový Dormeo zvlhčovač vzduchu, který 
pročistí prostředí, ve kterém se denně pohybujete. 

Vlhkost vzduchu ovlivňuje, jak se cítíme a vnímáme naše 
okolí. 

Pokud je vzduch v našem obydlí suchý, můžeme být 
následně náchylnější na sucho v krku, popraskané rty, 
podrážděný nos, nebo suchý kašel. Toto se děje primárně 
v zimních měsících. 

Suchý vzduch rovněž způsobuje vysoušení dřeva 
ve stěnách obydlí a podlahách domů, což vede k vrzání 
v podlahách. 

Dormeo zvlhčovač vzduchu přichází s řešením, který 
zvyšuje vlhkost v pokojích či v celém domě.

• Ultra tichý design - mimořádně tichá konstrukce
• Viditelná hladina vody
• Vysoce kvalitní filtr
• Vyrobeno z recyklovatelných plastových dílů
• Dotykový systém
• Kapacita vodní nádržky: 2,5 l

od konce ledna 
2016

www.topshop.cz28
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H2O Powerx 6v1
Kombinace vysavače na suché a mokré 
vysávání a parního mopu Vám ušetří čas 
a pomůže v čištění celého domova.

Tento praktický vysavač lze použít jak 
na mokré, tak suché vysávání. 

Od teď Vám stačí 1 výrobek na celý úklid.

Pomůže Vám vysát drobky, rozlité nápoje, 
vyčistí nečistoty mezi trhlinami a v těžko 
dostupných místech. 

Z přístroje snadno vyndáte ruční vysavač pro 
vysátí drobků na hůř dostupných místech.

Proč mít vysavač H2O Powerx?

•  Lze čistit pouze vodou – bez zbytečných 
chemikálií

• Vysaje a zabije až 99 % bakterií
• Nádobka na destilovanou vodu
• Lehký a přenosný
• Obsahuje vodní filtr
• Délka kabelu 7m
• Příkon 1300W

Tip: Zeptejte se našich 
operátorů na náhradní 
návleky. 

6 999 Kč
5 499 Kč

ID 104565797  

Balení obsahuje:
1x Čistič na koberce
1x H2O přístroj na parní vysávání
1x Hadřík z mikrovlákna
1x Tryska
1x Nylonový kartáč
1x Kovový kartáč
1x Odsávač tekutin
1x Nástavec na štěrbiny
1x Úložný vak
1x Nádobku
1x Čistící nástavec
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Velikost: 40–46
Pánská nízká obuv

Walkmaxx Vycházková 
obuv Outdoor  – nízká

Dámská nízká obuv
Velikost: 36–41

1 899 Kč

1 999 Kč

ID 105649406ID 105649430

ID 105649415

500 Kč Velikost: 36–45

1 699 Kč

1 199 Kč
ID 105669291

1 699 Kč

1 199 Kč
ID 105669271

Velikost: 36–45

Velikost: 40–45
Barva: modrá, 
hnědá, černá

Dámská podzimní obuv

Velikost: 36–41
Barva: modrá, 
hnědá, černá

300 Kč
1 799 Kč

1 499 Kč
ID 104808299

Dámská 
kotníková 
obuv
Velikost: 36–41

1 699 Kč

1 799 Kč

Walkmaxx Přizpůsobivá obuv

Pánská podzimní obuv

Walkmaxx Vycházková obuv 
Outdoor – vysoká

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz30
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Walkmaxx Blackfit shoes
Představujeme Vám novou inovativní verzi 
Walkmaxx 2.0 z řady fitness.

Nový design a vyšší atributy týkající se kvality přináší 
optimální komfort při jakékoli činnosti: nakupování, 
procházce, nebo na cestě do práce. 

Moderní řada fitness obuvi snoubí kombinaci dvou 
materiálů: polyester a PU kůže, podrážka obuvi je 
vyrobena z pěnové stélky EVA. Zaoblená podrážka 
podporuje správné držení těla a nedochází ke zvýšené 
námaze kotníků a kolen. Jedině tato správná fixace 
chodidel umožňuje snažší chůzi a dopomáhá tak 
ke zlepšení celkového tělesného zdraví.

WALKMAXX BLACK FIT SHOES přenáší tlak z oblasti 
kloubů ke svalům. 

• Napomáhá prevenci bolesti kloubů a zad
•  Při správném držení těla posiluje další oblasti svalů: lýtka,  

stehna, hýždě

od února 
2016

5.000.000 +
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Velikost: 36–45
Barva: šedá, černá

Váha je rovnoměrně 
rozložena po celé 

délce boty

Pocit došlápnutí 
chodidla jako 

naboso

Zvyšuje  
aktivaci svalů

1 699 Kč
1 399  Kč

ID 105644278

Walkmaxx zimní obuv nízká – 
dámská a pánská
Nenechte se chladným počasím odradit  
od dlouhých procházek.

•  Protiskluzová podrážka pro bezpečnou chůzi
•  Větru a voděodolný svrchní materiál díky MAXX-Resist
•  Pomáhá uvolňovat tlak a předcházet bolesti kloubů a zad.
• Pomáhá formovat a zpevňovat svaly.
• Přispívá k rychlejšímu spalování kalorií.
•  Stimuluje cirkulaci a pomáhá předcházet  

celulitidě.

Barva: černá 
Velikost: 40–45

Protiskluzová 
podrážka 
pro Vaši 
bezpečnost

999 Kč
1 699 Kč

ID: 105416604

700 Kč

Barva: hnědá, černá 
Velikost: 36–42

999 Kč
1 699 Kč

ID: 105426238

800 180 181 31
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Wellneo Go4Slim 
Pročišťující čaj
Před zahájením redukční diety se doporučuje detoxikovat 
tělo. Detoxikační program Vám umožní dosáhnout lepších 
výsledků při hubnutí, protože napomáhá vyplavit z těla jedy 
a další nečistoty. 

•   Má ochranný účinek na jaterní buňky
•   Podporuje a usnadňuje lepší zažívání
•   Přispívá k pohodlí při trávení
•   Podporuje a usnadňuje trávení tuků

Wellneo Zelená káva
Dopřejte si svůj oblíbený šálek kávy!

Probudí Vás k životu a budete se cítit 
skvěle.

•  Přírodní káva 
•   Přírodní antioxidant
•   100% rostlinného původu
•   Účinek prokázán

Balení obsahuje: 21 balíčků s kávou.

 349 Kč
ID 100040050

Wellneo Solný inhalátor
Využijte v domácím prostředí očistných účinků léčebných 
solných jeskyní. Uvolňuje dýchací cesty a je ideálním 
podpůrným prostředkem pro alergiky astmatiky a kuřáky. 

139 Kč
ID 102679624

599 Kč

ID 102463573 

499 Kč

399 Kč

ID 103304307

299 Kč

kolenní pásek

Wellneo Dr. Levine
•   Přírodní, účinná a bezpečná pomůcka
•   Uvolňuje napěti svalů a kloubů
•   Povzbuzuje krevní oběh

Zesilovač zvuku Acutrue
•   Lehký a skoro neviditelný pomocník
•   Nabíjecí
•  Regulátor hlasitosti

1 399 Kč 590 Kč

1 099 Kč 390 Kč
ID 103368903

ID 100014447

Balení obsahuje: 1x zesilovač, 6x silikonové nástavce (2 malé, 
2 střední, 2 velké), 1x adaptér, 1x napájecí kabel, 1x kartáček, 
1x pouzdro, 1x šňůrka

Zastřihávač 
Micro Touch Max 
s příslušenstvím
•  Odstraňuje nežádoucí  

chloupky v nose a v uších
• Zastřihává i zkracuje knír a vousy

Tip: Zeptejte se našich operátorů 
na nový inovativní Solný inhalátor  2v1 
(k dispozici od února 2016) ID 105899713 

Zdraví & krása

www.topshop.cz32



Atraktivní pas 
během chvilky!!

Miss Belt
Tento jedinečný stahující pás Vám dopomůže  
získat postavu jakou jste si vždy přála mít. 

Pomáhá posílit bříšní svalstvo a zároveň poskytuje  
bederní oporu.

Tajemství tkví v exkluzivní Sbeltex technologii, která pevně 
fixuje Vaše křivky. 

• Okamžitý tvar přesýpacích hodin
• O 2 velikosti menší 
• Vyrobeno z tkaniny Sbeltex
• Kompresní technologie
• Podpora zad
• Zeštíhlení břicha
• Lze nosit pod/na oblečení

Dostupné barvy: černá

Vel.: S/M, L/XL, 2XL/3XL

Tip:  
Skvělý výrobek, který vytvaruje Vaše 
tělo. Pokud ale chcete dosáhnout  
ještě účinnějších výsledků, 
doporučujeme kombinovat tento pás 
se zdravou stravou. 

Několik NutriBlastů denně udělá 
zázraky, nejenom s Vašimi tělesnými 
křivkami, ale i s Vaším zdravím. Bližší 
info na stranách 8–9. 

699 Kč
ID 105902540 
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Gymbit Wonder Core
Cvičte v pohodlí Vašeho domova.

Posilněte břišní svalstvo snadněji s revolučním 
posilovačem, který se zaměří na všechny svaly 
středu těla s přesností laseru. Zaměřte se na horní, 
střední, spodní část břišního svalstva a na šikmé 
břišní svaly a dosáhněte výsledků, kterých byste 
nedocílili ani po stovce klasických sedů-lehů.

Wonder Core nutí vaše svaly pracovat 
o 100 % více a pomůže vám vybudovat 
krásně vyrýsované břišní svaly zábavným 
a jednoduchým cvičením.

Tajemství Gymbit Wonder Core 
Smart spočívá v propojených 
pružinách a možnosti 
precizního nastavení 
pomocí koleček po obou 
stranách, která umožňují 
nastavení odporu – až 
na úroveň neuvěřitelných 12–22 kg na každé 
straně. Nastavení úrovně pružin napomáhá 
posilování dle Vaší volby.

1 999 Kč
ID 103405629

Válec na posilování břišních svalů 
Gymbit speed abs
Gymbit speed abs je fitness vybavení na posilování celé horní části 
těla, jehož součástí je ultra-široký stabilní válec s pogumovanými, 
protiskluzovými a ergonomicky tvarovanými úchyty na levé  
i pravé straně.

Kinetický „motorek” používá pružinu z uhlíkové oceli pro 
efektivní zpětný tah, díky čemuž se nemusíte obávat pádu. 
Široký vzorek pro maximální stabilitu. Chránič na kolena 
z pěny s vysokou hustotou zajišťuje ochranu a pohodlí.

999 Kč
1 299 Kč

ID 104565827 

300 Kč

Zdraví & krása
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Zeštíhlující džegíny
Jsou navrženy tak, abyste v nich vypadala štíhlejší 
a pevnější, perfektně sedí a skryjí celulitidu i švy 
na kalhotkách.

Speciální střih džegínů pokrývá celou oblast bříška, opticky jej 
zploští a push-up efekt zpevní a formuje Vaše pozadí. 

•  Zeštíhlí bříško: široký pás opticky schová bříško a zeštíhlí Váš pas 
• Elastické a mimořádně pohodlné díky měkkému a pevnému materiálu 
• Pevnější nohy a hýždě 
• Bez viditelných švů kalhotek 
• Skryjí tukové polštářky v oblasti pasu 
•  Bez knoflíků, zipů, háčků a nepohodlných švů 

Dostupné v těchto barvách: modrá, šedá, černá

ABDO CONTROL džegíny 
s vysokým pasem
Ideální kombinace pohodlných kamaší a džínových legín.

Řekněte sbohem nezvhledným špíčkům a povislému bříšku. 
ABDO legíny s vysokým pasem krásně zakryjí nevzhledné partie 
a zeštíhlí Váš pas až o jednu velikost. 

Revoluční materiál dokonale zformuje bříško, boky i stehna. 
Skryje celulitidu, tělo zpevní a díky technologii push-up dodá ten 
správný tvar Vašemu zadečku. 

Budete nejen dobře vypadat,  
ale také se pohodlně cítit. 

999 Kč

1 199 Kč

1 199 Kč

1 599 Kč

ID 104436844

ID 105400366

Jedno balení 
obsahuje 3ks

HOT SHAPERS

Hot Shapers
Ideální pro vytvarování problémových partií a bříška!

•  Shodíte přebytečná kila až 4x rychleji
•  Maximalizuje Vaše úsilí v posilovně
•  Pomocník pro zeštíhlení Vašeho pasu, bříška a stehen
• Legíny dostupné ve velikostech S-4XL
• Trika jsou dostupná ve velikostech S-XL

 Dlouhé potící legíny Hot Shapers
 Potící triko Hot Shapers
 Potící legíny Hot Shapers 3/4



799 Kč
1 399 Kč

ID 104207362

599 Kč
1 099 Kč

ID 102862109

399 Kč
599 Kč

ID 104198263

Tip:  Přejete si zakoupit pouze jeden 
vybraný kus?  
Zeptejte se našich operátorů.

1 balení obsahuje 3 ks.

800 180 181 35



Lizz by Velform
Revoluční řešení proti vráskám

• Vyhlazuje a sjednocuje pleť
• Redukuje a snižuje vzhled drobných vrásek
• Úžasný výsledek už za pouhé 2 minuty
• Vydrží až 8 hodin
• Vhodné pro všechny typy pleti
• Možné užívat s nebo bez make-upu

Využijte příležitosti, jak rychle a efektivně změnit Váš vzhled!

před po

Reakce po prvním použití: 
,,Skutečně? Tento produkt okamžitě omladil můj  
vzhled" Gail L, USA

,,Je to neuvěřitelné, ihned vypadám o 10 let mladší 
Okamžitě po nanesení produkt začal reagovat s mou 
pletí, a já mohla vidět výsledky během několika sekund".  
Florence S., USA

,,Wow! Nevycházím z údivu, jsem naprosto ohromena!" 
Midge M., USA

POUZE

pro více jak 20 aplikací

JAK PRODUKT FUNGUJE?
Několik vteřin po nanesení na Vaši pleť, Lizz začne schnout a formovat celou 
pokožku. Stahuje a vyhlazuje pleť a okamžitě promění vzhled pokožky. Nejlepší 
je velmi snadné nanesení produktu! Jednoduše aplikujte Lizz pod a kolem očí. 
Stačí pouhý jeden krok a máte hotovo. 

Žádné injekce, chirurgické zákroky a bolestivá léčba. 

+ ZDARMA 3 VZORKY

• Na sjednocení pleti
• Na oblast kolem rtů
• Na oblast obličeje a krku

Lifting již 
za 2minuty

1+1
Dárek

1 199 Kč
ID 105875750

www.wellneo.cz36
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Wellneo Circulation Vital 

Napomáhá od bolesti unavených nohou

Tento přístroj je založen na základech starověké čínské reflexologie 
a akupunktury. 

Wellneo Circulation Vital posiluje krevní oběh 
a zmírňuje unavené svalstvo. 

Přístroj využívá ověřený a otestovaný systém 
EMS (elektrická stimulace svalstva), který 
jemně stimuluje tlakové body na chodidlech 
a nohou. Bezpečné a stabilní proudění 
nízkofrekvenčních elektromagnetických vln 
přináší relaxační masáž, zvyšuje krevní oběh 
a uklidňuje. 

•  Relaxační a pohodlná masáž pomocí jemných elektrických impulsů
• Zlepšuje krevní oběh
• Zklidňuje a uvolňuje unavené nohy
•  10 přednastavených programů, 40 úrovní intenzity
•  4 podložky cílené na partie těla: 

záda, ramena, paže, stehna, břicho
• Jednoduché použití

Jednoduše umístěte svá chodidla na Wellneo Circulation Vital přístroj, 
nastavte úroveň požadované intenzity, pohodlně se usaďte a relaxujte. 
Při masírování Vašich chodidel můžete sledovat TV, číst knihu 
nebo poslouchat rádio. 

Balení obsahuje:
1x přístroj Wellneo Circualtion Vital
2x spojovací drátky
2x odkládací přihrádky pro gelové polštářky
1x Big Foot masážní válec
1x malý masážní váleček na chodidla
1x napájecí adaptér

Dárek: 4 samolepící podložky 
pro masáž partií Vašeho těla. 

3 999 Kč
2 999 Kč

ID 105908856

Posiluje krevní oběh 
a uvolňuje svaly

Dárek

Velikost: 42 x 40 x 13 cm 
Váha: 3,3 kg 
Automatické vypnutí po 25min.

800 180 181 37



38
800 180 181 

NÁZEV ZBOŽÍ CENA POČET 
KS

CENA  
CELKEM

  Chci se stát členem Club 5* 590 Kč 1 590 Kč

 

Zaškrtněte požadovaný způsob dopravy:

 Česká pošta (cena 155 Kč)                                PPL (cena 155 Kč) 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  ..................................................................................................................................................

ULICE  ..................................................................................................................... Č. POPISNÉ ..............................

MĚSTO  .........................................................................................................PSČ  ........................................................

MOBILNÍ TELELFON  (NUTNÉ PŘI PPL PŘEPRAVĚ)   ....................................................................................

E-MAIL:  .........................................................................................................PODPIS:  ................................................

STUDIO
MODERNA

STUDIO MODERNA, s.r.o. 
U Nákladového nádraží 3153/8 
130 00 Praha 3-Žižkov

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 
VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

PRO SVOU OBJEDNÁVKU 
MŮŽETE TAKÉ POUŽÍT 
TENTO OBJEDNÁVKOVÝ 
FORMULÁŘ  
A PO VYSTŘIŽENÍ JEJ 
ZASLAT NA TUTO ADRESU:

Svou objednávkou dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Studio Moderna, 
s.r.o. ("správce") a s jejich následným zpracováním pro účely činnosti správce, včetně zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., souhlas může být kdykoli z Vaší strany 
písemně odvolán na adrese: Studio Moderna, s.r.o., U Nákladového nádraží 3153/8, 130 00 Praha 3. Máte přístup 
k osobním údajům a právo na jejich opravu a náleží Vám ochrana práv podle § 11, 21 zák. č. 101 Sb. Přesné 
informace a podmínky jsou stanoveny na www.topshop.cz a objednatel s nimi výslovně souhlasí.



WWW STRÁNKY 
www.topshop.cz
www.delimano.cz
www.dormeo.cz
www.walkmaxx.cz
www.club5.cz

KAMENNÉ 
PRODEJNY

 OC Europark 
Nákupní 389/3, Praha 10-Štěrboholy 
Tel: 272 651 496

 Shop Park Čestlice 
Průhonická 119, Čestlice – Průhonice 
Tel: 271 752 276

 OC Nová Karolina 
Jantarová 3344/4, Ostrava 2 
Tel: 596 155 034

 České Budějovice 
Pražská 2738/94, České Budějovice 
Tel: 385 340 393

 OC Olympia Plzeň 
Písecká 972/1, Plzeň - Černice 
Tel: 377 423 013

 Atrium Palác Pardubice 
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice 
Tel: 466 030 702 
 

 Palackého 
Palackého 14, Praha 1 
Tel: 224 949 146

 Revoluční 
Revoluční 1056/8A, Praha 1 
Tel: 222 313 377

 Meteor Centre Office Park 
Sokolovská 100/94, Praha 8 
Tel: 222 311 339

 Novodvorská Plaza 
Novodvorská 1800/136, Praha 4 
Tel: 225 437 790

 Brno 
Kobližná 12, Brno 
Tel: 542 211 860

 OC Mercury Č. Budějovice 
Nádražní 1759, České Budějovice 
Tel: 389 054 454 

800 180 181 

Dvoukotoučová pila Dualsaw CS 450
Všestranná a výkonná pila, která si snadno poradí s nejrůznějšími 
druhy materiálů. Pila DualSaw CS 450 vám usnadní kutilské práce, 
protože nabízí:

Řezání v obou směrech: řezejte dopředu i dozadu bez zpětných rázů. 
 Zabraňuje vzniku zpětného rázu, omezuje množství jisker, vibrací a přehřívání. 
Díky tomu je DualSaw bezpečnější než jakákoli pila s jedním kotoučem. 
 Hladší řezy: čistší řez oproti ostatním pilám díky technologii dvou 
kotoučů – jeden řeže, zatímco druhý leští. 
 Všestrannost: pilu DualSaw můžete používat na různé materiály. 
 Profesionální přesnost: přesné řezání bez obvyklého štěpení, 
praskání a lámání. 
 Ponorné řezy: jakýmkoli materiálem bez předvrtaných otvorů. 
 Šetří peníze: nemusíte kupovat speciální kotouče na nejrůznější 
materiály. 
Šetří čas: nemusíte vyměňovat kotouče

2 499 Kč
3 999 Kč

ID: 104146841

1 500 Kč
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Navštivte naše prodejny (seznam na str. 39).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 11, výše měsíční 
splátky 1 000 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 11 000 Kč, roční úroková sazba 19,48 %, RPSN 21,31 %, úvěr bez pojištění schopnosti 
splácet. Prodejce zprostředkovává úvěry pro spol. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem); 
je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele.  Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

Walkmaxx zimní obuv  
nízká – dámská a pánská
Nenechte se chladným počasím odradit 
od dlouhých procházek.

•  Protiskluzová podrážka pro bezpečnou chůzi
•  Větru a voděodolný svrchní materiál díky MAXX-Resist
•  Pomáhá uvolňovat tlak a předcházet bolesti kloubů a zad.
• Pomáhá formovat a zpevňovat svaly.
• Přispívá k rychlejšímu spalování kalorií.
•  Stimuluje cirkulaci a pomáhá předcházet celulitidě.

Protiskluzová 
podrážka 
pro Vaši 
bezpečnost

více na str. 31999 Kč1 699 Kč

Barva: hnědá, černá 
Velikost: 36–42

ID: 105426238 Barva: černá 
Velikost: 40–45

ID: 105416604

700 Kč

Nepřehlédněte




