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Sport & volný čas

Milí zákazníci, jaro už je tu s námi. Jako vždy Vám 
přinášíme nový katalog, ve kterém můžete najít 
inspiraci pro nákup dárků Vašim blízkým a přátelům.
V tomto vydání jsme pro každého z Vás připravili 
"osobní slevu", kterou naleznete na své Šťastné 
kartě. Hrajte s námi a ušetříte na svém nákupu!
Nezapomeňte i na užitečné novinky. Podívejte se 
na stranu 12, kde naleznete Dormeo Multifunkční 
polštář 10v1, který si přizpůsobíte podle svých 
potřeb.

Nepřehlédněte také Rovus Bezdrátový 
čistič oken (více na str. 18), který ocení 
zejména hospodyňky, které nechtějí 
mytím oken trávit mnoho času.
Jak jistě víte, můžete se také stát členem 
našeho Club 5*. Speciálně pro členy 
jsme uspořádali soutěž o skvělé ceny. 
Přesvědčte se sami na straně 34 - 35, že nakupovat 
s námi se vyplatí!

více  na str. 4–21

více  na str. 22–33 více  na str. 36–39 více  na str. 40–45

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí do 31. 5. 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.

VŠEOBECNÉ DOTAZY
Potřebujete více informací? 
Volejte zákaznický servis:

272 188 472

JAK OBJEDNAT?

800 880 822 
volejte zdarma denně

Ludmila Krásová
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WWW STRANY 
www.topshop.cz
www.delimano.cz
www.dormeo.cz
www.walkmaxx.cz
www.club5.cz

KAMENNÉ 
PRODEJNY

 
Novodvorská 1800/136 
142 00 Praha 4 
225 437 790

 
Palackého 14 
110 00 Praha 1 
224 949 146

 
Kobližná 12 
602 00 Brno 
542 211 860

 
Nádražní 1759 
370 01 České Budějovice 
389 054 454

 
Nákupní 389/3 
102 00 Praha 10 
272 651 496

 
Průhonická 119 
251 01 Průhonice-Čestlice (Praha) 
271 752 276

 
Jantarová 3344/4 
702 00 Ostrava  
596 155 034

 
Písecká 972/1 
326 00 Plzeň-Černice 
377 423 013

 
Pražská tř. 2738/94 
370 04 České Budějovice 
385 340 393

 
Masarykovo náměstí 2799 
530 03 Pardubice   
466 030 702

NÁZEV ZBOŽÍ
CENA POČET 

KS
CENA  

CELKEM

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

SLEVA: dostal jste osobní slevu?  Zde vypište její kód:

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:  ................................................

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

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.

VAŠE OSOBNÍ SLEVA
Chcete vědět, zda se na Vás usmálo 
štěstí? Setřete 3 políčka na své Šťastné 
kartě a hledejte 
uvedené symboly 
uvnitř katalogu. 
Slevu získáte, pokud 
na kartě objevíte 
3 stejné symboly:

získáváte 
slevu 10 %

získáváte 
slevu 15 %

získáváte 
slevu 20 %

Vybrali jsme pro Vás více než 30 produktů 
a přiřadili k nim určitou výši slevy. Nenechte 
si ujít tuto příležitost ušetřit za Vaše oblíbené 
produkty. Stačí našemu operátorovi sdělit 
kód slevy, který naleznete na kartičce.

ŠŤASTNÁ KARTA

RE0581

IN 201795 O

KÓD:

ŠŤASTNÁ KARTA

RE0581

 SK 102015

Chcete vědět, zda se na Vás usmálo 
štěstí? Setřete 3 políčka níže a pokud 
najdete 3 stejné symboly, získáváte 
slevu ve výši 10 %!

NOVÝ ZPŮSOB 
OBJEDNÁNÍ!

Nyní můžete nově pro 
objednání zboží využít 
objednávkový formulář 
na zadní straně katalogu.
Stačí vyplnit požadovaná 
políčka a formulář zaslat 
na uvedenou adresu.

3800 880 822



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.

JARNÍ OSVĚŽENÍ  
VAŠÍ LOŽNICE:  
PŘI ZAKOUPENÍ  
DORMEO MATRACE ZE  
STRANY 5 DOSTANETE 
JAKO DÁREK DORMEO 
POVLEČENÍ A POLŠTÁŘ 
AROMATHERAPY 
V HODNOTĚ 1 989 KČ!

Vyzkoušejte matraci Dormeo v klidu a pohodlí 
Vašeho domova.

Máte celých 30 dní. Věříme, že si naše 
matrace zamilujete.

30 dní na vyzkoušení 
aneb jak najít ideální 
matraci? vakuové

balení

30
dní na

vyzkoušení

15 let
záruka

až

Domov & bydlení

www.dormeo.cz4



Dormeo matrace 
Memory 2+12 Fresh
•  Matrace skvěle kombinuje všechny výhody 

paměťové pěny s přizpůsobivou polyuretanovou 
pěnou Ecocell®. Vrstva paměťové pěny se dokonale 
vytvaruje podle Vašeho těla a dodá Vám pocit 
beztíže.

•  3-zónové jádro se vzduchovými kanálky zajišťuje 
adekvátní podporu hlavě, ramenům, bokům, bedrům 
a oblasti nohou.

•  Matrace nabízí nadstandardní anatomické  
vlastnosti.

od 6 590 Kč

Dormeo matrace 
iMemory Silver
•    moderní matrace s dvojitým jádrem – lze snadno otočit 

na tvrdší nebo měkčí stranu
•    3-zónová buněčná struktura matrace – excelentní  

prodyšnost, vždy hygienicky suchá
•   výška 18 cm

od 7 290 Kč

16cm

Dormeo matrace Aloe Vera
•  pohodlná tvrdší matrace
•  vnější potah obohacen o vlákna aloe vera
•  výška 16 cm

od 4 790 Kč

15cm

18cm

Monika Kalenská
„V naší rodině už máme všichni 
matrace Dormeo. I chlapeček, 
který vyrostl, tak už má svojí velkou 
postel. A musím říct, že jsem 
vybrala opravdu dobře. Na matraci 
Dormeo se nic nemění. Za ta léta 
je pořád stejná a pořád na ní můžu 
spoléhat. A už bych je nevyměnila.“

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 5



PRO SPÁNEK 
VAŠICH SNŮ.

MATRACE

„Mám dost zkušeností s tím, jak kvalita matrace 
ovlivňuje kvalitu spánku.  Takže jsem se rozhodla, 
že alespoň tam, kde to ovlivnit můžu, si pořídím 
to nejlepší. Koupili jsme si domů matrace 
Dormeo a jsem maximálně spokojená.”

Doporučuje  
Štěpánka Hilgertová

Domov & bydlení

www.dormeo.cz6



od 8 990 Kč

INOVATIVNÍ PĚNOVÉ PRUŽINY 
umožňují lepší proudění vzduchu matrací,  
které vytváři unikátní pocit svěžesti.

3D-BODOVÁ PŘIZPŮSOBIVOST
Každá z pěnových pružin kopíruje tvar  
a pohyb Vašeho těla a je kompletně přizpůsobivá.
Pěnové pružiny nevytváří tlak.

OTOČNÉ 3-ZÓNOVÉ JÁDRO 
je kombinace měkké a tvrdé strany, takže 
si můžete vybrat stranu dle vlastních preferencí.

DORMEO AIR COMFORT

16cm

PR
ODLOUŽENÁ ZÁRUKA

DOPRAVA ZDARMA
SP

LÁ

TKY BEZ NAVÝŠENÍ0
%

6X
VÍCE 
PRODYŠNÁ

než matrace vyrobená z bloků pěny  
a paměťové pěny

NOVÁ
TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

HLAVOU V OBLACÍCH:  
PŘI ZAKOUPENÍ JAKÉKOLIV DORMEO 
MATRACE AIR DOSTANETE JAKO 
DÁREK DORMEO POLŠTÁŘ AIR 
CLASSIC V HODNOTĚ 1 390 KČ!

Oceněná technologie 
Octaspring®

NOVÁ
TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

Akce platí od 1. 5. 2015.

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 7



pro jemný pocit m
asá
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Sp
ec
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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.

•   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.

Dostupná v různých rozměrech.

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

od 2 290 Kč
od 1 790 Kč

SPECIÁLNÍ 
AKCE

22%
SLEVA

Domov & bydlení

www.dormeo.cz8



Dormeo přistýlka Renew
Renew byla vyvinuta, aby zlepšila pohodlí tvrdých 
matrací, sedacích souprav nebo rozkládacích 
gaučů a vylepšila tak kvalitu Vašeho spánku. Díky 
ní se budete probouzet svěží a odpočatí. Používejte 
ji doma, na chatě, v karavanu nebo prostě kdykoli 
je potřeba. Snadno se skladuje a převáží. Její potah 
je pratelný v pračce. 

Dostupná v různých rozměrech.

Blanka Bořilová
„Od doby, co máme přistýlky od Dormeo, 
tak se nám spánek o hodně zlepšil. 
Vstáváme čilejší a jsme více odpočatí. 
Je to rozhodně kvalitnější spánek. Dříve 
jsem vstávala a bolela mě záda nebo za 
krkem. Používáme ji, i když jedeme pod 
stan. Dříve jsme brávali karimatky, ale ty 
jsou moc tvrdé.”

VYROBENO Z PAMĚŤOVÉ 
PĚNY: přizpůsobí se tvaru 
a teplotě vašeho těla

od 2 190 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 9



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

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

 polštář Air 30 x 50 cm
 polštář Contour 30 x 50 cm
 polštář Air Combi 50 x 70 cm



 

990 Kč
790 Kč

ID 100790568

549 Kč
449 Kč

ID 102568597

790 Kč
590 Kč

ID 100790567

790 Kč
590 Kč

Dormeo polštář  
Eukalyptus
•  skvělé termoregulační vlastnosti
•  správná podpora hlavy a krku
•  přirozeně hypoalergenní
 polštář Anatomic 30 x 50 cm
 polštář Classic 50 x 70 cm

 

Dormeo Aloe Vera 
•   Aloe vera zklidňuje a revitalizuje pokožku.  

Vlákna jsou jemná a hebká na dotek.
•   Potahy polštářů jsou snímatelné a pratelné  

v pračce.
 polštář Combi 50 x 70 cm
 polštář Classic 50 x 70 cm





790 Kč
ID 100528910

690 Kč
ID 100528909

1 190 Kč
690 Kč

ID 104516078

ID 104516077

Domov & bydlení

www.dormeo.cz10



Dormeo polštáře Air
Polštáře jsou vyplněny inovativními pěnovými 
pružinami, které umožňují lepší proudění 
vzduchu a pomáhají vytvářet unikátní pocit 
svěžesti. Vždy se vrací do svého původního 
tvaru, nehledě na to, jak velký tlak je na ně 
vyvíjen. Skvěle se přizpůsobují tvaru Vašeho 
krku a hlavy a vytvářejí tak výbornou oporu. 
Síťovina po stranách zajistí správnou cirkulaci 
vzduchu uvnitř polštáře.

 anatomický 50 x70 cm 
 classic 50 x 70 cm

Dormeo polštář  
Medico Latex
Měkký, na kousky rozřezaný latex zajistí pohodlí 
Vašemu krku a ramenům tím, že se absolutně 
přizpůsobí jejich tvaru. Latex má skvělou 
vlastnost: drží tvar. Takže jakmile se z polštáře 
zvednete, automaticky se vrací zpět do svého 
původního tvaru. 

Tento polštář Vám zajistí pohodlné spaní, udrží 
stejnou teplotu po celou noc a je prodyšný. 

Potah polštáře má antibakteriální ochranu 
CleanEffect®. Systém AirX zajistí konstantní  
cirkulaci vzduchu uvnitř polštáře.

Rozměr: 50 x 70 cm

1 090 Kč
990 Kč

1 390 Kč





La
tex

 – extrémně odolný

100 Kč

Technologie 
Octaspring®

Polštář je pevný, ale 
zároveň dostatečně 
pružný pro maximální 
pohodlí.

NOVÁ
TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

Systém AirX

Síťovina AirX zajistí 
optimální proudění 
vzduchu.

1 690 Kč

ID 103832505

ID 103618388

ID 103618389

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 11



Dormeo  
Multifunkční polštář 10 v 1
Není to jen polštář, jsou to všechny polštáře, které kdy budete 
potřebovat. Přizpůsobte si jej přesně podle svých potřeb. 
Polštář má unikátní dvoukomorový design, kombinuje polštář 
pro spánek a polštář vhodný k podložení. 

•  Nabízí 10 různých možností využití a umožňuje Vám tak najít tu pravou 
pozici pro Vaše maximální pohodlí. Spěte, čtěte, relaxujte a dívejte se 
na televizi pohodlně!

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

• Materiál potahu: 55 % bavlna, 45 % polyester
• Výplň polštáře: 100 % polyester

390 Kč

1 090 Kč
ID 104716284

Dostupné barvy potahů:

Domov & bydlení

www.dormeo.cz12



Dormeo přistýlka 
Relax Sofa
Relaxujte v pohodlí na svém gauči či 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 jak hlavu, jako na polštář, tak nohy, aby si 
po celém dni řádně odpočinuly.

•  Spodní část přistýlky je vybavena protiskluzovými 
body, aby stále držela na svém místě.

•  Potah přistýlky je na dotek hebký, jako povrch 
broskve a je dostupný ve 3 barvách.

•  Přistýlka je dostupná v těchto rozměrech: 
45 x 45 cm + odnímatelný polštář 45 x 30 cm 
60 x 140 cm + 2x odnímatelný polštář 60 x 30 cm 
60 x 140 cm + 2x odnímatelný polštář 60 x 30 cm

1 590 Kč
1 190 Kč

ID 104841721

Dormeo dekorativní 
přikrývka Relax 3v1

od 1 390 Kč
od 890 Kč

od května 2015

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 13



Neodolatelně 
měkké a hebké!

od 599 Kč

Dostupný v těchto barvách

Dormeo koberce  
z paměťové pěny
•   super měkké a hebké
•   jádro koberců je z 2cm  

paměťové pěny
•   v 7 módních barvách
•   protiskluzová spodní strana
•   rozměry:    55 x 125 cm 

100 x 150 cm  
130 x 170 cm 

obývák ložnice

měkký

dětský pokoj

Dormeo Zig-Zag 
přikrývka a polštář
•  Báječně měkká deka  s trendy zig-zag vzorem na jedné straně 

a jednou barvou na straně druhé. Polštáře jsou k této dece krásným 
doplňkem a obojí dohromady poslouží jako skvělá dekorace. 

390 Kč
Dostupné barvy potahů:

990 Kč
890 Kč

SPECIÁLNÍ 
CENA

Domov & bydlení

www.dormeo.cz14



Dormeo povlečení  
Variety 

Dormeo přikrývka  
Eukalyptus

Dormeo přikrývka 
Aromatherapy
•   potah je z bavlny
•   unikátní kapsička  

pro umístění aroma sáčku
•   vyplněna vlákny Tencel®
•   vhodná pro alergiky  

a astmatiky

1 690 Kč
ID 102861765

T
A

K
É  V

 R
ŮŽOVÉ BAR

V
Ě

Dormeo vodní polštář  
Aquamedico
•  Tvrdost polštáře lze přizpůsobit napuštěním vody.
•  Vak na vodu je v nepromokavém ochranném plášti.  

1 090 Kč
ID 103618390

ID 100562333

Dormeo přikrývka  
Silver-ion 

2 190 Kč
1 690 Kč

1 690 Kč
ID 104516075

1 490 Kč

Unikátní kapsička  
v přikrývce 
vyvinuta pro vložení 
aromatické náplně 
(heřmánek, jasmín 
levandule, citrón).

Dormeo povlečení  
Warm Hug

690 Kč

799 Kč
699 Kč

200 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 15



povlečení  
Symphony

kobereček  
s paměťovou pěnou 

Symphony

1 199 Kč 799 Kč

DORMEO SYMPHONY 
Symphony představuje kolekci produktů značky 
Dormeo. Všechny jsou dostupné ve 4 trendy barvách, 
které Váš domov rozjasní. Produkty, které Dormeo 
Symphony přináší jsou: povlečení a prostěradlo, 
oblíbená dotyková lampa a dekorativní přikrývka 
3 v 1, osuška a ručník do koupelny, dekorativní polštář 
do obýváku a kobereček z paměťové pěny. 

dekorativní 
přikrývka 3 v 1 
Symphony

1 599 Kč
1 099 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz16



napínací prostěradlo  
Symphony

dotyková lampa  
Symphony

od 549 Kč

1 199 Kč

od 399 Kč

699 Kč

599 Kč 399 Kč

dekorativní polštář 
Symphony

osuška a ručník 
Symphony
od 249 Kč
od 199 Kč

599 Kč
499 Kč

PRODEJNÍ

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 822 17



Rovus  
bezdrátový čistič oken
Na jedno nabití vydrží pracovat až 2 hodiny!

Skvělý pomocník při mytí oken. Již se nemusíte složitě 
zabývat kýblem s vodou a saponátem. Nyní Vám postačí 
pouze Rovus Bezdrátový čistič oken. Je vhodný na čištění 
a vysušení rovných povrchů - na klasická i střešní okna, 
zrcadla, sprchové kouty, dlaždice, obklady a mnoho 
dalšího. Čistič má dvě strany. Jednou stranou okno čistíte 
a druhou stranou odsáváte vodu. Díky přímému postřiku 
okna se Vám nemůže stát, že by voda kapala na zem.

•   nepotřebujete žádné chemikálie
•   ergonomický design pro snadné  

uchopení a lehkou manipulaci
•   oddělené komory na čistou  

a špinavou vodu 

 Výkon: 8 W
 Objem vodní nádržky: 160 ml
 Váha: 0,65 kg
 Šířka hlavice: 28 cm
 Předpokládaný čas nabíjení baterie: 7 hodin

1 599 Kč

Nebudete 
potřebovat

Tip:  Zeptejte se našich 
operátorů na možnost 
získat tohoto skvělého 
pomocníka na úklid 
plovoucích podlah. 

www.topshop.cz18
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Zametač Swivel 
Sweeper Max
Úklid nikdy nebyl jednodušší 
a zábavnější!

•   odstraní špínu a nečistoty rychle a snadno
•   má prodlouženou rukojeť, velmi lehkou 

konstrukci a je bezsáčkový
•   hladce klouže po podlaze a zanechává  

její povrch čistý
•   na jedno nabití vydrží až 45 minut

1 199 Kč rotační pohyb 
všech kartáčů odnímatelné 

a snadno  
čistitelné

ID 101291113

Noční a denní clona do auta 
Clear View
Jízda autem proti slunci může být mimořádně 
frustrující zážitek. Tradiční clony vždy nedokáží 
zablokovat sluneční záření. Pokud ano, tak částečně 
na úkor výhledu na cestu. Clona Clear View je 
užitečný pomocník, který rozptyluje světlo a záři 
a zaručí Vám dobrý výhled na cestu.

•  2 clony v 1: šedá na použití přes den a žlutá na použití v noci
•   Jezdíte autem pohodlně a bezpečně v jakémkoliv počasí:  

v dešti, sněhu a mlze.
•   Ideální pro lidi, kteří nosí dioptrické brýle a z toho důvodu 

nemohou používat sluneční brýle.
•  Žlutá clona snižuje záři ze světel aut v noci.
•   Šedá clona rozptyluje prudké sluneční paprsky a světlo.
•  Rozměr clony: 30 x 13 cm

599 Kč
ID 103209141

Martina Štiková
„Vůbec není slyšet, to je jako 
když přede turbo kočka. Než 
bych vzala vysavač a hodinu 
tady běhala, to si raději vezmu 
Zametač. Projedu a posbírám, co 
mi nejvíce vadí a jenom zmáčknu 
dva čudlíčky, všechno se vysype, 
zaklapnu to, uklidím ho a mám 
vyluxováno.”

PRODEJNÍ

800 880 822 19



Vodní vysavač s HEPA filtrem
Již nepotřebujete žádné sáčky – ušetříte!

Může být použit i jako dmychadlo, čili s ním  
například snadno dostanete prach a nepořádek  
z klávesnice.

•   na koberce, čalounění, podlahy
•   úložné prostory pro příslušenství
•   nevíří prach do vzduchu
•   velké zásobníky na prach
•   snadné čištění
•   mokré i suché vysávání

2 190 Kč

Zásobník: 15 l, Vodní zásobník: 12 l, Hadice: 46–82 cm, Kabel: 5 m

Balení obsahuje: 
1x vodní vysavač,
2x hliníkovou roztahovací trubici, 
1x ohebnou hadici, 
1x kartáč pro suché čištění,  
1x kartáč pro mokré čištění,  
1x hubici do mezer, 
1x kulatý kartáč, 
1x tenký kartáč.

ID 100076452

Vysokotlaký čistič
Velmi silný a praktický pomocník pro čištění venkovních 
povrchů.  Je vhodný zejména pro mytí aut, jízdních kol, 

zahradního nábytku, dlažby kolem domu. Je 
vybaven systémem  

Total Stop (TSS), který zapíná čistič 
pouze, když se zmáčkne spoušť. 

Automaticky se také vypne, aby 
nedošlo k přehřátí motoru.

• Maximální tlak: 110 bar
• Průtok vody: 320 – 360 l/h
• Výkon: 1,3 kW
• Délka hadice: 3,5 m
• Délka kabelu: 5 m
• Váha: 5,4 kg

ID 103507443

3 299 Kč

www.topshop.cz20

Domov & bydlení



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ  
287 ks:  
Řezačka obkladů 
Diamantová bruska obkladů  
(25 mm – C01) 
Řezačka obkladů  
(3,2 mm x 50 mm 1/8'' – C02) 
Diamantová korunka na obklady
(25 mm – C03)
Sádrokartonová řežačka
Řezačka na dřevo a další materiály 
Řezačka (6,35 mm ¼'' – C05) 
Řezačka (6,35 mm ¼'' – C05)
Řezačka (4,8 mm 3/16'' – C07) 
Řezačka (3,2 mm 1/8'' – C08)
Řezačka na dřevo a další materiály - vodicí 
Řezačka (3,2 mm 1/8'' – C09)
Drážkovačka 
Drážkovačka 6,35 mm ¼''
Tvarovaný drážkovací bit 
Drážkovačka 2 - 6,35 mm ¼''

BONUS

Twist-a-saw
Každý dům potřebuje neustálé opravy a rekonstrukce. S novým přístrojem 
Twist-A-Saw zvládnete veškerou práci sami a navíc ušetříte spoustu peněz 
za řemeslníky. Twist-A-Saw je oblíbený u kutilů i profesionálních řemeslníků 
především díky bohatému příslušenství. Přístroj Twist-A-Saw se snadno 
a lehce používá, protože patentovaný design rukojeti umožňuje proměnit 
nástroj v přímočarou pilu, drážkovačku, rozbrušovačku, pilu na beton 
a mnoho dalšího. Tajemstvím Twist-A-Saw jsou speciální řezací nástavce, 
které umožňují řezat v jakékoliv části materiálu. Dopředu, dozadu, doleva 
nebo doprava… Vše v jednom hladkém tahu. 

V motoru Twist-A-Saw s vysokým točivým momentem je využitá 
nejmodernější elektronika. Díky tomu je zaručena stálá rychlost  
nástavců, které nezpomalí ani při velké zátěži. Bezpečnostní pojistka chrání 
přístroj před přetížením, přehřátím a zaseknutím. Zvolte si rychlost od 5 000 
do neuvěřitelných 25 000 otáček za minutu. To je téměř 10x vyšší rychlost 
než u vrtačky.

Balení obsahuje: 
1x Twist-A-Saw, 1x 
multifunkční rukojeť, 
1x vykružovačku, 1x 
rotační nástavec  
Twist-A-Flex, 1x vysávací 
nástavec, 1x 16mm 
upínací klíč, 1x 10mm 
upínací klíč, 3x kleštinu 
(3,35 / 4,76 / 3,2), 40x 
papírovou šablonu

3 990 Kč
ID 103177704 

Tip:  Zeptejte se na možnost 
zakoupení na splátky!

800 880 822 21



Vyvinuto z lásky 
k vaření!

“Po tom, co jsem uvařil skoro 1000 jídel v novém 
Delimano nádobí musím říci, že funguje úplně 
na maximum. Je to produkt, kterého si nemůžete 
nevšimnout. Nikdy předtím jsem neměl možnost 
vařit na keramice, jako je tato. To je opravdu něco!”

Alberto Melagrana, restaurace oceněná hvězdou 
Michelin “Antico Furlo”, Itálie

Začněte si vaření užívat a buďte jako skutečný šéfkuchař! 

Vyvinuto z lásky 
k vaření!

• až 2x  odolnější 

•až 3x  nepřilnavější

•až o 50% 
 odolnější proti poškrábání

*v porovnání s nejlepšími existujícími 

keramickými povrchy na trhu.

mezi keramickými
povrchy NA TRHU!

www.delimano.cz22
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pouze
Keramika odolná  

jako kámen

REVOLUČNÍ SKLOPENÝ TVAR!

MĚKKÉ A CHYTRÉ RUKOJETI

Pánev Wok se sklonem
Unikátní tvar se sklopeným okrajem zabraňuje pokrmům 
přelétnout přes okraj, když je prohazujete. Ohromte své hosty 
tím, jak je to jednoduché a praktické!

ø 26cm 899 Kč. Prohazujte jako 
šéfkuchař!

Všechny pánve mají na dotek měkké rukojeti, které zajistí 
dobré a stabilní uchopení. I u vaření při vysokých teplotách 
zůstanou chladné a bezpečné na dotek.

Rukojeti jsou vybaveny praktickým termo senzorem, takže 
přesně poznáte, kdy je pánev připravena k použití.Pánev Vám ukáže, 

kdy začít 

Pánev na palačinky se sklonem
Pokoušeli jste se v minulosti vyhazovat palačinky do vzduchu, 
ale nikdy to nedopadlo dobře? To proto, že jste neměli tu 
správnou pánev! S novou Delimano pánví na palačinky se 
sklonem to zvládnete levou zadní.

ø 26cm, 599 Kč.

1 999 Kč

Delimano Ceramica 
Delicia Sada Starter 4 ks
Ideální sada pro každodenní vaření!

Perfektní sada pro to, abyste začali vařit 
s minimen tuku, méně kalorická jídla a za méně 
času.

Získejte ze zeleniny, masa, ryb, mořských plodů, 
těstovin, rýže a všeho ostatního co nejvíce. 
Objevte pokrmy, které obsahují více živin, více 
vitamínů a minerálů a více chuti. Tato sada 
se super nepřilnavým povrchem a úžasnou 
odolností vůči poškrábání Vás přiměje vařit 
s radostí a láskou!

Obsahuje: pánev na smažení 24 cm,
hrnec 24 cm, pánev wok 20 cm,
pokličku 24 cm.

Při zakoupení 
jednotlivých kusů cena 
2 496 Kč, čili ušetříte 

téměř 500 Kč.

800 880 822 23
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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 nepřilepí. 
Naopak, pokrmy budou po povrchu 
klouzat jedna báseň. Zapomeňte 
tedy na namáčení a drhnutí, 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 současné 
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.

Speciální cena

349 Kč

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 349 Kč

5  Rendlík na omáčky 16cm – 499 Kč

6  Pánev na smažení 16cm – 449 Kč

www.delimano.cz24
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Proč je vaření s Delimano Ceramica Forte      takovou radostí?

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.

Moderní italský design

Nová řada nádobí Delimano byla 
navržena podle posledních trendů 
v moderním kameninovém designu.

Vydrží

Všechny hrnce a pánve z nové kolekce 
jsou vyrobeny z top kvalitních materiálů. 
Delimano nádobí je neuvěřitelně 
odolné a vydrží až 2x déle než ostatní 
keramické nádobí na trhu. Jsme si 
jisti jeho kvalitou, proto Vám dáváme 
možnost vrácení zboží do 14ti dnů.

* Vhodné pro všechny typy sporáků, kromě indukce. Zeptejte se našich operátorů na nádobí Delimano 
Ceramica Intenso, se skvělým keramickým povrchem, který je vhodný také na indukci.

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

800 880 822 25



Delimano Podložka do dřezu
Škrábejte zeleninu přímo ve dřezu, aniž byste 
zašpinili pracovní plochu. Slouží také jako ochrana 
pro Váš dřez, ale i jako podložka pro rozmražení 
masa.

249 Kč

Delimano Slánka  
a pepřenka 2 v 1
•  šetří místo na stole
•  keramický mlýnek odolný vůči 

korozi
•  výška: 22 cm
•  průměr: 5 cm

399 Kč
ID 100015813

Delimano Utile  
Tyčový mixér 
zelený

649 Kč
ID 101275407

ID 103493453

Delimano Utile  
Lis na těstoviny

999 Kč

Delimano Stylish Sada  
8 misek
V této praktické, krásně barevné sadě naleznete:

•   velká mísa (4 780 ml)
•   cedník
•   síto
•   mísa (750 ml)
•   4 odměrky  

(60 ml, 85 ml,  
125 ml, 250 ml)

699 Kč

299 Kč
599 Kč

ID 102606792

ID 103759419

Delimano  
filtrační konvice  
Pure
•  kapacita 2,5 l
•   přináší zdravější, čístější  

a chutnější vodu
•   odstraní nebezpečné látky,  

které běžná voda z kohoutku  
obsahuje

699 Kč

50%
SLEVA

Pouze do vyprodání zásob!

www.delimano.cz26
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3 999 Kč
3 399 Kč

Delimano 
Multifunkční 
hrnec 50v1
•   Kombinuje 18 

přednastavených funkcí, 
6 módů vaření a 8 možností 
přípravy jídla.

•   Nastavitelný časovač až 
na 24 hodin.

•   Velmi vhodný do kempů, 
karavanů, na studentské 
koleje, na chaty, do malých 
bytů.

•   Dokáže připravit maso, 
polévky, dezerty, přílohy 
a spoustu dalšího.

•   Velký LCD displej pro lehké 
ovládání a kontrolu.

•   Dokáže uvařit jídlo pro 5 až 
10 osob.

•  Výkon: 860 W

Balení obsahuje: Delimano 
Multicooker 50v1, pařák, lžíci 
a naběračku, odměrku, kabel

ID 103522494

1 600 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

5 599 Kč
3 999 Kč

ID 103352177

Balení obsahuje: fritézu, vnitřní 
hrnec, vidlici na kuře, kleště, 
fritovací klec, grilovací mříž

800 880 822 27



praktické barevné 
odlišení pro krájení 

různých druhů  
potravin

Delimano Stylish Sada 
4 prkének
• rozměr prkének: 33 x 6 x 25 cm

599 Kč
ID 102606791 ID 102708992

ID 102851141
ID 100816988

60%
SLEVA

3 999 Kč

1 599 Kč

Delimano Stolní gril 
Cobb Premier

66%
SLEVA2 899 Kč

999 Kč

Delimano Elektrický 
gril Chef

999 Kč

Delimano plech 
na pečení
40 x 28 cm

499 Kč

Delimano 
Termostěrka 2v1

Delimano  
Praktický závěsný háček  
2ks

129 Kč
ID 102573918

ID 102517887

www.delimano.cz28
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Objednejte si sadu a ušetříte 

700 Kč!

Na všechny  
druhy sporáků.

*dostupné objemy 3 l, 4 l, 6 l

Uvaříte rychleji  
a bez obav, jelikož 

nepřeteče.

Delimano Hrnec Smart Cook Vision
Jediný nízkotlaký hrnec, 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.
•   Skvělé pro přípravu šťavnatého masa, zdravých polévek, guláše, chutných těstovin, rýže, 

zeleniny, ovocných kompotů...
•   Vyroben z velmi kvalitní oceli.

Vyberte si svůj styl!
Doplňkové silikonové těsnění 
za 299 Kč.

30 min

běžný varný 
hrnec

DELIMANO 
HRNEC 

SMART COOK 
VISION

až

50% 
úspora 
času20 min

10 min

product
design award

2013

Oceněná inovace!

od 1 749 Kč

800 880 822 29



ID 100880423

699 Kč

Delimano Clarity Sekáček
•   velice užitečný a praktický kuchyňský  

pomocník – šetří čas a námahu při přípravě jídel
•   objem: 360 ml
•   jediným stiskem tlačítka kontrolujete rychlost 

a intenzitu sekání
•   nože jsou z nerezové oceli

Delimano Utile Lis 
na citrusy elektrický
•   tichý pomocník pro výrobu domácího džusu
•   funkce reverse
•   separátor na dužinu a pecky
•   objem: 0,5 l, výkon: 40 W

799 Kč

Delimano Chef Váha
•   važte, míchejte a dávejte vše do jedné 

mísy
•   važte podle váhy nebo měřte mléko, 

vodu, olej podle objemu
•   odnímatelná mísa pro snadné umývání
•   maximální váha: 5 kg           
•   funkce TARE

599 Kč
ID 102576335

699 Kč

ID 103493454

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

499 Kč

499 Kč

www.delimano.cz30
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1 599 Kč
1 399 Kč

ID 102367595

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.
•  materiál: plast, kov
•  napětí: 220-240 V/50 Hz
•  příkon: 3 KW
•  pracovní tlak: 0,04 až 0,6 MPa
•  rozměry: 125 x 70 mm
•  hmotnost: 772 g
•  síťový kabel: 1 m
•  průtok vody: 1,5 až 2 l za minutu
•  průměr výtokového otvoru: 24 mm
•   baterie je vybavena automatickým vypínačem, proto není nutné připojovat  

a odpojovat napájecí kabel

Teplá voda během 
chvilky. Kdekoliv!

800 880 822 31



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.  Našroubujte čepele NUTRIBULLET a mixujte,  

až je koktejl hladký. 

NUTRIBLAST

dolijte vodou ke značce MAX

přidejte „vzpruhu“ (oříšky či semínka)

50  % ovoce (kolik chcete druhů)

50 % listové zeleniny (2 šálky na 1 porci)

Nutribullet
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.

Balení obsahuje: 1x mixér s motorem, 1x vysokou 
nádobu 0,7 l, 2x menší nádobu s objímkou na pití 
a držadlem 0,5 l, 1x speciální extrakční čepel, 
1x čepel na mletí, 2x víčko pro uchování.

www.delimano.cz32
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Lahodné ráno

Začněte svůj den s nespoutanou 
energií plnou chuti. 
•  1-2 hrsti opláchnutých špenátových 

listů
•  1 avokádo
•  1 šálek jahod
•  1 šálek manga
•  ¼ šálku plodů kustovnice čínské (goji)
•  voda

Antioxidační směs

Zažeňte volné radikály a prodlužte si život. 
•  2 hrsti hlávkového salátu
•  1 banán
•  1 pomeranč
•  1 šálek ananasu
•  1 šálek manga
•  ¼ šálku mandlí
•  voda

Dobíječ energie

Začněte svůj den s přílivem vápníku 
a hořčíku. Žádný doplněk stravy 
nechutná tak dobře jako tento koktejl!
•  1-2 hrsti opláchnuté kapusty
•  1 broskev bez pecky
•  1 banán
•  1 hrst jahod
•  1/8 šálku lněného semínka
•  1/8 šálku plodů kustovnice čínské 

(goji)
•  voda

Promění vaše jídlo 
v 

"
super jídlo"!

Elixír zdravého trávení

Tento ananasový koktejl je plný cenných 
enzymů, které zajistí hladký chod vašeho 
trávicího systému. 
•  1-2 hrsti opláchnutého mangoldu
•  1 banán
•  1 šálek ananasu
•  1 jablko
•  1 šálek borůvek
•  ¼ šálku namočených plodů kustovnice 

čínské (goji)
•  voda

Koktejl pro zdravá játra a střeva

Detoxikujte organismus a ještě si 
pochutnejte!
•  1-2 hrsti opláchnuté mladé kapusty
•  1 banán
•  1 šálek ananasu
•  1 šálek červeného hroznového vína
•  ¼ šálku konopného semínka
•  voda

ORIGINÁL

 

 

JE
DINÝ ORIGINÁL

N
A ČESKÉM TRH
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2 999 Kč
ID 100896055

800 880 822 33



Staňte se také naším V.I.P. zákazníkem!

Martina Štiková

Na členství v klubu se mi nejvíc 
líbí příjemná péče o mě jako 
zákazníka, pravidelně dostávám 
katalog a nemusím vyhledávat, 
co je kde nového. Mám teď 
spoustu krásných věciček, 
které mi dělají radost, a ještě 
ušetřím. Za dobu členství jsem 
ušetřila kolem 40 000 Kč.

Jan Hipský

Členem Club 5* jsem se 
stal při objednávce zboží 
Top Shop. Nejvíce se mi 
na členství líbí nové nabídky 
a slevy, při kterých ušetřím. 
Nakupuji zboží pro sebe i pro 
děti a jsem velmi spokojený.

DÁREK:  
Při vstupu do našeho Club 5*!

S naším členstvím ušetříte*
  exkluzivní slevy až do 70 % na vybrané produkty 
  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

*) příspěvek na roční členství činí 590 Kč

Jméno
Ing. AndreA novotná
ID zákazníka 
267895313131

Platnost Do
12/2015

Klub, Který vám dává více

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.

www.club5.cz34
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SOUTĚŽTE S CLUB 5*  
O SKVĚLÉ CENY!

 10x DÁRKOVÁ KARTA NA NÁKUP V ŘETĚZCÍCH GLOBUS v hodnotě 500 Kč

 5x  ROČNÍ ČLENSTVÍ CLUB 5* ZDARMA v hodnotě 590 Kč

 5x  DELIMANO SADA NA PEČENÍ FAMILY v hodnotě 1 149 Kč

 5x  DORMEO CESTOVNÍ POLŠTÁŘ v hodnotě 399 Kč

 4x  DORMEO DOTYKOVÁ LAMPA SYMPHONY v hodnotě 599 Kč

  3x  DELIMANO CERAMICA ELEKTRICKÁ PÁNEV v hodnotě 999 Kč

 2x  DELIMANO CERAMICA PRIMA SADA STARTER v hodnotě 2 190 Kč

 1x  SHARK PARNÍ ČISTIČ ORIGINAL v hodnotě 1 990 Kč

Jméno
Ing. AndreA novotná
ID zákazníka 
267895313131

Platnost Do
12/2015

Klub, Který vám dává více

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Abyste se mohli zúčastnit soutěže o skvělé ceny, stačí splnit 

následující podmínky:

  Členství v Club 5* (pro nové i stávající zákazníky)

  Nákup v hodnotě vyšší než 2 500 Kč

  Správně odpovědět na soutěžní otázku:   

Kolik měsíců trvá členství Club 5*?

800 880 822 35

Klub, který vám dává více!



černá: 37–45
hnědá: 37–45

béžová: 36–42
černá: 36–42

pro ni pro něj

WALKMAXX Vycházková obuv 
Maximální komfort při chůzi nyní stylově! Čistý design pro elegantní vzhled – noste je kdekoliv, dokonce i pro více formální 
příležitosti, kde není ležérní nebo sportovní vzhled nejlepší volba.

1 399 Kč
1 099 Kč

Užijte si pohodlí při chůzi se všemi benefity, které nabízí zaoblená podrážka obuvi 
Walkmaxx: podporuje přirozený houpavý pohyb chodidla, což může pomoci zlepšit postoj 
těla, pomáhá uvolnit napětí, předchází bolestem zad a kloubů, posiluje a tvaruje celé tělo. 
Vytvořeny za účelem zlepšit Váš život pouhou změnou Vaší chůze!

Rovnoměrně 
rozložená váha těla

Pocit chůze  
naboso

Může zvýšit  
aktivaci svalů

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz36

4.000.000 +
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ



Walkmaxx Černé
Klasická Walkmaxx obuv je nyní k dispozici se 
zesílenou oblastí paty pro větší odolnost. Přináší také 
vylepšený svrchní materiál pro ještě větší prodyšnost. 
Spolu s novým čistým vzhledem si chůzi ještě více 
užijete.

Velikost: 36–46

Velikost: 36–46

béžová: 37–42 
hnědá:  37–44

Walkmaxx Sporty
Se všemi vylepšeními, které naleznete u Walkmaxx 
Černé obuvi. Sportovní vzhled pro všechny 
generace!

Walkmaxx Outdoor obuv nízká
Voděodolné, odolné vůči profouknutí, ale vzdušné. 
Užijte si procházky i během deštivého či chladnějšího 
počasí! Silné a stabilní vlastnosti podrážky.

VoděodelnéProdyšné Neprofouknou

Každý si najde 
svou barvu!

1 199 Kč 1 699 Kč999 Kč 1 299 Kč

1 199 Kč 999 Kč

800 880 822 37



Přinášíme Vaše oblíbené jarní modely v nových a vylepšených verzích. Nyní mají všechny modely 
nově stélku z paměťové pěny! Při každém kroku pohodlně tlumí tlak na Vaše chodidla. Podporuje Vaši 
klenbu a zvyšuje stabilitu během chůze.

Stélka  
z paměťové pěny

Walkmaxx 
Baleríny 3.0

Walkmaxx Baleríny 
Sporty

Walkmaxx Mokasíny 3.0

VSTUPTE DO JARA V OBUVI, 
KTERÁ PŘIPOMÍNÁ CHŮZI 

V OBLACÍCH!

Stélka z paměťové 
pěny

Zaoblená 
podrážka

1 199 Kč
1 199 Kč

1 199 Kč

999 Kč
999 Kč

999 Kč

Velikost: 36–41
Velikost: 36–41

Velikost: 36–41

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz38



Walkmaxx Vycházkové tenisky
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.

Walkmaxx Běžecká obuv 2.0
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

Stélka z paměťové 
pěny

Zaoblená 
podrážka

Paměťová pěna 
pro měkký nášlap

1 199 Kč
999 Kč

Velikost: 36–41

1 399 Kč
1 199 Kč

Velikost: 36–45

800 880 822 39



Wellneo Dr. Levine 
Bederní pás
Pečujte o zdraví svých zad!

•   16 strategicky rozmístěných magnetů, které 
působí na záda v oblasti kříže

•   uvolňuje ztuhlost, zlepšuje cirkulaci
•   jednoduché nasazování
•   nastavitelná velikost.
•   délka 145 cm
•  šířka12,5 cm

Wellneo Dr. Levine
•   přírodní, účinná a bezpečná pomůcka
•   uvolňuje napěti svalů a kloubů
•   povzbuzuje krevní oběh

zápěstní pásek

399 Kč

599 Kč

ID 103304307

299 Kč

399 Kč
799 Kč

ID 103304305

ID 103304308

ID 103304306

399 Kč
299 Kč

kolenní pásek

+ =

Wellneo Dr. Levine 
Balíček 2+1

www.wellneo.cz40

Zdraví & krása



Wellneo Slim Express
Děláte všechno možné pro to, abyste se vešly 
do svých oblíbených džínů nebo šatů? Chtěly 
byste, aby vaše bříško najednou zmizelo? 

Se zeštíhlujícím gelem Slim Express si vytvoříte 
vysněný pas během 24 hodin. Ano, správně. Za 24 
hodin získáte ploché a pevné bříško, o jakém jste 
vždy snily!

Objevte novou radikální a stoprocentně účinnou 
zbraň. Zeštíhlující gel Slim Express zaručuje 
okamžité zhubnutí o jednu velikost a přitom 
nemusíte nic nosit. Stačí vmasírovat tento úžasný 
zeštíhlující gel do pokožky. 

Slim Express je účinný již při prvním použití 
a během 24 hodin sníží množství tuku v těle. 
Kromě toho zabrání vytvoření nových tukových 
zásob, pokud ho budete používat alespoň 28 dní.

Nic se nevyrovná okamžitým výsledkům, kterých 
dosáhnete: ploché bříško a o číslo menší velikost.

Jemné vmasírování gelu Slim Express do pokožky 
uvolňuje účinné zeštíhlující složky, které pronikají 
do problémových partií. Tam začne působit 
kouzlo Slim Express. První viditelné výsledky 
zaznamenáte již za jednu hodinu.

899 Kč
ID 104040375

Wellneo Zeštíhlující přístroj 
Slim Freezer
Revoluční produkt, který Vám pomůže zbavit 
se přebytečných tukových buněk z Vašeho těla. 

Klinicky testovaný produkt, který pracuje na inovativní 
technologii kryolipolýzy, jež je užívána v předních 
kosmetických salonech. Zbavte se až 19 % tukových 
buněk již během prvního použití.

•  Neinvazivní přístroj, který Vám pomůže zbavit se tuku 
nadobro.

•  Přenosný, lehký, pro domácí užití.
•  Dvě možnosti nastavení: hluboká procedura, tónovací 

procedura.
•  Žádné polykání pilulek, žádné vedlejší účinky.
•  Zacílíte přesně partie, které potřebujete.

DOPORUČUJEME:

Wellneo Ochranná  
podložka Slim Freezer

Náhradní balení podložek 
k přístroji Slim Freezer, bez 
kterých se neobejdete. Tyto 
podložky přikládáte na místo 
na těle, které chcete  
přístrojem  
Slim Freezer 
ošetřovat.

ID 103383746

399 Kč

2 999 Kč
ID 102244269 

Balení obsahuje:
1x přístroj Slim Freezer, 1x balíček 10 glycerinových 
ochranných podložek, 1x měřič tuku, 1x dietní plán

800 880 822 41



Wellneo Go4Slim 
Pročišťující čaj
Před zahájením redukční diety se doporučuje detoxikovat 
tělo. Detoxikační program Vám umožní dosáhnout lepších 
výsledků při hubnutí, protože napomáhá vyplavit  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

Tip:  Náhradní náplně do Solného inhalátoru 
Balení obsahuje 1 ks náhradní náplně, 
cena: 249 Kč.

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.

599 Kč

ID 102463573

499 Kč

139 Kč
ID 102679624

PRODEJNÍ

www.wellneo.cz42
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Wellneo Pain Tronic
Lépe je bolest přímo zacílit a léčit, než ji skrývat!

Všechny produkty Wellneo Pain Tronic používají technologii 
nazývanou MCT (Micro Current Technology), která využívá 
terapeutickou metodu jemných elektrických výbojů, které 
uvolňují bolest bez nepříjemných pocitů.

Tato metoda je v podstatě postavena na elektrické nervové 
stimulaci, která je velmi dlouho známa jako neinvazivní 
terapeutická metoda používaná v nemocnicích a 
rehabilitačních centrech. 

Každý z pásků přesně zacílí problematickou oblast a navrací 
poškozeným buňkám jejich normální bioelektrický potenciál. 
Každá poškozená buňka vykazuje vyšší elektrický odpor než 
její okolí. Pásky Wellneo Pain Tronic zasahují do hloubky 
poškozeného místa a stabilizují poškozené buňky snížením 
elektrického odporu, čímž otevírají cestu přirozeným 
regeneračním procesům.

•   technologie MCT využívá pouze mikro ampéry
•   pásky redukují bolest a stimulují regeneraci
•   inovativní terapie bez prášků
•   bez vedlejších účinků

Doporučujeme:  
Wellneo Pain Tronic baterie

299 Kč

1 399 Kč

800 880 822 43



Strojek a zastřihávač 
Kleen Kut
•  bezdrátový holicí strojek
•  na mokré i suché použití
•  funguje na baterie
•  použití i s pěnou na holení

U-Slender Posilovací pás 2
Udržujte svou postavu ve skvělé kondici!

•   vibrační pás s technologií EMS (elektrický stimulátor svalů) 
•  stimuluje břišní svaly
•  tonizuje a tvaruje břišní svaly
•   simuluje sedy-lehy a zkracovačky
•   šetří čas trávený tradičním cvičením
•  v nové verzi i mini U-Slender na posílení malých svalů

Balení obsahuje: 
1x vibrační pás, 
1x ovladač, 1x 
přenosnou tašku 
2 x mini U-Slender

Zesilovač zvuku Acutrue
•   lehký a skoro neviditelný pomocník
•   nabíjecí
•   regulátor hlasitosti

1 399 Kč
999 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

Balení obsahuje:
Strojek Kleen Kut, vlasový 
zastřihovač a zastřihovač 
na obočí, čisticí kartáček

Nabíjecí

699 Kč
599 Kč

ID 103405630 

1 199 Kč

POSLEDNÍ KUSY

Zdraví & krása

www.topshop.cz44



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 Vášeho 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

1 099 Kč

nyní dostupné 
i dlouhé legíny

Hubněte až  
4x rychleji!

Monika Taterová: 
Když jsem hledala s mámou 
na internetu, tak nás tam zaujaly potící 
legíny HOT SHAPERS. Nejvíc se nám líbil 
jejich vzhled. Pak jsou úžasný, že člověk 
vůbec necítí, že je pod nimi spocený, 
takže je může nosit dlouho. Ale nejvíc se 
mi na nich líbí to, že je při celodenním 
nošení mohu kdykoli stáhnout a zase 
bez problémů natáhnout, což s ostatními 
podobnými kalhotami nelze. 

1 399 Kč


599 Kč

800 880 822 45



Delimano Clarity  
Zmrzlinovač

50%
SLEVA

290 Kč

145 Kč

Magic – čistící tyčinky

Čistící váleček 
Schticky 50%

SLEVA

40%
SLEVA

590 Kč

295 Kč

Dormeo  
Přikrývka Maya 
140 x 200 cm

Dormeo Anatomický 
polštář Maya 
30 x 50 cm

25%
SLEVA

799 Kč

599 Kč

60%
SLEVA

40%
SLEVA

259 Kč

104 Kč

1 390 Kč 799 Kč

834 Kč 479 Kč

Lžíce na boty 
s držákem

ID 100780195 ID 100676774

ID 101288549ID 100876089

LIMITOVANÉ 
NABÍDKY

800 880 822



47800 880 822

NÁZEV ZBOŽÍ CENA POČET 
KS

CENA  
CELKEM

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

 

SLEVA: dostal jste osobní slevu?  
Zde vypište její kód:

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.



JARNÍ 
VOŇAVÉ 
SNY

2 DÁRKY v hodnotě 2 389 Kč

800 880 822

Navštivte naše prodejny (seznam na str. 3).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Nepřehlédněte

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

club5

více na str. 4–5


