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Sdí le j te  s  námi

 

Limitovaná 
vánoční  
nabídka

str. 11  

-50%

NutriBullet
Red

Doporučuje

více 
naleznete 
na straně 

Neuvěřitelně hebký  
a jemný materiál

více na str. 35 více na str. 30 více na str. 22

Miss Belt
zeštíhlující pás

Kouzelné

Zimní boty 
vysoké 

800 880 802 nabídka platná do 31. 12. 2015



více na str. 22

více  na str. 14 více  na str. 34

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí do 31. 12. 2015 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

více  na str. 30

Milí zákazníci, 

blíží se čas Vánoc, kromě užívání vánoční pohody 
a vídání se s přáteli, na nás rovněž čekají týdny 
úklidu, dokončování pracovních povinností, 
nakupování, shánění dárků, vaření a pečení. 
Ve všech těchto nelibých oblastech bychom Vám 
chtěli pomoci a nabídnout Vám řadu kvalitních 
produktů. 
Zamést a poklidit Vám pomohou nové mopy 
na str. 19. Jako výborný tip na vánoční dárek 
doporučujeme NutriBullet Red, str.  22. Na vaření 
a pečení jsou pro Vás připraveni pomocníci na str. 21. 

Tipy na dárek pro Vaše malé ratolesti 
najdete na str. 14–16, v podobě roztomilých 
plyšových hraček nebo dětského povlečení. 
Chcete vykouzlit úsměv na rtech svým 
blízkým? Pak jsme pro Vás na str. 11 
připravili limitovanou edici Warm Hug 
z neuvěřitelně hebkého materiálu. 

Přejeme Vám příjemné nakupování.

Sport & volný čas

JAK OBJEDNAT?

800 880 802 
volejte zdarma denně

TIP 
NA VÁNOČNÍ 

DÁREK!
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B
náměstí 
Republiky

nám. Republiky

nám. 
Republiky

Dlouhá

5, 8, 24, 26, 207 Na Poříčí

SoukenickáDlouhá

R
evoluční

BKřižíkova

Křižíkova

Sokolovská

Thám
ova

směr 
Florenc

Truhlářská

náměstí 
Republiky

3, 8

Najdete nás zde:

SLEVOVÝ KUPÓN 12.–15. 11. 2015

Jeggins

Sekáček

SLEVOVÝ KUPÓN 6.–29. 11. 2015

Skládací žehlička  
Rovus 

50 %

50 %

20 %
 *platí pouze na prodejnách

 *platí pouze na prodejnách

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 Karolína 
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 1082/2, 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 

800 880 802

SLEVOVÝ KUPÓN 19.–22. 11. 2015

 *platí pouze na prodejnách
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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®. 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.

• Matrace dostupné v různých rozměrech.

Příklad splácení na zadní straně katalogu.

Domov & bydlení

www.dormeo.cz4



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

vera
•  Výška 16 cm

ID 102673919

ID 100041942

Nastavitelná tuhost matrace
s paměťovou pěnou iMemory

iMemory Silver

16cm TVRDÁMĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

DOPORUČUJEME! NYNÍ NA SPLÁTKY JEŠTĚ VÝHODNĚJI.

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

0% splátek  
bez navýšení

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

Siena  
přikrývka  
+ polštářek*

v hodnotě 1 990 Kč

18cm

TVRDÁMĚKKÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

*) nevztahuje se na Siena matraci

800 880 802 5

pro zdravý a nerušený spánek



pro jemný pocit m
asá

že

Sp
ec

iál

ní p
yramidová struktura

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.

od 2 290 Kč od 1 790 Kč

500 Kč
•   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.

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 
dnu odpočinuly.

• Rozměry: 60 x 190 cm a 60 x 140 cm

Dostupné barvy potahů:

od 1 490 Kč
od 690 Kč

ID 104827385

800 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz6



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.

Dostupná v různých rozměrech.

PŘI ZAKOUPENÍ PŘISTÝLKY 
RENEW DOSTANETE JAKO 
DÁREK ANATOMICKÝ 
POLŠTÁŘEK  
EUCALYPTUS
 
V HODNOTĚ 

790 Kč

Doporučuje 

Jiří Zídek
1. český hráč v NBA

od 2 490 Kč
ID 104889501

800 880 802 7

pro zdravý a nerušený spánek







 

990 Kč
790 Kč

ID 100790568

549 Kč
449 Kč

ID 102568597

790 Kč
590 Kč

ID 100790567



Dormeo Aloe Vera 
•   Aloe vera zklidňuje a revitalizuje pokožku. 
•  Vlákna jsou jemná a hebká na dotek.
 polštář Combi 50 x 70 cm
 polštář Classic 50 x 70 cm



790 Kč
ID 100528910

690 Kč
ID 100528909

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

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

•   Polštáře Air jsou vyplněny paměťovou pěnou, která  
se přizpůsobí tvaru Vašeho krku a hlavy.

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

•   Polštář Air Combi je vyplněn mikrovláknem  
Wellsleep® a přináší pohodlí a oporu pro hlavu,  
krk a páteř.

 polštář Air 30 x 50 cm
 polštář Contour 30 x 50 cm
  polštář Air Combi  

50 x 70 cm

Dormeo polštář  
Eucalyptus
•  Skvělé termoregulační vlastnosti
•  Správná podpora hlavy a krku
•  Přirozeně hypoalergenní
•   Potahy polštářů jsou snímatelné  

 a pratelné v pračce.
    polštář Anatomic 30 x 50 cm
     polštář Classic 50 x 70 cm

1 190 Kč
790 Kč

ID 104516078

790 Kč
690 Kč

ID 104516077

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

Domov & bydlení

www.dormeo.cz8



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.

pěna Ecocell®

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. 

od 2 990 Kč
ID 104811721

50%
SLEVA

paměťová pěna

800 880 802 9

pro zdravý a nerušený spánek



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!

Dormeo Multifunkční  
polštář 10v1
Není to jen polštář, jsou to všechny 
polštáře, které kdy budete potřebovat. 
Přizpůsobte si jej přesně podle svých potřeb. 

 Nabízí 10 různých možností využití!

•  K polštáři také nabízíme skvělé potahy v různých barvách, 
které skvěle poslouží jako vhodný dekorační prvek do ložnice, 
obýváku či dětského pokoje.

• Výplň polštáře: 100 % polyester
•  Materiál potahu: 55 % bavlna,  

45 % polyester

1 090 Kč

ID 104716284

545 Kč

1 599 Kč
1 199 Kč

ID 104841721

50%
SLEVA

Dostupný v těchto barvách

Dormeo koberec  
z paměťové pěny 
Asana a Cloud
•   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

Domov & bydlení

www.dormeo.cz10



-50 %

TIP 
NA VÁNOČNÍ 

DÁREK!

Dormeo sada Warm Hug 
Neuvěřitelně hebká a na dotek jemná sada deky a polštářku. 

Vaše oblíbená kouzelná sada je zpět!
A věřte tomu nebo ne, letos přicházíme s ještě jemnějším a příjemnějším 
materiálem!
Kombinace barevné kožešinky s měkoučkou plyšovou tkaninou zaručí 
teplé a příjemné zachumlání v zimních měsících. 
Materiál, který se nežmolkuje je dostupný v úžasných trendy barvách.

 

nyní 699 Kčobvyklá cena 1 399 Kč

Polštářek: 40x40 cm
Deka: 130x190 cm

ID 105864356

800 880 802 11

pro zdravý a nerušený spánek

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

LIMITOVANÁ



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!

Domov & bydlení

www.dormeo.cz12



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

800 880 802 13

pro zdravý a nerušený spánek



Dormeo Set 
pro dívky
Úžasně měkká deka a polštářek

Mazlivý a plyšový materiál přináší 
pocit pohodlí a měkkosti, který 
ukolíbá Vaše dítko ke sladkému 
spánku. 

Našité plyšové symboly jsou 
příjemné na dotek a Vaše dítě si je 
zamiluje. 

Set lze použít jak doma, tak v autě 
či v letadle. Vzhledem ke snadné 
údržbě si tento set oblíbí i maminky.

Materiál: 100% polyester 
Deka: 120 x 170 cm
Polštář: 40 x 40 cm

590 Kč
ID 105877042

povlečení

 Set deka 
s polštářem

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

www.dormeo.cz14



Dormeo Set 
pro chlapce
Rozkošný a dobrodružný set 
deky a polštářku

Hebký plyšový materiál 
přináší teplý a pohodlný pocit. 
Neuvěřitelná měkkost materiálu 
dodá Vašemu dítku sladký 
a nerušený spánek. 

Děti si jej zamilují. Set je snadno 
přenositelný. Lze vzít s sebou 
do auta, letadla či na návštěvu 
k prarodičům. 

Vzhledem k snadné údržbě si Dino 
Set zamilují i maminky.

590 Kč
ID 105877041

povlečení

 Set deka 
s polštářem

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

590 Kč
ID 105876254

800 880 802 15

pro zdravý a nerušený spánek



Ahoj děti,

jsme vaši noví nejlepší přátelé - super 

měkké a plyšové přátelské hračky! 

Zbožňujeme denní hraní i noční mazlení, 

a když o nás budete pečovat, můžeme vám 

ukázat naše kouzla! 

399 Kč
ID 104142887 

Uzdravím  
tvé bolístky.

Budu 
tě vždy   

ochraňovat
Umím 

kouzlit.
       Budu tvým

nejlepším
    kamarádem

TEDDY

PUFFY

KITTY

PUPPY

Materiál:
Tkanina – 100% polyester
Výplň – 40% polyester, 
40% polypropylen (ABS zma)
Lze prát na 40 °C

Domov & bydlení

www.dormeo.cz16



Dostupné barvy povlečení

50%
SLEVA

od 1199 Kč

999 Kč

499 Kč

ID 102848799

ID 102837150

Dostupné barvy povlečení

Dormeo povlečení Aromatherapy
•  Úžasná kombinace barev: 

Modrofialová–bílá, zelená–bílá nebo žlutá–bílá
• Možné prát na 40°C 
• Lze sušit při nízké teplotě
• Lze žehlit 
Rozměry:  
přikrývka 140 x 200 cm, polštářek 50 x 70 cm  
přikrývka 200 x 200 cm, 2x polštářky 50 x 70 cm 

Dormeo povlečení Symphony
• Jasné a zářivé barvy
• Krásný hravý design
• Jemné na dotyk
• Snadno se udržuje
Rozměry: 
přikrývka 140 x 200 cm, polštářek 50 x 70 cm
přikrývka 200 x 200 cm, 2x polštářky 50 x 70 cm

od 599 Kč

50%

800 880 802 17

pro zdravý a nerušený spánek



Rovus bezdrátový ruční 
vysavač
Bezdrátový vysavač oceníte při drobných 
každodenních nehodách v kuchyni a v místech, 
která jsou obtížně dostupná. 

Ruční vysavač je určen pro efektivní vysávání jak 
v kuchyni, tak v autě či ve Vašem domě. 

Ideální pomocník při čištění interiéru Vašeho 
vozu. Stírací lišta Vám pomůže umýt okna a zbavit 
vlhkosti u hladkých povrchů. 

Nástavec kartáče dokonale vysaje srst domácích 
mazlíčků.

•   Jednoduchým stisknutím tlačítka snadno vysavač 
vyčistíte

•   Snadno vyjímatelné filtry
•   Omyvatelný povrch

Rovus skládací žehlička na cesty
Uchovávejte své oblečení čisté a úhledně vyžehlené, i když jste 
daleko od domova. Žehlička je speciálně navržena tak, aby se dala 
lehce převézt a používat i na cestách. Díky variabilnímu přepínání ji 
lze používat na všech kontinentech.

•  Variabilní regulátor páry
•  Skládací rukojeť
•  Keramický nepřilnavý povrch
•  Rozměry žehličky: 18 x 10 x 10 cm
• Příkon: 800 W

Balení obsahuje:
1x nádoba
1x omyvatelný HEPA filtr
1x kartáč nástavec
1x čistič štěrbin a drobných spár

1 399 Kč 799 Kč

Technické informace: 
Výkon: 50W
Funkce: suché a mokré 
vysávání
7.2V Ni-Mh baterie 1200mAh
Vysoký sací výkon: 2kPa
Doba nabíjení: 3 hod

Výdrž baterie: 10 min
Objem nádoby na odpad: 0,4 l
Objem nádoby na vodu: 45 ml
Hlučnost: 80 dB
Rozměry: 37,3 x 10,3 x 11 cm

ID 105299456

Na suché i mokré 
vysávání!

Tip: Zeptejte se našich 
operátorů na další 
příslušenství.

599 Kč 499 Kč
ID  104725862 

www.topshop.cz18
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H2O Powerx 6v1
elegantní, snadno ovladatelný 
přístroj, který Vám ušetří čas 
a pomůže v čištění celého 
domova.

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

Pomůže Vám vysát drobky, 
rozlité nápoje, vyčistí nečistoty 
mezi trhlinami a v nedostupných 
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

Titan twist mop
Představujeme Vám 
novinku na trhu, která Vám 
pomůže vyčistit podlahu, 
aniž by bylo nutné použít 
těžký kbelík se špinavou 
vodou.

Titan Twist Mop je 
bezkonkurenční prostředek, 
který Vám umožní čištění 
podlahy i bez drsných 
a škodlivých chemických 
látek, které mohou být rovněž 
škodlivé pro Vaše zdraví. Při 
používání tohoto mopu Vaše 
ruce zůstanou čisté a jemné.

 Duální síla mikrovláken je 
složena ze dvou vrstev: 
absorpčních a zaoblených 
vláken, díky kterým smyjete i ty 
nejmenší částečky z podlahy. 

 Kompletní otáčení hlavice 
mopu o 360° Vám pomůže 
vyčistit všechny kouty 
ve Vašem domě. 

Tip: Zeptejte se našich 
operátorů na náhradní 
návleky. 

Tip: Zeptejte se našich 
operátorů na náhradní 
návleky. 

6 999 Kč
5 999 Kč

ID 104565797  

799 Kč
ID 105413838 

• Super absorpční mikrovlákno
• O 360° otočná hlavice
• Velmi snadná manipulace
•  Není zapotřebí používat 

kbelík
•  Lze prát v pračce,  

odolná podložka
•  Vhodné pro různé 

 typy podlah
• Uskladnitelný

od poloviny 
listopadu

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

800 880 802 19



PROČ JE VAŘENÍ S DELIMANO CERAMICA FORTE      
TAKOVOU RADOSTÍ?

3x více nepřilnavá

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

Nejlepší odolnost proti poškrábání

Povrch CeramicaForte je nejvíce odol-
ný vůči poškrábání, který je v současné 
době dostupný. Je až o 50 % více 
odolný v porovnání s nejlepšími existují-

cími 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 pokr-
my 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, va-
ření 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 materi-
álech, které neobsahují žádné těžké 
kovy. Povrch je bez PTFE a PFOA.

1
2

3

5

6

4

7

1  Hrnec 24cm – 1 199 Kč

2  Hrnec 20cm – 899 Kč

3  Kastrol 20cm – 699 Kč

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

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

4  Pánev Wok 20cm – 499 Kč

5  Rendlík na omáčky 16cm – 499 Kč

6  Pánev na smažení 16cm – 449 Kč

www.delimano.cz20
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8

9

10

11

12

13

14

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

Vánoční sleva 
100 Kč

Speciální vánoční  
nabídka na pečení
Delimano Ceramica Delicia Set
Ideální vánoční set pro přípravu vánočních cukrovinek

Moderní design, který se hodí do každé domácnosti. Tato řada je vyrobena  
z materiálů nejvyšší kvality: na vnitřní straně je zapracován ekologicky šetrná 
vysoce odolná keramická vrstva.

Při použití tohoto vánočního setu ve Vaší kuchyni bude Vaše cukroví  
chutné a křehké. 

999 Kč

899 Kč
699 Kč

599 Kč
Tip: Získejte ještě větší slevu při 
zakoupení těchto vyobrazených  
2 ks vánočních pekáčů. 

800 880 802 21

radost z vaření



Doplněk do smoothie Nutriblast.

Výborná přísada do vašeho každodenního 
Nutriblastu, která vám dodá vitamíny, minerály, 
proteiny, vlákninu a antioxidanty.

Obsah: 170 g
499 Kč

VÁNOČNÍ DÁREK  
PLNÝ ZDRAVÍ 
Darujte svým blízkým a rodině ten 
nejcennější dárek, který jim můžete 
dát – dar zdraví a štěstí! S každým 
blížícím se novým rokem si většina z nás 
dává předsevzetí: aktivnější život, pohyb, 
pevnější zdraví, štěstí…

S pomocí NutriBulletu se 
v nadcházejícím roce 2016 toto 
předsevzetí může stát realitou. 
Doporučujeme tento produkt každému, 
kdo chce žít zdravěji, hledá snadný 
a rychlý způsob jak zhubnout a přesto 
si  udržet vitalitu. 

Produkt, který Vám pomůže připravit 
chutné smoothies a nápoje nazvané 
Nutriblast. Díky NutriBulletu oceníte 
snadnou manipulaci s přístrojem, 
nezabírá tolik místa, je vhodný pro 
vegetariány i vegany, pro rodiny 
s malými dětmi a pro lidi, kteří si přejí 
snížit hladinu zvýšeného cholesterolu.  
V podstatě lze tento multifunkční přístroj 
doporučit naprosto každému! 

1 ks

www.delimano.cz22
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NutriBullet
Není to pouze obyčejný mixér, je to nutriční extraktor!

Nejkrásnější vánoční dárek, který můžete dát - zdraví a štěstí. 
NutriBullet extrahuje veškeré vitaminy, minerály a živiny tím, že důkladně 
rozmixuje všechny části ovoce, zeleniny, ořechů a semínek. 

• Pomůže Vám dodat sílu, energii a vitalitu pro aktivní život
•  600W motor + příslušenství
• Prodáno přes 14 000 000 kusů po celém světě

Exkluzivní a limitovaná vánoční edice!

TIP 
NA VÁNOČNÍ 

DÁREK!

Doporučuje

ID 105897055

Balení obsahuje: 1x mixér s motorem, 1x nádobu, 
1x speciální extrakční čepel, 1x manuál + průvodce

800 880 802 23

radost z vaření

od 2 599 Kč

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

LIMITOVANÁ



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

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

599 Kč
ID 102481298

fantazii  se  
meze nekladou

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

699 Kč

200 Kč

499 Kč

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.

•   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

www.delimano.cz24
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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
• ø 20 cm

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 stupňů za pouhých 5 sekund.
•  Vypadá a funguje jako běžná mísící baterie.
•  Ušetříte čas, energii i vodu bez nutnosti ústředního ohřevu.
•  Můžete regulovat teplotu vody od vlažné až po horkou.
•   Baterie je vybavena automatickým vypínačem,  

proto není nutné připojovat a odpojovat napájecí kabel
• Příkon: 3 kW

Teplá voda během 
chvilky. Kdekoliv!

1 599 Kč
1 399 Kč

ID 102367595

200 Kč

999 Kč
ID 105895651

499 Kč

Tip:  Zeptejte se operátorů na inovativní 
model s digitálním displejem!

800 880 802 25

radost z vaření



Delimano Family Kitchen Star
Představujeme Vám minikuchyňského robota, 
odšťavňovač a drtič na led – to vše v jednom 
kompaktním snadno uložitelným zařízení. 

S tímto šikovným přístrojem lze rovněž nakrájet zeleninu, 
ovoce, či pizzu. 

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

Delimano  
Ceramica Nera 
Sada nožů  

1 199 Kč
599 Kč

ID 103306521

Balení obsahuje: 1x nůž 
14,5 cm, 1x nůž 9,5 cm, 
1x škrabku

Delimano  
Spirálový kráječ Brava
 Užitečný kuchyňský pomocník  
při přípravě salátů a vegetariánských pokrmů.

•  Speciální design umožňuje snadno nakrájet syrovou zeleninu 
do různých  nepravidelných útvarů, griland a spirál.

•  Nová funkce ořezávatka napomůže zpracovat vegetariánské 
špagety či vykrájet drobné zeleninové kousky.

ID 105561008

299 Kč 249 Kč

1 199 Kč
ID 105867887 

50%
SLEVA

Balení obsahuje:
1x Minikuchyňský robot
1x Odšťavňovač
1x Kráječe na drobné a hrubé krájení
1x Nástavec na přípravu dezertů
1x Nástavec na broušení

www.delimano.cz26
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Delimano Sada nádobí  
Smart Premium
• Úspora místa při skladování
• Multifunkční použití
•  Obsahuje: pokličku, 2x hrnce,  

pánev

Delimano Chef  
digitální váha
•  Važte, míchejte a dávejte vše 

do jedné mísy
•  Važte podle váhy nebo měřte 

mléko, vodu, olej podle objemu
•  Max. váha 5kg
•  Funkce TARE

Tip:  Zeptejte se operátora na cenu  
Rodinné Sady 2 ks hrnců  
Delimano Smart Cook Vision. 
Ušetříte až 1 000 Kč!

Delimano  
Hrnec Smart Cook Vision
Jediný nízkotlaký hrnec včetně pokličky, který, 
můžete bezpečně během vaření otevírat.

•   3 techniky vaření v 1 hrnci: vaření, nízkotlaké vaření, 
vaření v páře.

•   Již nemusíte čekat, až se uvolní tlak – můžete 
bezpečně otevřít pokličku kdykoliv chcete, abyste mohli 
své jídlo ochutnat.

•   Vzduchotěsné silikonové těsnění pokličky zajistí, že 
Vám obsah nikdy nevykypí!

•   Rychlejší vaření znamená, že si Vaše jídlo uchová více 
vitaminů, minerálů a chuti.

•   Vyroben z velmi kvalitní oceli.

1 749 Kč
1 249 Kč

ID 103540750

3 litry

2 199 Kč
1 499 Kč

ID 103383740

4 litry

2 499 Kč
1 699 Kč

ID 103383741

6 litrů

AKCE

799 Kč
599 Kč

ID 102576335 

3 599 Kč
1 999 Kč

ID 103540758

800 880 802 27
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 Výjimečné slevy až do 70 % na několik  
desítek produktů

 Dárky a slevové kupony navíc

 Nákup na splátky: možnost odložit splátky  
o 2 měsíce

 Prodloužená záruka vrácení peněz, 
pokud nejste spokojeni 

 Zvýhodněné přepravné nad 3000 Kč

  Speciální akce, soutěže, slosování

  Slevy a výhody u našich externích partnerů

STAŇTE SE ČLENY KLUBU  
A ZÍSKEJTE VÍCE!

Jméno

Ing. AndreA novotná

ID zákazníka 

267895313131

Platnost Do

12/2015

Klub, Který vám dává více

Martina Štiková

Členství beru velice 
pozitivně. Hlavním 
benefitem Clubu 5* je to, 
že člověk může nakupovat 
v pohodlí domova. Zkušení 
prodejci na druhé straně 
telefonu mi vždy poradí se 
všemi náležitostmi, které 
mě u zboží zajímají. Nejvíc 
mě baví akční nabídky. 

Vím, že nakoupím kvalitní výrobky za skvělé ceny a ještě 
k tomu mám oporu v lidech, kteří mi to zboží prodávají. 

Alena Gasior

Do Club 5* jsem vstoupila 
náhodou, členství mi bylo 
nabídnuto telefonicky 
příjemným, pozitivně 
naladěným operátorem 
při upřesňování mé 
objednávky. Pomohlo 
mi nejen finančně ušetřit 
několik tisíc korun, ale 
operátoři mi také vždy 

sdělili nejnovější novinky a dokonce hlídali, aby mi 
nepropadly slevové kupóny.

Zdeňka Řípová

Jednoho dne jsem 
viděla v televizi reklamu 
na bandáže na ruce. Tyto 
pásky doktora Levina 
mě natolik nadchly, že 
jsem si zavolala a ihned 
objednala. Na zákaznické 
lince jsem byla brána 
nejen jako zákazník, ale 
především jako člověk, 

který má své potřeby. Největší benefit je pro mě to, 
že jsem pro ně neustále živým členem. Znají mé 
objednávky a vědí, co potřebuji. 

UŠETŘILA 51 900,-

UŠETŘILA 12 400,-

UŠETŘILA 14 400,-

Jan Choděra

Když jsem uzavřel 
členství, bylo to na dálku 
po telefonu. Jakmile 
mi operátorka nabídla 
veškeré výhody Club 5*, 
tak jsem neváhal 
a opravdu mě to nadchlo. 
Líbí se mi na tom to, že 
se o mě opravdu starají. 
Člověk pro tuto firmu 

není jednorázový. A jelikož opravdu sledují mé 
objednávky, vždy mi nabídnou zboží podobného 
charakteru a jsou tudíž schopni vystihnout mé 
požadavky. Přicházejí stále s novými nabídkami 
a inovacemi a někdo prostě myslí za mě. Ten osobní 
přístup mě baví. 

UŠETŘIL 17 000,-

www.club5.cz28
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VÁNOČNÍ AKCE 
CLUB 5* 

Určeno pouze pro členy Club 5*.
Platnost slevy do 31. 12. 2015

Studio Moderna s.r.o., 
U Nákladového nádraží 
3153/8, 130 00 Praha 3

1 000 Kč
SLEVA
NA NÁKUP PRODUKTU  
GYMBIT ELEKTRONICKÝ MINI ROTOPED

Elektronický  
mini rotoped 

Gymbit
•  Ideální přístroj na procvičení dolních končetin
•   Zlepšuje cirkulaci krve a tudíž příznivé působí 

celkově na zdraví
•   Cvičte v pohodlí domova, u sledování televize 

z pohovky nebo sezení u stolu
•   Otáčení ve směru a v protisměru hodinových 

ručiček pro aktivaci více svalů
•   Kompaktní a nezabere mnoho místa (výška 

pouze 28 cm)
•   Lehčí než běžné rotopedy, snadno se přenáší 

(pouze 4,6kg)

4 299 Kč
ID 105202552

Udržujte se  
fit do pozdního  

věku!

800 880 802 29

Klub, který Vám dává více!



Walkmaxx Vycházková obuv 3.0
Perfektní a pohodlná obuv do nepříznivého počasí

Maximálně odolná vnější vrstva odpuzuje vlhkost, déšť i nečistoty. Spodní podešev je speciálně 
navržena tak, aby krok byl bezpečný i v blátivých či mokrých podmínkách. Vrchní část obuvi 
výborně chrání před větrem a nachlazením, čímž se dosahuje maximálního účinku, aby Vaše nohy 
zůstaly v teple a bez prochladnutí. 

• Zaoblená podešev poskytuje jedinečnou podporu chodidla
• Paměťová pěnová stélka umožňuje měkký došlap
• Boty jsou lehké a pohodlné

Walkmaxx Vycházková 
obuv 3.0 – nízká

Walkmaxx Vycházková  
obuv 3.0 – vysoká

Nohy jako v bavlnce 
i přes špatné počasí!

PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA

Stélka z paměťové 
pěny

Zaoblená 
podrážka

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENA!

500 Kč
Velikost: 36–45

1 699 Kč

1 199 Kč
ID 105669291

1 699 Kč

1 199 Kč
ID 105669271

Velikost: 36–45

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz30



Velikost: 40–46
pro něj

Víte, že Přizpůsobivá obuv  
byla vyrobena ve spolupráci  
s našimi zákazníky?
Zde jsou výsledky testování:

uživatelů uvedlo, že Přizpůsobivá obuv 
napomohla snazší a pohodlnější chůzi.

90%
77%

uživatelů bylo spokojeno při 
testování této obuvi.

uživatelů prohlásilo, že užívání  
tohoto typu obuvi do jisté míry  
zmírnilo problémy při otékání nohou.

¾Více 
než

Studie testování spokojenosti uživatelů  byla zpracována Studiem Moderna, s.r.o.

5 000 000 +
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Walkmaxx přidává k benefitům zaoblené podrážky novinku - pružnou 
podrážku, která se při chůzi roztáhne pro perfektní pohodlí! 
Dodatečná gelová vložka uvnitř boty poskytuje skvělou absorpci 
nárazu a je oporou při každém kroku.

Flexibilní 
podrážka

Zaoblená 
 podrážka

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
2 podrážky v jedné botě!

pro ni
Velikost: 36–41

pro ni
Velikost: 36–41

1 899 Kč
ID 105649406ID 105649430

ID 105649424

1 999 Kč

Navrhnuto pro Vaše 
maximální pohodlí!

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENA!
při chůzi se  

roztáhne až o 1,5 cm

Walkmaxx Přizpůsobivá obuv
Navrhnuty, aby poskytly pohodlí Vašim chodidlům.

Nová patentovaná podrážka, která rozpozná Vaši nohu a:

•   Roztáhne se dle potřeby
•   Přizpůsobí se tvaru každé nohy
•   Chrání před případnými deformacemi  

chodidla, které mění běžnou obuv  
v nepohodlnou.

800 880 802 31

pohodlí pro Vaše nohy



Walkmaxx 
Přizpůsobivá obuv

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

pro něj

1 799 Kč

1 499 Kč
ID 104808299

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

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE
SPECIALISTY ORTOPEDIE
„Obuv se zaoblenou podrážkou napomáhá při pohybu 
nohou, zabraňuje tlaku vůči kloubům a disponuje 
flexibilním prostorem umožňující pohyb uvnitř boty. 
Výsledkem je snadná a velmi pohodlná chůze bez 
deformace chodidla.“

Nožní klenba nám tlumí veškeré nárazy při došlapu o tvrdou podložku 
a odlehčuje tak kloubům, a tím chrání naši páteř, aby se na ně 
nepřenášely velké otřesy. Nožní klenba se vyvíjí zhruba do šestého roku 

a velmi záleží na rozvoji šlach, vazů a svalstva na dolní končetině. 
Pokud svaly a vazy do té doby dostatečně nezesílí, můžeme 

trpět deformací chodidla a vznikne tak plochá noha. 

Jaká je vhodná obuv?

Boty by měly být měkké a poddajné 
s ortopedickou vložkou. Dobrou kvalitu 
poznáte podle výstelky, která tlumí nárazy 
a šetří tak klouby. Pokud se pružnost boty 
ztrácí je načase obuv vyměnit. Sportovní obuv 
musí udržovat chodidlo ve stabilizované poloze 
a vrchní část boty by měla být z přírodního 
materiálu, aby nohy mohly „dýchat“. 

Special Hospital  
for Orthopaedic Surgery 

Expert, dr.sc. Hrvoje Klobučar, 
specialista ortopedie 

300 Kč

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz32



Walkmaxx Běžecká obuv 3D
Objevte nový stupeň pohodlí při běhání!

Vylepšená Walkmaxx Běžecká obuv nabízí nejvyšší 
stupeň technologie pro moderní podrážku společně 
s atraktivním unisex vzhledem.

•   Vnější vrstva podrážky: vyrobena z tvrdé  
a odolné EVA gumy

•   Střední vrstva podrážky: zabudována  
3D gelová vložka, která absorbuje otřesy

•   Svrchní materiál: lepší ventilace  
a dodatečná podpora

3D gelová vložka 
absorbuje otřesy

Walkmaxx  
Vycházková obuv
S těmito neuvěřitelně pohodlnými teniskami si své procházky 
užijete ještě více. Stélka z paměťové pěny ztlumí nárazy a Vy 
se tak budete cítit, jako byste chodili v oblacích. Elegantní 
vzhled pro každodenní nošení s elastickými tkaničkami pro 
snadné nazouvání.

Stélka z paměťové 
pěny

Zaoblená 
podrážka Paměťová pěna 

pro měkký nášlap

1 499 Kč

1 099 Kč

Velikost: 36–41

ID 104527166

Barva: 
béžová, 
šedá,  
modrá

Walkmaxx  
Vycházková obuv  
Street Style
Udržují skvělý komfort při chůzi  
a nabízí mnoho vylepšení:

•  Odnímatelná zelená gelová vložka 
v pánském modelu nabízí 
masážní a chladivý efekt.

•  Gelová vložka uvnitř 
dámského modelu 
poskytuje skvělou 
absorpci nárazů 
a lepší oporu nohy.

•  Oba modely mají 
nyní extra měkké 
lemování pro ještě 
lepší pocit chodidla.

•  Stylový design z nich 
dělá obuv vhodnou i pro více 
společenské okamžiky.

pro něj

pro ni
Velikost: 40–45

Velikost: 40–45

ID 104528151

1 399 Kč

Barva: 
béžová, 
modrá,
černá

POSLEDNÍ KUSY

POSLEDNÍ KUSY POSLEDNÍ KUSY

1 599 Kč

1 119 Kč

Velikost: 36–45

ID 104526527

999 Kč

800 880 802 33

pohodlí pro Vaše nohy



TRÁPÍ VÁS VRÁSKY POD 
OČIMA A TOUŽÍTE VYPADAT 

MLADŠÍ? PŘEDSTAVTE SI, 
ŽE BYSTE MOHLI VRÁTIT 

ZPĚT ČAS A VRÁSKY 
A NEDOKONALOSTI PLETI 

BY ZMIZELY.

Krém proti vráskám  
Lizz od Velform, 2 ks
Novinka Lizz od Velform přichází se 
skvělým řešením při ošetřování stárnoucí 
pleti. Krém se postará o napnutí, 
zpevnění pleti a vyhlazení vrásek.

Krém se používá opravdu jednoduše. 
Nanesete ho na oblast kolem očí a hned 
po uschnutí krému uvidíte výsledky

Pleť se krásně napne, záhyby na pokožce se 
vyplní a vrásky zmizí. 

Rozdíl uvidíte už po několika vteřinách!

Toto neinvazivní řešení je ideální na speciální 
příležitosti, kdy chcete vypadat opravdu 
kouzelně.

Krém působí až osm hodin, takže si můžete 
naplno vychutnat omlazující efekt

Zmírněte příznaky 
stárnutí pleti.

Kompletní řešení  
pro vaši pleť
Spolu se dvěma lahvičkami séra 
na ošetřování pleti v oblasti očí dostanete 3 
vzorky péče o pleť v oblasti úst, čela a krku 
a korektor na překrytí pigmentových skvrn 
a flíčků způsobených sluncem.

Toto kompletní řešení se postará o mladistvý 
vzhled celého obličeje. Lahvička krému Lizz 
vydrží na více než 100 použití.

15 ml
Před Po 3 ml 3 ml 3 ml

1 199 Kč
ID 105875750

Zdraví & krása

www.topshop.cz34



Okamžitě štíhlý 
pas!

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

Okamžitě tvaruje a zeštíhluje Váš pas, při stažení 
dodává tvar přesýpacích hodin. 

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 Vašemi tělesnými 
křivkami, ale i s Vaším zdravím. Bližší 
info na straně 22. 

699 Kč
ID 105902540 

800 880 802 35



Gymbit Wonder Core
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.

1 999 Kč
ID 103405629

Válec na posilování břišních svalů 
Gymbit speed abs
Gymbit speed abs je fitness vybavení na posilování břišních svalů, 
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.

1 299 Kč
ID 104565827 

od poloviny 
listopadu

ilustrační foto

Zdraví & krása

www.topshop.cz36



Zeštíhlující džegíny
Řekněte sbohem legínám, které doposud nevhodně 
zdůrazňovaly celulitidu a tukové polštářky!

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

Chcete vypadat výborně a sexy jako v džínách a zároveň se cítit 
pohodlně jako v bavlněných legínách? Vyzkoušejte zeštíhlující 
džegíny, kombinaci džín a legín, které se přizpůsobí Vaší postavě 
bez ohledu na její tvar a velikost. 

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

•  Okamžitá proměna – během několika sekund budete vypadat 
štíhlejší a pevnější 

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

Dostupné v těchto barvách: 
modrá, šedá, černá

ABDO CONTROL legíny 
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. 

Dostupné v těchto velikostech: S/M, L/XL, XXL/XXXL

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

1 balení obsahuje 3 ks.

Dostupné v těchto velikostech:
S–M; L–XL; 2XL–3XL 

1 199 Kč
ID 104436844

1 599 Kč
ID 105400366

Jedno balení 
obsahuje 3ks

800 880 802 37



399 Kč
599 Kč

Snadno a rychle 

zvýrazní Váš pas!

Hot Shapers Potící pás
Další skvělý produkt z řady Hot Shapers, který Vám 
dopomůže k vysněnému štíhlému pasu. Pás je stejně jako 
legíny vyroben z látky Neotex, která zvyšuje tělesnou teplotu, 
což napomáhá k intenzivnějšímu pocení. Pás můžete 
nosit během běžných denních aktivit a přitom shazovat 
přebytečné centimetry.

• Redukuje centimetry v oblasti pasu
• Pomáhá zvýraznit křivky
• Poskytuje i tělesnou oporu
• Měkký a pohodlný
• Dostupné v různých velikostech.

ID 105387696

Hot Shapers
Ideální pro vytvarování problémových 
partií a bříška!

Zvyšují teplotu Vašeho těla, čímž způsobují 
větší pocení, které má za následek vyhlazení 
a vypnutí Vaší pokožky a úbytek centimetrů.

•  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



SPECIÁLNÍ  
VÁNOČNÍ 
NABÍDKA  

HOT SHAPERS!

AKCE

999 Kč

799 Kč

499 Kč

1 399 Kč

1 099 Kč

599 Kč

ID 104207362

ID 102862109

ID 104198263

Zdraví & krása

www.topshop.cz38



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
Zpřístupňuje pro domácí použití očistné účinky léčebných 
klimatických solných jeskyní na dýchací cesty. Je ideálním 
podpůrným prostředkem pro alergiky, astmatiky a rovněž 
kuřáky. 

Účinnou látkou je sůl z jedinečného sedmihradského solného 
dolu v rumunském Praidu, která se už po staletí používá 
k léčbě dýchacích cest a jiných alergických onemocnění.

139 Kč
ID 102679624

599 Kč
ID 102463573

499 Kč

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

1 399 Kč
1 099 Kč

ID 103368903

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

399 Kč

ID 103304307

299 Kč

kolenní pásek

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

Zdraví & krása

800 880 802 39



40 800 880 802

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.



LIMITOVANÉ 
NABÍDKY

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

79 Kč
ID 102071025 

Ubrus bordó
• 50x150 cm 
•  materiál: 70% bavlna + 30% 

polyester

ID 101006987 

1 049 Kč

849 Kč

99 Kč

Dekorativní zdobítka
usnadní Vám zdobení  
vánočního cukroví

ID 101006980

2 590 Kč

2 390 Kč

200 Kč

200 Kč
Ubrus bílý
rozměry:  
130x170 cm  
150x200 cm  
materiál:  
70% bavlna  
a 30% polyester

200 Kč
Ubrus jelen 
sváteční
červený ubrus s motivem jelena 
a sněhových vloček

• 50x150 cm
• 100% bavlna

ID 101006945 

390 Kč
590 Kč

800 880 802 41www.topshop.cz



LIMITOVANÉ 
NABÍDKY

Dormeo Variety Blanket

Dormeo AromaTherapy 
polštář

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

ID 102836032

679 Kč

339 Kč

Obsah setu:  
3 velikosti vakuových 
sáčků

ID 105387261

349 Kč

ID 103792278 ID 103792272

1 090 Kč 290 Kč

490 Kč 190 Kč

Dormeo Natural harmony

přehoz
140×180 cm

polštářek
40×40 cm 100 Kč

495 Kč

100 Kč 990 Kč449 Kč

495 Kč
ID 102861882 

Dormeo 3D  
Vacuum box
Dostupné v těchto velikostech:
M:  80 × 60 × 32 cm
L: 100 × 65 × 32 cm 
XL: 110 × 65 × 47 cm

340 Kč

600 Kč

42
800 880 802



LIMITOVANÉ 
NABÍDKY

Dormeo AromaTherapy 
polštář

ID 104737194

Odpuzovač hmyzu 
a hlodavců sada  
2 kusy

Noční a denní clona 
do auta Clear view

Elektronická cigareta Lahev na vodu  
Fresh Fruit

599 Kč

699 Kč

599 Kč

399 Kč

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

Balení obsahuje: 
 2 ks odpuzovače

ID 100533178

399 Kč

499 Kč
ID 103209141

200 Kč

ID 100870283

590 Kč

390 Kč

Lžíce 
na boty 
s držákem

ID 100676774

259 Kč

99 Kč

200 Kč 200 Kč

200 Kč 160 Kč

43
800 880 802



800 880 802

Navštivte naše prodejny (seznam na str. 3).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

www.delimano.czNutriBullet
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.

více info na straně 23

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.

Nepřehlédněte


