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272 188 472

www.topshop.cz, www.delimano.cz, www.dormeo.cz, 
www.walkmaxx.cz, www.club5.cz, www.sharkoriginal.cz

Ludmila Krásová

Potřebujete více informací? Volejte zákaznický servis:

Sport & volný čas

Pokud nejste spokojeni, jednoduše 
zboží do 14 dnů vraťte a získejte 
své peníze zpět.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude 
připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí 
do 31. 8. 2014 nebo do vyprodání zásob. Vyobrazení produktů je symbolické. 
Společnost Studio Moderna, s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby.

Seznam našich kamenných prodejen naleznete na str. 50

800 401 004 volejte zdarma denně 

A je to tu zase! Letní období se po roční odmlce opět vrací a s ním i spousta odpočinku a relaxace. I tentokrát Vám chceme dopřát něco speciálního, a proto jsme pro Vás uspořádali soutěž o zájezd do lázní. Více o pravidlech naleznete na straně 3. Opět přinášíme spoustu skvělých produktů, které Vám zpříjemní život. Vyzkoušejte novinku značky Walkmaxx – Pantofle Summer (str. 4), jsou v moderním provedení, ale stále si zachovávají svou jedinečnou zaoblenou podrážku pro správný styl chůze. Chystáte se v létě na chatu či do kempu a nechcete spát na tvrdém? Pořiďte si všemi oblíbenou Dormeo přistýlku Renew nyní s praktickými dárky - cestovní taškou Seaberg a anatomickým polštářem Memosan (str. 14).
V letním období je potřeba se náležitě ochladit. Přinášíme Vám proto oblíbený Delimano Clarity Zmrzlinovač (str. 43) ve dvou nových barevných provedeních.

Užijte si nakupování z pohodlí domova, více na str. 10–29

více na str. 30–45

více na str. 46–50

více na str. 4–9
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Klub, který Vám 
dává více 

Exkluzivní nabídka  Club 5*
Sleva 3 000 kč na zájezd 

dle nabídky našeho 
partnera Nikal Travel, s.r.o.

SOUTĚŽTE  
S CLUB 5* O ZÁJEZD DO LÁZNÍ
Pro účast v soutěži stačí:

 být členem Club 5*,
 nakoupit zboží v hodnotě vyšší jak 2 500 Kč,
 správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní:  Jakou barvou se prezentuje Club 5*?

Náš partner Nikal Travel, s.r.o. nám do soutěže věnoval 3 zájezdy pro 2 osoby v destinacích 
Lázně Dudince (Slovensko), Lázně Eger (Maďarsko) a Lázně Liptovský Ján (Slovensko). 
Výherce si bude moci vybrat, kam pojede. V případě velkého množství shodných odpovědí 
rozhoduje o výherci výše objednávky. To znamená, že čím větší objednávku uděláte, tím 
máte větší šanci na výhru. Soutěž probíhá v měsících červen a červenec. Výherci budou 
informování telefonicky v průběhu srpna.

Jméno
TiT. Jméno PříJmení
ID zákazníka 
267895313131

Platnost Do
2/2015

Klub, KTerý vám dává více

Lázně Dudince Lázně Eger Lázně Liptovský Ján

www.club5.cz 800 401 004

S naším členstvím 

ušetříte*

  Exkluzivní slevy až 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 

  Přepravné zdarma nad 3000 Kč

  Speciální akce, soutěže, slosování

  Slevy a výhody u našich externích 

partnerů

*)  příspěvek na roční členství činí  

590 Kč

Ihned zavolejte na naši
bezplatnou linku a nechte si poradit!

BEZPLATNÁ LINKA: ✆ 800 320 020
Váš pořadatel zájezdu: Nikal s. r. o. • Kotkova 710/3 • 669 02 Znojmo • www.nikal-travel.cz/14smo202

Další informacek těmto cestámnajdete nainternetu!

Ihned zavolejte na naši
bezplatnou linku a nechte si poradit!

BEZPLATNÁ LINKA: 

Váš slevový kód!
CZ-14-SMO-202

✁

7 dní  
10  990 Kč

- Club5-Sleva  3 000 Kčod 7 990 Kč
na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

6 dní  
10  990 Kč

- Club5-Sleva  3 000 Kčod 7 990 Kč
na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

7 dní  
11  990 Kč

- Club5-Sleva  3 000 Kčod 8 990 Kč
na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

9 dní  
29  990 Kč

- Club5-Sleva  3 000 Kčod 26 990 Kč
na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

Slovensko Lázně a odpočinek v lázních Dudince!
vč. plné penze + vč. 12 lázeňských procedur!

Německo 
Dny nabité zážitky ve Schwarzwaldu!

včetně polopenze + možnosti výletů!

Maďarsko Lázně & relaxace v Egeru!
vč. polopenze + 12 lázeňských procedur!

Thajsko Okružní jízda špičkové třídy!
Vč. letu + snídaně + program okružní cesty!

Období: Červenec - říjen 2014

Období: Listopad 2014

Období: Červenec - říjen 2014

Období: Srpen - říjen 2014

✁

Dva silní partneři:                  + 

Dva silní partneři:                  + 

Erlebnisreise

Zážitkové zájezdy

Zájezdy do lázní

Letecké zájezdy

ŽÁ
DNÉ SKRYTÉ POPLATKY

!

KONEČNÉ!

NAŠE 
CENY JSOU

Kvalita za výhodnou cenu!

SL
EV

O
VÝ

 P
O

U
KA

Z 
  

24
97

6    3 000 Kč pro Vás osobně!

+ 3 000 Kč pro Vaši spolucestující osobu!

                   -Sleva6 000 KčPři rezervaci jednoho z těchto zájezdů obdržíte Vy a Vaše spolucestující osoba slevu 3000 Kč. 

Pořadatel zájezdu: NIKAL s.r.o. • Kotkova 710/3 • 669 02 Znojmo

Poukaz je platný do 25.11.2014, není přenosný a nelze kombinovat s jinými poukazy.

Vyplacení v hotovosti není možné. Právní nárok vyloučen.

                   

více na straně 51



1 499 Kč 1 199 Kč

Tmavě šedá: 37-45 
Béžová: 37-45

999 Kč

Černo-růžová: 37-41 
Černo-zelená: 37-45

899 Kč

Walkmaxx Sandály
•   Vaše svaly budou dvojnásobně těžit z každé 

procházky, na kterou se vydáte. Díky přirozené chůzi 
prospějete svému zdraví.

•   Vhodné pro celou rodinu.
•   Vhodné pro osoby, které trápí problémy s plochou 

nohou.
•   Pomáhají zlepšovat držení těla.

Walkmaxx Pantofle Cork
Další přírůstek do rodiny Walkmaxx, 
klasický a elegantní design. Originální 
Walkmaxx zaoblená podrážka, tentokrát 
s korkem a s podšívkou z mikrovlákna, 
bude rozmazlovat Vaše chodidlo.

 Povrch obuvi je z kůže pro správnou prodyšnost.

•  Korková stélka zajistí ty správné ortopedické 
vlastnosti.

•  Originální zaoblená podrážka vyrobená z gumy tlumí 
nárazy.

Béžová: 37-45
Černá: 37-45
Bílá: 37-42
Hnědá: 37-45

1199 Kč 899 Kč

Walkmaxx Pantofle Summer
Představujeme nový model, pružné a super 
lehké - ještě více pohodlné pantofle pro letní 
procházky.

•  Vnitřní strana obuvi je vyrobena z neklouzavého materiálu.
•  Při chůzi aktivují stabilizující svaly po celém těle.
•  Zaoblená podrážka zajišťuje, že stojíte rovně a náraz 

na kolena je tlumen.

4.000.000 +

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz4



799 Kč 599 Kč

Černo-neonově zelená: 37-45
Růžovo-černá: 37-41
Černá: 37-45
Černo-modrá: 37-41
Červená: 37-45
Bílá: 37-45
Bílo-růžová: 37-41

walkMaxx ClOgs 
nazOuvÁky  
PRObaRví vaše Dny
• Jsou velmi lehké, pohodlné a vzdušné. 
•  Hodí se na každodenní nošení a mohou Vám pomoci  

při posílení zádových svalů, zlepšení krevního oběhu,  
posílení břišních svalů, hýždí, stehen a lýtek.

Barvy a velikosti:
Béžová: 37-45
Šedá: 37-45

4.000.000 +
spokojených zákazníků

800 401 004 5



1 199 Kč 999 Kč

MOkasíny walkMaxx
vnesOu styl 
DO vašeHO bOtníku
neuvěřitelně pohodlné a lehké mokasíny nyní přichází 
s prodyšnou síťovinou přidanou po stranách a ve 3 trendy 
barevných kombinacích. Chození po památkách nebo 
nakupování, asfalt nebo tráva, budete se v nich cítit, 
jakobyste chodili po vzduchu!

 

    budete vypadat skvěle  
a přitom můžete na každém 
kroku tvarovat svou postavu.

    Fitness mokasíny jsou  
navrženy tak, aby přinesly 
pohodlí do každodenního  
života.

    Jsou extrémně pohodlné 
a lehké.

  známé modely v novém, 
vylepšeném kabátě!

200 Kč

4.000.000 +
spokojených zákazníků

Barvy a velikosti: 
Béžová: 36-42 
Černá: 36-42 
Námořnická modř: 36-42

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz6



1 099 Kč

Walkmaxx Baleríny
•   Větší aktivace svalů hýždí a nohou v porovnání s konvenční 

obuví.
•   Snazší a módní způsob, jak se postarat o své zdraví 

a zhubnout.
•   Pomáhají zlepšovat Vaše držení těla a zmenšují tlak vyvíjený 

na klouby a páteř.
•   Obuv odvádí tlak vznikající při chůzi z kloubů ke svalům.
•   Mohou pomoci i jako prevence proti celulitidě. 

Béžová: 36-42 
 Černá: 36-42 
Hnědá: 36-42

1 199 Kč 999 Kč

999 Kč

Walkmaxx Plátěné kecky
•   Nadčasové tenisky se zaoblenou podrážkou.
•   Zlepšují přirozené držení těla a snižují tlak na klouby 

a záda.
•   Větší zapojení svalů ve srovnání s běžnou obuví.
•   Napomáhají správnému ohýbání chodidel při chůzi 

a posilují tak nožní klenbu.

Bílá: 37-45 
Růžová: 37-42 
Šedá: 37-45 
Černá: 37-45

nOvÉ baRvy

800 401 004 7



Walkmaxx Dámská 
vycházková obuv
•   Stylová obuv, která je vhodná pro běžné nošení.
•   Obuv poskytuje optimální pohodlí při chůzi všem 

věkovým kategoriím.
•   Zaoblená podrážka obuvi Vám může pomoci 

k lepšímu držení těla a také napomáhá 
ke většímu záběru svalů.

Barvy a velikosti:
Béžová: 36-42
Černá: 36-42

1 099 Kč

Walkmaxx Pánská 
vycházková obuv
•   Stylová obuv vhodná pro každodenní  

nošení – v pánském provedení.
•   Hodí se jak k džínům, tak například k plátěným 

kalhotám do práce.
•   Obuv poskytuje optimální pohodlí při 

chůzi.
•   Zaoblená podrážka Vám pomůže 

ke správné chůzi a protáhne Vaše 
svalstvo.

Černá: 37-45
Hnědá: 37-45

Velikost: 
36-46

1 399 Kč 1 099 Kč

1 399 Kč

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

•  Pomáhají zlepšit přirozený postoj těla a snižují tlak 
vyvíjený na nohy a záda. 

•  Pomáhají uvolňovat svalové napětí.
•  Mohou zabránit bolestem zad a zlepšit držení těla.

990 Kč1 190 Kč

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz8



Walkmaxx Běžecká obuv 
•   Lehké běžecké boty s velmi pružnou podešví jsou 

velmi pohodlné.
•   Vnější podrážka s žebrovaným profilem je odolná 

proti sešlapání.
•   Moderní a pohodlná obuv pro denní pochůzky, 

nakupování nebo běhání.
• Podrážka tvoří oporu nohy a absorbuje nárazy.

Barvy a velikosti:
Černo-růžová: 36-41

Barvy a velikosti:
Bílo-zelená: 37-45
Černo-modrá: 37-45

1 390 Kč 1 190 Kč

200 Kč

200 Kč

1 190 Kč 990 Kč

Walkmaxx Maxxtone
•   Zpevňující fitness obuv vybavená 2 aktivními 

polštářky.
•   Podrážka vytváří přirozenou nestabilitu, aby 

došlo k většímu zapojení svalů.
•   Propojuje stylový design se zpevňujícími účinky.
•   Dopřejte si pocit chůze naboso a neustálým 

vyvažováním rovnováhy dosáhnete většího 
zapojení svalů.

800 401 004 9



Proč si koupit matraci Dormeo?
•   Všechny matrace Dormeo jsou anatomické a ortopedické. 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.

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

K nákupu matrace 
ze strany 11 nyní 
získáte dárek 
Dormeo Trend Set 
v hodnotě  
1 990 Kč

Akce platí do vyprodání zásob!

Domov & bydlení

www.dormeo.cz10



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

od 4 190 Kč

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 
a ortopedické vlastnosti.

od 5 290 Kč

Věra Holubová: 
„Ráda bych matraci Dormeo doporučila všem  
lidem, nejen těm, kteří mají problémy s páteří. 
Myslím si, že každý člověk by měl věnovat spánku 
a tomu, do čeho si jde lehnout velkou péči.”

Manželé Bečkovi
„Tak, jak si večer lehnu, tak se ráno i probudím – 
odpočatý a čerstvý. Je to opravdu znát, cítíme se 
více odpočatí. Tato investice se rozhodně vyplatila.”

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 6 790 Kč

16cm

15cm

18cm

pro zdravý a nerušený spánek

800 401 004 11



• Prodyšná

• Pohodlná

• Přizpůsobivá

DORMEO aiR
NOVÁ GENERaCE MaTRaCÍ

Domov & bydlení

www.dormeo.cz12



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

DORMEO aiR SELEct

16cm

Aby byl Váš požitek ze spánku ještě lepší.
Matrace Dormeo Air SELECT byla vylepšena:
•  vyšší pěnové pružiny pro ještě více prodyšnosti
• dodatečná vrstva paměťové pěny pro extra  

podporu a pohodlí
• 2 oddělená jádra u dvojlůžkových matrací  

(160 cm a výše),  
takže si můžete snadno zvolit Vaši stranu

18cm

p
r

o

dloužená záruka

NOVÁ
TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

od 10 490 Kč

do

prava zdarm

a

sp
lá

tk
y bez navýšen

í0
%

oceněná technologie octaspring®

6x
VÍCe 
prodyšná

než matrace vyrobená z bloků pěny  
a paměťové pěny

pro zdravý a nerušený spánek

800 401 004 13



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. 

přistýlka 
Renew

vyROBENO 
Z PAMĚťOvé PĚNy: 
přizpůsobí se tvaru 
a teplotě vašeho těla

OKAMŽITÁ PROMĚNA 
KAŽDÉHO LŮŽKA

od 2 190 Kč

Dárek
Cestovní taška Seaberg  
a anatomický  
polštář

2  dárkY
v hodnotě  
1 700 kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz14



Dormeo přistýlka Silver-ion Air
•   Přistýlka je perfektním řešením, pokud chcete proměnit svou starou matraci 

nebo pohovku v pohodlné a zdravéprostředí ke spánku.
•   Přistýlka je vyrobena ze 4 cm vysoké viskoelastické paměťové pěny.
•   Díky povrchové úpravě stříbrnými ionty je přistýlka  

antistatická a antibakteriální. 

400 Kč

500 Kč

od 1 590 Kč

od 2 690 Kč od 2 190 Kč

Dormeo přistýlka 
Silver-ion Contour
•   Speciální pyramidová struktura 

přistýlky je z pěny Ecocell® a poskytuje 
maximální oporu Vašemu tělu během 
spánku.

•   Rovnoměrně rozloží váhu těla.
•   Síťovina 3D Airmesh po stranách 

přistýlky zajistí prodyšnost a cirkulaci 
vzduchu.

•   Celková výška přistýlky je 5 cm.

Tip:  Je pro Vás nákup matrace 
příliš velká investice? 
Přistýlka je levnější a zlepší 
kvalitu spánku na Vaší 
stávající matraci.

od 1 990 Kč

Dormeo povlečení Variety
•  2 trendy barevná provedení
•   sada 140 x 200 cm obsahuje: potah na přikrývku 140 x 200 cm + 

potah na polštář 50 x 70 cm
•   sada 200 x 200 cm obsahuje:  

potah na přikrývku 200 x 200 cm  
+ 2x potah na polštář 50 x 70 cm

buDe se vÁM takÉ HODit!

od 799 Kč
dostupné od července 2014

t
a

k
É  v

 R
ŮŽOvÉ baR

v
Ě

pro zdravý a nerušený spánek
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PřikRývky a POlštÁře

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

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

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

•   Potahy polštářů jsou snímatelné a jsou pratelné v pračce.
•   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®.

 přikrývka 140 x 200 cm
 polštář Air 30 x 50 cm
 polštář Contour 30 x 50 cm
 polštář Air Combi 50 x 70 cm
 polštář Classic 50 x 70 cm

Dormeo Aloe Vera 
•   Aloe vera zklidňuje a revitalizuje pokožku. Vlákna jsou jemná 

a hebká na dotek.
•   Výplň přikrývky i polštářů je tvořena mikrovlákny wellsleep®, 

která mají výborné termoregulační vlastnosti.
•   Přikrývka je prodyšná a hypoalergenní – pratelná v pračce.
•   Potahy polštářů jsou odnímatelné a pratelné v pračce.

 přikrývka 140 x 200 cm
 polštář Classic 50 x 70 cm
 polštář Combi 50 x 70 cm

2 190 Kč
1 590 Kč



790 Kč

490 Kč



549 Kč

449 Kč



990 Kč

690 Kč



890 Kč



799 Kč


690 Kč


990 Kč

790 Kč

Domov & bydlení
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Memosan Cool
POTAH NA MATRACI & POLŠTÁŘ S CHLADIVÝM GELEM

až 
-40%

našE CEnY klESají
!

C
OOLING  EFFECT

IM
PROVED  SUPPO

R
T

SMART
GEL

CHLADÍCÍ EFEKT &  
VYLEPŠENÁ PODPORA

Pro ten nejsvěžejší 
a nejpohodlnější spánek 
tohoto léta!
♦
• Potah na matraci Cool  

•  Polštář Anatomický Cool 35 x 60 cm 
ID 102874108

•  Polštář Molded Cool 40 x 60 cm 
ID 102874109 

Svěží SNěNí  
BěHEM HORKÝCH NOCí

2 790 Kč 1 590 Kč

1 990 Kč 1 190 Kč

1 990 Kč 1 190 Kč

TEPlOTa rOSTE

pro zdravý a nerušený spánek

800 401 004 17



aromatickou  
cestou ke spánku

VYBeRTe SI SVOU VŮNI

vyplněna 100% přírodními sušenými květy

• relaxační vůně
• pocit čerstvě vypraného povlečení
• vydrží až 90 dní
• mohou být zakoupeny samostatně

Dormeo Aromatherapy přikrývka a polštář
Tyto úžasně měkké produkty Vás objemou pohodlím a svěžestí  
a Vy si dokonce sami můžete vybrat svou oblíbenou vůni.

• s unikátními kapsičkami na vůni
• vyrobeny z bavlny, vláken Tencel® a 100% přírodních vláken

Dormeo povlečení Aromatherapy
Dodejte Vaší ložnici svěží vzhled díky jemným květinovým vzorům. 
100% bavlna s jemným povrchem a zapínáním na zip. 
Rozměr potahu na přikrývku: 140 x 200 cm a 200 x 200 cm  
Rozměr potahu na polštář: 50 x 70 cm

heřmánek jasmín lavandule citrón

zelená žlutá

balení obsahuje:
1x polšář Classic 50 x 70 cm,

1x přikrývku 140 x 200 cm,
2x náplň s vůní

od 999 Kč
fialová

Unikátní kapsička 
v přikrývce a polštáři 
vyvinuta pro vložení 
aromatické náplně

od 1 680 Kč
od 1 880 Kč

800 Kč

Domov & bydlení
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Mark Trend povlečení
Nový svěží vzhled pro Vaši ložnici!

•   100% balvna
•   3 svěží barevné kombinace: tmavá-světlá-fialová, šedá-

tyrkysová-modrá, hnědá-oranžová
•   dostupné rozměry: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm
•   rozměr potahu na polštář: 50 x 70 cm
•  pratelné v pračce

od 1 199 Kč
od 599 Kč

600 Kč

Dormeo dekorativní set 
Mark Trend
Nádherný doplněk do vašeho obýváku!

Velmi příjemný velký dekorativní polštář,  
ze kterého vzniknou dva samostatné produkty: 
přikrývka a malý polštář, které jsou pratelné 
v pračce.

 Měkký povrch tkaniny a měkká výplň mikrovlákny 
wellsleep® Vám zaručí neuvěřitelné pohodlí.

Rozměr velký polštář: 50 x 50 cm
Rozměr malý polštář: 40 x 40 cm
Rozměr deka: 130 x 190 cm

vhodné  
i na cesty

600 Kč

1 590 Kč

990 Kč

3 v 1

pro zdravý a nerušený spánek

800 401 004 19



Shark Ruční parní čistič
Vyčistí Váš domov i bez použití chemikálií!

Ruční mop Vám pomůže vyčistit i těžko 
dostupná místa.

• několik nástavců pro různé potřeby
• vynikající pro osvěžení obleků a kabátů
• povrch po očištění suchý a dezinfikovaný
• připraven k použití za několik sekund

Shark Lift – around vysavač
Přenosný vysavač, který má výkon 
a všestrannost stojacího vysavače!

• Váží pouze 2,7 kg. 
•   Posbírá nejen nečistoty, které jsou vidět, ale hravě 

vysaje i většinu usazené špíny, která není vidět.
•  Je vysoce účinný na nejrůznějších površích, 

od dřevěných podlah po koberce s dlouhým vlasem.
•  Vyspělá cyklónová technologie zajistí, že jsou z proudu 

vzduchu odstraněny všechny nečistoty, a tím zabrání 
zanášení vysavače.

•  Sací výkon je tedy konstantní od začátku do konce, 
nehledě na to, kolik pokojů vysáváte.

oboustranně
použitelný

balení obsahuje:
parní čistič, příslušenství pro čištění nábytku, 
oblečení, skel, nástavec pro drsné povrchy, 
prodlužovací hadici pro těžko dostupná místa.

balení obsahuje:
parní čistič, příslušenství pro čištění nábytku, oblečení, 
skel nástavec pro drsné povrchy, prodlužovací hadici pro 
těžko dostupná místa.

Shark Podlahový parní čistič
Dejte sbohem špinavým podlahám!

S tímto Podlahovým parním čističem se bude Vaše domácnost už jen lesknout. 
Nemusíte si namáhavě připravovat kbelík s vodou a nakupovat čisticí prostředky. 
Ničí bakterie, lehce odstraní všechny druhy nečistot. Účinně likviduje zárodky 
bakterií i na WC či v koupelně.

• hloubkové čištění (i koberců) a dezinfekce podlahy
• podlahy čisté a suché během pár sekund

2 790 Kč

2 990 Kč

3 990 Kč 3 590 Kč

2 790 Kč 200 Kč

ID 100134228

ID 100006084

ID 101264671

20

Domov & bydlení

www.topshop.czwww.sharkoriginal.cz20



ID 100134925

6 490 Kč

Shark Multifunkční mop 
Lift-away
Luxusní výrobek 2 v 1

•  Skvěle doplňuje řadu parních čističů Shark.
•  Je vybaven patentovanou technologií parních návleků.
•  Dokáže setřít prach, vytřít a vydezinfikovat tvrdou 

podlahu zároveň a zanechá ji suchou během chvilky.

  Tři různá nastavení páry – na setření prachu, vytření 
a vydrhnutí.

Stisknutím tlačítka oddělíte od přístroje ruční parní 
čistič, ke kterému můžete připojit různé nástavce a čistit 
a dezinfikovat výše položené plochy.

Shark Navigator 
Lift-away vysavač 

Pro zářivě čistý domov bez bakterií!

Nejsilnější a nejvšestrannější vysavač všech 
dob. Vyčistí Vaše podlahy rychleji, snadněji 
a lépe než kdykoliv předtím.

•   silný sací výkon
•   důkladné vysávání  

 (až 99 % prachu  
a alergenů)

•   lehký a výkonný
•   bezsáčkový

3 990 Kč

snadno 
ovladatelný

rECEnZE
Online

balení obsahuje: 
parní čistič, příslušenství pro 
čištění nábytku, oblečení, skel 
nástavec pro drsné povrchy, 
prodlužovací hadici pro těžko 
dostupná místa.

ID 100548247

Zeptejte se našich operátorů na PRODLOUŽeNÉ ZÁRUKY!

příslušenství

balení obsahuje: 
nástavce pro vysávání, 
vak na příslušenství, 
2v1 podlahový a ruční 
vysavač s HEPA filtrem.

800 401 004 21

pomocníci pro úklid v domácnosti

800 401 004 21



H2O Mop X5+
Parní čistič 5v1 
Dezinfikuje zcela bez chemikálií!

Čistí a dezinfikuje všechny Vaše podlahy a koberce 
s hrubou silou čisté páry, snadno se promění 
v univerzální ruční parní čistič, čistič oken a dokonce 
i čistič oblečení.

.
• 5 v 1: podlahový, kobercový, ruční, oděvní, okenní čistič
• ušetříte - bez nutnosti použití chemikálií
• čistí a dezinfikuje jediným zdrojem páry
• nastavitelný průtok páry
• snadno ovladatelný
• šetří Váš čas
• stylový design

300 Kč

Exkluzivní 
doplňky

balení obsahuje: 
1x mop 
1x trysková hubice 
1x kulatý kartáč nylonový 
1x odměrka 
1x návlek z mikrovlákna 
1x nástavec na koberce 
1x nástavec na čištění oken 
1x prodlužovací hadice 
1x nástavec na čištění oken.

do auta

499 Kč 599 Kč 499 Kč 449 Kč

pro maminky na mazlíčky čisticí sada

Tip: 
Nezapomeňte  
se také zeptat 
na praktické doplňky

do auta   
pro maminky  
na zvířátka  
pro hloubkové čištění

2 790 Kč 2 490 Kč
ID 102441745

www.topshop.cz22
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H2O Ruční parní čistič
Skvělý pomocník pro úklid!

•   čistí, dezinfikuje a zbavuje pachů
•   nepotřebujete žádné chemikálie
•   můžete přidávat vodu i bez čekání až přístroj vychladne
•   pára je připravena během 20–30 sekund
•   5 minut trvalého průtoku páry
•  lehký – váží pouze 720 g
•   3 m dlouhý kabel

499 Kč

X-Power mop
Pomocník pro úklid:

•   dřevěných podlah
•   dlaždiček
•   oken
•   vršků skříní
•   aut...

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

1 099 Kč

nabíjecí

příslušenství

1 490 Kč

rotační pohyb 
všech kartáčů

odnímatelné 
a snadno  
čistitelné

ID 100945457

ID 101291113

ID 101668789
POSLeDNÍ KUSY
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Zahradní hadice Xhose Pro
Po naplnění vodou se automaticky roztáhne až na trojnásobek své původní délky 
a po vypuštění vody se automaticky smrští zpět. Je mimořádně lehká a díky tomu odpadá 
námaha, kterou vyžaduje používání běžných těžkých a objemných hadic.

•   hadice dostupná v délkách: 7,5 m, 15 m, 22,5 m a nově i v délce 30 m
•   automaticky se smrští do své původní délky
•   nezamotává se
•   z odolného a lehkého materiálu
•   závity z mosazi – ještě odolnější než původní verze

Hit lOŇskÉHO lÉta  
nyní DOstuPný  
ve vylePšenÉ veRzi!

K dispozici také  loňský model  

zahradní hadice Xhose

od 1 190Kč

od 590Kč

  revoluce v zahradničení

od 990 Kč

Loňský model Xhose:

www.topshop.cz24
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K dispozici také  loňský model  

zahradní hadice Xhose

OLISO chytrá žehlička,  
se kterou již nikdy nic nespálíte!
•   rychlé a výkonné zahřátí a široké pokrytí parou
•   iTouch® technology: zabraňuje náhodnému spálení
•   výsuvná nožička – již žádné propálené oblečení
•   kabel (3 metry) s kloubem otočným o 360°
•   nerezový povrch
•   pára ovladatelná stlačením tlačítka – žádné samovolné uvolňování
•  systém automatického vypnutí po 8 minutách nečinnosti

nerezový 
povrch

váha
1,68 kg

otočný 
kloub

samovysouvací 
nožička HIT

400 Kč

2 990 Kč

2 590 Kč

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

ID 100676788
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Nafukovací matrace
Pohodlí a komfort pro vaši návštěvu!

Semišová nafukovací matrace s integrovanou 
pumpou je ideální pro nečekanou návštěvu, která 
u Vás zůstane přes noc. Je také vhodná na cesty, 
na chatu, kempování, apod.

Jednolůžko: 186 x 74 x 12 cm 

pohodlí pro  
návštěvy

200 Kč890 Kč 690 Kč
ID 100539437

Čisticí tyčinky
•   Udržují Vaše dřezy čisté a bez 

zápachu.
•   Tyčinka vydrží na 1 měsíc.
•   Je vhodná pro všechny typy 

potrubí a je netoxická.

290 Kč 190 Kč 390 Kč

100 Kč

ID 100558267

Gleener - odžmolkovávač
Budete vždy vypadat upraveně!

Za své oblečení utrácíme spoustu peněz, ale 
po nějaké době je samý žmolek, prach a vlas. 
Odstraňte je snadno, rychle a bezpečně.

•   rychlá péče o oblečení a tkaniny
•   ergonomická rukojeť

449 Kč oblečení 
 jako nové

PřeD PO

ID 102136453

Odpuzovač hmyzu 
a škůdců 2 ks
• bezpečnější alternativou k toxickým pesticidům
•  odpuzuje krysy, myši, šváby, rybenky, mravence, škvory, 

stonožky a další škůdce
• lze jej používat celý rok
• pokryje cca 230 m2 v jednom patře budovy

ID 100533178

490 Kč

balení obsahuje: 2 ks 
odpuzovače

POSLeDNÍ KUSY

www.topshop.cz26

Domov & bydlení



2 290 Kč

Renovátor
•   řeže dřevo, kov, plast
•   brousí, krájí, seškrabává, rašpluje
•   leští, piluje, odsává přebytečný prach
•   oscilační síla pro přesné řezání  

a bezpečnost při práci
•   praktický do domácnosti  

i pro profesionální řemeslníky
•   užitečný pro běžné domácí opravy  

i větší renovace

Tip:   Zakupte si také rozšiřující 
doplňky:  37 kusů 

za 1 190 Kč.

ID 100793556

odřeže vyčnívající hřebíky

leští dřevo, obklady, parkety

odstraní staré lino a koberec

odstraní poškozené dlaždice

řeže dřevo

odřeže trubky

balení obsahuje: 
1 × ochranný kufřík
1 × imbusový klíč
1 × návod k použití
1 × šroub M6
1 × pružinová podložka
1  × podložka oscilační hlavy
6  ks příslu šenství na vysáván
1 × pilový list na řezání
1  × půlkruhový pilový kotouč
1  × zubatá škrabka na  

odstraňování a úpravu podlah
1 × odstraňovač zálivkové malty
1 × lešticí nástavec
1 × trojúhelníková přítlačná patka
9 × brusný papír různých zrnitostí.

Tip:  Zeptejte se na možnost 
zakoupení na splátky!
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Multifunkční LCD meteostanice
Kompletní předpověď kdykoliv ji potřebujete!

•   zobrazuje čas, den a stav počasí
•   předpověď na 12 hodin dopředu
•   zobrazuje pokojovou teplotu a vlhkost
•   s budíkem a kalendářem
•   projekce času na zeď s možností upravení úhlu
•   LCD displej měnící barvu

Sada  
na čištění aut
•  umožní čištění bez kapky vody
•  ochrana proti znečištění
•  čistí, leští a chrání
•  eliminuje škrábance
•  funguje na kovy, plasty, laminát

41%
SLEVA490 Kč

290 Kč
ID 100003848

590 Kč
ID 100282446

1 599 Kč
ID 102204957

Síť proti hmyzu Buzz Off
Přírodní řešené pro odehnání hmyzu!

•  Automaticky se zavírá, jakmile projdete díky 
magnetům.

•  Ochrání Vás před hmyzem a škůdci.
•  Snadná a rychlá instalace, nepotřebujete žádné 

nářadí.
•  Nehrozí poškození dveřního rámu.

18 magnetů automaticky 
zajistí automatické zavření

balení obsahuje: čistič oken, odstraňovač 
škrábanců, auto vysavač, 4 x hadřík, čistič dryward

Čerstvý vzduch 
dovnitř, hmyz ven

180 x 230 cm,  
přizpůsobí se Vašim 
dvěřím.

www.topshop.cz28
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Robotický vysavač  
Rovus Smart Power
Robot, který uklízí za Vás!

Rovus nikdy nemine skrvnu, protože je:
CHyTRÝ – pokročilý infračervený navigační systém mapuje 
Váš pokoj a definuje nejlepší cestu pro práci:

RYchLý a pRecIzní - výběrem TURBO programu bude 
pracovat rychleji, výběrem SPOT módu bude intenzivně čistit 
definovanou oblast.

ŠIkoVný - je schopen vyřešit všechny situace znečištění, 
zajede i pod nábytek a nespadne ze schodů. Podlahové 
senzory umožní důkladně vyčistit všechny podlahové 
plochy: koberce, dřěvěné podlahy, dlažbu i linoleum.

pRakTIcký - poskytuje optimální výkon při nízké úrovni 
hluku a vše, co musíte udělat Vy je vyprázdnit zásobník 
na nečistoty.

model Basic Delux
Výška 6,5 cm 6,5 cm
HEPA filtr ano ano
Postranní kartáč 1 2
Schodový senzor ano ano
Nabíjecí stanice ne ano
Virtuální bariéra ne ano
Microfleecový mop ne ano
Dálkové ovládání ne ano
Doba pracovního výkonu až 80min až 100min
Týdenní časovač ne ano
Hlasové ovládání ne ano
Cena 3 999 Kč 5 999 Kč

Klubová cena 3 599 Kč 5 499 Kč

ZIG ZAG EDGE ELLIPTICAL SQUARE

1. Postranní rotační kartáče 
čistí podél zdí a rohy.

3. Výkonný vysavač se zbavuje 
nečistot, prachu, drobků, zvířecí 

srsti a alergenů.

5. Microfleecový 
mop zajistí 

dodatečné čištění.

4. HEPA filtr 
zachytí všechny malé 

částečky.

2. Hlavní rotační kartáč 
sbírá nečistoty.

Nechte tohoto robota udělat  práci za Vás. 
Budete se tak moci věnovat příjemnějším 
věcem.

CIK CAK PO HRANě ELIPSA ČTVEREC

Nechte Rovus 
udělat Vaši práci!

3 999 Kč

3 599 Kč
ID 100676788
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balení obsahuje:  
Elektrický tlakový hrnec, vnitřní 
5l hrnec, talíř na páru, lžíci, 
odměrku, odpojitelný 
napájecí kabel.

Delimano Tempo Presto 
tlakový hrnec 6 L
Nová generace vaření pod tlakem.

Dovedete si představit, brambory vařené za 10 minut 
místo 45? Guláš za 30 minut místo 2 hodin? Většina 
zeleniny připravené za pouhých 5 minut nebo méně? 
To vše je možné s tlakovým hrncem Delimano!

•   snížení doby vaření až o 70% a využívá až o 60% 
méně energie

•   zachování více vitamínů, minerálů, barvy  a vůně
•   velmi snadné používání: otevření a zavření víka pouze 

jednou rukou

Delimano Multicooker elektrický tlakový hrnec 5L
•   6 způsobů vaření: program na rýži, polévku, kaši, vaření v páře, ohřívání, dušení
•   rychlé a chutné pokrmy
•   až 3x rychlejší vaření
•   menší spotřeba vody a energie
•   udrží více vitaminů a minerálů v jídle
•  jednoduché ovládání pomocí tlačítek
•   bezpečnostní zámek
•   časovač až na 24 hodin
•   kapacita 5 l

300 Kč

2 499 Kč
2 199 Kč Tip: K dispozici také 

keramický vnitřní hrnec!

K tlakovému hrnci 6 l dostanete 
pokličku 24 cm v hodnotě 399 Kč  
pro běžné vaření.

Dárek

ID 102505346

dostupné i ve verzi 
4 litry a 9 litrů

30 dnů
 na vyzkoušení

3 199 Kč

2 799 Kč
ID 100335940
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Delimano elektrická pánev
•   ideální na vaření, restování, dušení, napařování nebo 

jen na udržování teplého jídla před servírováním
•   regulace teploty: 5 stupňů
•   skleněná poklička opatřena ventilem – uniká jím 

horká pára
•   vnitřní průměr: 34 cm
•   hloubka: 7 cm

1 399 Kč

1 099 Kč
hloubka
7 cm

300 Kč

ID 102244271

Delimano Gourmet  
Cooker 8 v 1 Digitální
Multifunkční pomocník pro přípravu zdravého jídla!

•   nastavitelná teplota vaření
•   praktická poklička
•   nepřilnavý keramický povrch
•   výborný rozvod tepla po celém povrchu
•   30% úspora času
•   velká plocha na vaření
•   lepší chuť – méně tuku
•   časovač na 120 minut
•  kapacita: 5 l
•  rozměr plochy: 28 x 28 cm
•  digitální displej pro snadné ovládání

balení obsahuje: 
1x pokličku, 1x vařič.

3 399 Kč

vaření

opékání

smažení

vaření v páře

grilování

ohřívání

2 999 Kč
ID 102914316 400 Kč
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Delimano Ceramica 
Suprema Sada 
essential
Balení obsahuje:
Pánev Wok 28 cm
Pánev na smažení 28 cm

Pokličku 28 cm

1 999 Kč
ID 100938449

Delimano Suprema 
Sada Trio
Balení obsahuje:
Pánev na smažení 24 cm
Pánev na smažení 28 cm
Poklička 24 cm

1 699 Kč
ID 100938448

DeliManO  
CeRaMiCa suPReMa
Řada nádobí nejen na indukci 

•  váží o 20 % méně než běžné indukční nádobí
•  keramická vrstva pro snadné vaření s minimálním množstvím tuku
•  snadná údržba  – nepřilnavý povrch pro snadné umývání
•  šetří elektrickou energii
•  možno používat také na běžné elektrické či plynové vařiče
•  perfektně vyvážený rozvod tepla po celém povrchu

 Tip:  Jednotlivé kusy jsou dostupné 
i samostatně, zeptejte se na více  
informací u našich operátorů.

Delimano Suprema 
Sada Starter
Balení obsahuje:
Hrnec 24 cm
Kastrol 20 cm
Poklička 20 cm
Pánev na smažení 20 cm

2 499 Kč
ID 101015156
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Delimano Pánev na smažení
20, 24, 28 cm

od 499 Kč
ID 100817089

Delimano Pánev na palačinky
25 cm

Delimano Pánev na ryby
34 cm

899 Kč
ID 102848749

599 Kč
ID 100816984

499 Kč

Delimano Pánev na palačinky
Dostupné barvy: červená, žlutá, zelená

25 cm

599 Kč

Delimano Pánev Wok
28 cm

799 Kč
ID 100816990

 Tip:  Keramické nádobí dostupné  
i ve verzi pro indukční vařiče.  
Více informací u našich operátorů.
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Delimano plech na pečení
40 x 28 cm

Delimano pekáč
29 × 22 cm
24 × 18 cm
35 x 25 cm 

Delimano Srdcová forma
24 cm

Delimano Dortová forma
27, 30 cm

od 449 Kč
ID 102002770

499 Kč
ID 102002775 

Delimano Forma kulatá 
26 cm

ID 100816988

999 Kč

ID 102332187

449 Kč

balení obsahuje:  
1x oválný pekáč,  
1x keramická poklice.

Delimano  
Oválný  
pekáč
Rozměr:  
38 x 24 x 13 cm

1 699 Kč
1 499 Kč

ID 100851371

NOvé  
ROZMĚRy

od 549 Kč
ID 100816985
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Delimano Dry Cooker
Revoluce ve vaření - zdravé jídlo každý den!

•   nepřilnavý povrch
•   zachovává vitamíny a minerály v jídle
•   vhodná i na pečení v troubě
• 26 cm

poklička s úchytkou 
na vařečku

horkovzdušná, 
vhodná i do trouby

ergonomická 
rukojeť

teplotní 
senzor

799 Kč

odnímatelná rukojeť  
pro použití v troubě

3 perforovaná místa, 
kterými proudí horký 

vzduch do pánve. Vzduch 
se pohybuje směrem 

nahoru a díky inovativnímu 
tvaru putuje rovnoměrně 
po celé pánvi - jídlo se 

uvaří rychle a rovnoměrně.poklička s odkládáním na 
 vařečku - bez nepořádku na lince
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Odnímatelná 
rukojeť

Zachovává chuť 
jídla, žádný olej!

Delimano Dry Cooker Trilogy
Širší varný povrch a výborné termodynamické 
vlastnosti!

•   vaření pouze s kapkou oleje
•   rovnoměrně cirkulující horký vzduch
•   vhodná pro vaření v době držení diety
• 26 cm

899 Kč
ID 102481300

699 Kč
ID 102481301

ID 100756164

Delimano Dry cooker Trilogy ceramica
Příprava obědu pro celou rodinu snadno, rychle a zdravě - s pouhou 
kapkou oleje!

•   Má unikátní inovativní design se 3 perforovanými částmi, kterými proudí horký vzduch. 
•   Jídlo se uvaří ve vlastní šťávě, tak si zachová všechny potřebné vitamíny a živiny.
•  Je ideální pro smažení, vaření, opékání, vaření v páře a také pečení. 
• 26 cm
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ID 100880423

Delimano Clarity Sušenkovač
Funguje na baterie. Vyrábí skvělé domácí sušenky. 
Celkem dvanáct různých tvarů. Ergonomická rukojeť.

499 Kč 449 Kč
ID 102117493

Delimano Clarity Tyčový mixér 
•   univerzální a nepostradatelný pomocník
•   pro výrobu mléčných koktejlů, polévek, přesnídávek
•   vysolá rychlost
•   nízká hlučnost
•   nastavení regulace otáček

1 199 Kč 999 Kč

200 Kč

ID 100892541

Delimano Speciale V kráječ
•  super ostré nerezové čepele
•  nastavitelná šířka plátků
•    vysoce kvalitní kráječ – nakrájí různé druhy potravin 

snadno a bez jakéhokoliv úsilí
•   nakrájené potraviny padají přímo do nádoby - bez nepořádku
•   nastavitelná síla plátků
• objem nádoby 2 l

699 Kč
ID  100340155

SLEVA

50 %

POZOR! Limitovaná nabídka, 
pouze do konce června nebo  
do vyprodání zásob!

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

299 Kč
699 Kč
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699 Kč
ID 102746117

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

a chutnější vodu
•   odstraní nebezpečné látky,  

které běžná voda z kohoutku  
obsahuje

•   digitální displej – odpočet doby  
pro výměnu filtru

Tip:  Zakupte si také náhradní 
filtr v hodnotě 229 Kč.

digitální 
displej Delimano Kuchyňské náčiní 

Brava 7 ks
Je vyrobeno z nylonu, který je odolný vůči vysokým 
teplotám. Kuchyňské náčiní Delimano Brava je lehké 
a v kuchyni nepostradatelné. 

699 Kč
ID 102540117

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.

Delimano Praktická sada 
magnetických kořenek
 6 ks

Delimano Praktický závěsný 
háček 2ks

Delimano Slánka  
a pepřenka 2 v 1
•  šetří místo na stole
•  keramický mlýnek odolný vůči korozi
•  výška: 22 cm
•  průměr: 5 cm

129 Kč 449 Kč

399 Kč
249 Kč

ID 101632863

ID 100015813

ID 102573918 ID 102693567

může mít i jiné 
využití
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Delimano Utile  
Vařič vajíček
•   Uvaří vejce – natvrdo, naměkko, 

i na hniličko.
•   Již nikdy je nepřevaříte nebo nedovaříte.
•   Najednou uvaří až 7 vajec.
•   Během vaření se Vám nestane, že by vejce 

praskla.
•   Průhledným víkem můžete  

sledovat proces vaření.

499 Kč
449 Kč

ID 102576336

949 Kč 849 Kč

Delimano Utile  
Ruční mixér
•   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.

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: Držadlo mixéru, Šlehací 
příslušenství, Mixovací nádobu s odměrkou, 
Misku na sekání, Ostří na sekání.

balení obsahuje: 
 jogurtovač, 7x nádobka s víčkem

ID 102481297

599 Kč
ID 102481298

fantazii se meze 
nekladou

 Tip:  Doporučujeme Delimano 
Kráječ na vajíčka Brava.

99 Kč
ID 102481297
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 Tip:  Doporučujeme Delimano 
Kráječ na vajíčka Brava.

Delimano Utile Stolní mixér
•   Skvělý pomocník pro to pravé domácí pečení.
•   Nezabere tolik místa, jako klasické stolní mixéry.
•   Dokonale smíchá ingredience do hladkého těsta.
•   Obsahuje také příslušenství proti cákání.
•   Velká kapacita míchací mísy.

balení obsahuje:
Delimano Stolní mixér, Míchací 
mísa, Hák na těsto, Lapač 
cákanců, Šlehač, Metlu, Stěrku.

1 999 Kč

Delimano Utile Struhadlo  
Multi Chef
  Pro rychlejší přípravu salátů, 
polévek, dezertů

•   5 vyměnitelných struhadel 
•   pohon na elektrický proud
•  struhadla lze mýt v myčce nádobí
•  praktický, snadno skladovatelný

999 Kč
ID 102606790

ID 102481299

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

ID 102606792

599 Kč
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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

Delimano Stylish Sada 4 
prkének
Nejen, že jsou prkénka praktická, ale také jsou dodávány 
v sadě, která poslouží i jako barevná dekorace do Vaší 
kuchyně.

• rozměr prkének: 33 x 6 x 25 cm

Delimano Silikonová rukavice

599 Kč
ID 102606791

praktické 
barevné odlišení 

pro krájení 
různých druhů 

potravin

Delimano Silikonová chňapka

179 Kč

129 Kč

ID 102837144

ID 102837145

cena za 1 ks

cena za 1 ks

Delimano Pack  
& Go Lunch Box
•   pro bezpečný převoz jídla z domova   

do práce, školy
•   objem 1,2 l
•   dvě patra na 2 různá jídla
•   moderní design a praktičnost v jednom
•   dostupné barvy: zelená, fialová, oranžová

269 Kč
ID 102495171
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Delimano Chef elektrický gril
•  gril pro domácí i venkovní grilování
•  může být použit na podstavci nebo pouze na stole
•  pohon na elektřinu: regulovatelná teplota
•  praktický sběrník na omastek
•  grilovací plocha se dá odejmout: snadno se čistí
•  kombinace vlnkované a hladké plochy na grilování
• Rozměr: 64.5 x 60 x 98 cm
• Průměr grilu: 40 cm

Delimano Stolní gril Cobb 
Premier
•  přenosný
•  můžete grilovat stejně dobře doma na zahrádce 

i venku mimo domov
•  všechny komponenty se dají mýt v myčce
•  připraven za 10 minut
•  na uhlíky
• Průměr: 30 cm
• Výška s poklicí: 36 cm
• Váha: 4 kg

2 899 Kč balení obsahuje:  gril,  
odnímatelnou nepřilnavou 
grilovací plochu, sběrník  
na omastek

dostupný 
i ve verzi PRO

 Tip: Zeptejte se našich operátorů  
na skvělé doplňky k tomuto grilu 
(například na Pánev na smažení).

uzenívařeníopékánípečení grilování

mnohem více 
než gril

ID 102851141 

2 699 Kč

3 999 Kč
ID 102708992

3 799 Kč

3 399 Kč

ID 102851140 

3 199 Kč
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999 Kč

129 Kč

balení obsahuje:
1x  Delimano Smoothie Maker
1x víčko
1x láhev (600 ml).

ID 101154456

899 Kč

Delimano Clarity Smoothie Maker
Domácí koktejly a smoothies pro každou příležitost!

Blýsknete se před svými přáteli na party, uděláte radost i svým dětem. 
Neutrácejte peníze za skvěle vypadající koktejly u stánků v obchodních 
centrech a raději si každý den připravujte domácí. Láhev je odnímatelná, 
takže si svůj koktejl můžete vzít i s sebou.

•   snadno seká led
•   čepele z nerezové oceli
•   mixuje různé přísady

Delimano Clarity Smoothie 
Láhev
vezměte si smoothies s sebou a v barvách!

• Velmi odolný materiál
• Dostupné barvy: růžová nebo zelená
• Dostupné objemy: 300 ml nebo 600 ml

Delilmano Stylish Formy 
na zmrzlinu
•  Můžete si udělat zmrzlinu ze všeho, co Vás jen napadne.
•  Znovu použitelné formičky Vám pomohou k tomu pravému 

letnímu osvěžení.
• Dostupné barvy: žlutá, červená
• Rozměry: 15 x 10 x 17 cm

od 129 Kč od 109 Kč

 Tip: Udělejte si ze svého Smoothie  
rovnou skvělou domácí zmrzlinu!

vezměte si svůj 
koktejl s sebou

letní

www.delimano.cz42

Kuchyně



Domácí je vždy 
to nejlepší!

Delimano Brava Lžíce na zmrzlinu
Váš zmrzlinový pohár bude vypadat jakoby ho dělal 
profesionální zmrzlinář!

Delimano Termostěrka 2v1
•   Silikonová stěrka je teplu vzdorná (až do 220 °C).
•   Poslouží Vám jako stěrka i jako teploměr.
•   Vhodná pro přípravu pokrmů, které vyžadují přesnou 

teplotu při vaření (džemy, čokoláda, omáčky).

499 Kč
ID 102517887

Delimano Clarity  
Zmrzlinovač
Udělejte si hříšně dobrou zmrzlinu přesně 
tak, jak ji máte rádi!

•  čerstvá zmrzlina, sorbet nebo zmrzlý jogurt
•  za pouhých 40 minut
•  žádná zbytečná aditiva,  Vy vybíráte ingredience
•  rodinná velikost: na 1l zmrzliny
•  jednoduché ovládání jedním tlačítkem
•  průhledné víko a protiskluzové dno

bílá

žlutá

červená

Zvolte si svou barvu:

Přidejte čokoládu, 
křupinky, ovoce, 

oříšky...

 stěrka a teploměr 
v jednom

 Tip:  Doporučujeme zakoupit společně  
s Delimano Clarity zmrzlinovačem.

799 Kč

119 Kč
ID 102540114
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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.

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.

•   Dostanete se ke skrytým cenným látkám v jídle.
•   Naruší buněčnou strukturu jídla a uvolní přírodní 

živiny.
•   Silný a výkonný motor, který si poradí si i se 

zmraženým ovocem a ořechy.

Domácí pekárna
Probuďte se do vůně čerstvě upečeného chleba!

•   12 různých programů pro pečení
•   3 stupně křupavosti kůrky
•   časovač nastavitelný až na 13 hodin
•   dvojité hnětače důkladně promíchají přísady
•   příprava koláčů, džemů i sekané
 
rozměr: 45,5 x 31,5 x 31,3 cm

 1 890 Kč

2 999 Kč

ID 100896055

ID I8040

2 799 Kč

Kuchyně
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Nicer Dicer Plus 
Jeden kuchyňský pomocník, který nakrájí 
vše potřebné na salát. 

Mini trouba
Zvládne vše, co očekáváte od běžné trouby, ale 
nezabere tolik místa!

Můžete si ji vzít s sebou na chatu a nebude tak postrádat 
komfort kuchyně. Tato všestranná trouba umí opékat, 
vařit, grilovat a ohřívat snadno a rychle.

•   zabudovaný časovač
•   multifunkční
•   prostorný vnitřek

990 Kč

eggies - formičky na vajíčka
Již žádný nepořádek při loupání vajec natvrdo.

1 690 Kč

1 490 Kč
ID 100134438

349 Kč

199 Kč
ID 100430213

ID 100134504

Stojan na jídlo
•  ušetří místo
•     nerezová ocel
•     nejen na cukroví, ale i na ovoce  

a jiné dobroty 

399 Kč
ID 102336915
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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

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

Maximizer Styler
S tímto pomocníkem zvládnete  
všechno: narovnáte 
si vlasy, vyrobíte si 
andělské kudrliny, 
vytvoříte skvostný 
objem.

•  ionická funkce 
pomáhá hydratovat 
vlasy

•  funguje na všechny 
typy vlasů

•  2 nastavení teploty

Bezpečnostní madlo
Skutečně pomocná ruka! 

•  ideální pro využití ve sprše, ve vaně, na toaletě
•  perfektně drží na jakémkoliv druhu dlaždiček
•  není potřeba žádné nářadí
•  dá se snadno sundat a přemístit

lze snadno
přemístit

 249 Kč

1 099 Kč

 Tip:   SPECiÁLNÍ CENA 990 Kč při společné koupi  
bederního pásu + zápěstního pásku + 2 ks kolenních pásků

zápěstní pásek

kolenní pásek

790 Kč
ID I0384

390 Kč
ID I0383

ID 100014835

ID 103293754

299 Kč

ID I0335

245 Kč

Zdraví & krása
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1 699 Kč

bOlí vÁs zÁDa?
kOsMODisk  
vÁM POMŮŽe!
Kosmodisk Classic Set
Kosmodisk Classic je velmi praktický, snadno se přizpůsobí každé 
postavě a pohodlně se nosí. Můžete ho používat během práce, 
nakupování, řízení auta, sportování, odpočinku, cestování, spánku....

•   jednoduchý, praktický, pohodlný
•   bez vedlejších účinků
•   jediná investice na celý život
•   účinný a bezpečný

1

100% bezpečný,  
klinicky testovaný systém

    
    

     
 M

ONEY BACK

           GUARANTEE

6  0
DAY

20
   YEARS

60denní záruka 
vrácení peněz

20 let na trhu Držitel mezinárodních 
ocenění

Marie Kottová: 
Kosmodisk pro mě znamená úlevu, 
kdy se nemusím v ničem omezovat 
a mohu si naplno užívat života.Vyzkoušejte 

kosmodisk!

jediné, co můžete 
ztratit, je vaše 
bolest!

saDa OblíbenÉHO 
kOsMODisku ClassiC 
a tRiČka kOsMODisk

Kosmodisk Classic  
Move Set
Nyní může být nošení Kosmodisku ještě 
pohodlnější - stačí Kosmodisk zasunout 
do trička.

•  vyrobeno z 90 % bavlny a z 10 % z elastanu, 
takže je příjemně pružné.

• dostupné velikosti: M, L, XL, XXL
• dostupné barvy: bílá

1 399 Kč
ID 100082370
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Zastřihovač chloupků 
Micro Touch Switchblade
Odstraní nechtěné chloupky a vlasy!

Je speciálně vyvinutý pro muže. Ostrý jako břitva, 
ale jemný na dotek.

•   oholí dohladka jako žiletka
•  zastřihování s maximální přesností
•   bezpečný, elegantní, kompaktní, výkonný
•   perfektní na zastřihávání vlasů, chloupků a knírů

649 Kč

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

ID 102552252

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

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

Zdraví & krása
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Moonsurfing
Posilovací přístroj, který nahradí posilovnu!

•   můžete na něm dělat více jak 20 cviků
•   nahradí běžné a velké posilovací stroje
•   úspora za posilovnu
•   skvělý na protahovací cviky

U-Slender
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

balení obsahuje: 1x vibrační pás, 
1x ovladač, 1x přenosnou tašku

Potící legíny  
Hot Shapers
Ideální pro vytvarování spodních 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
• dostupné ve velikostech S–XL

1 099 Kč
Před Po

2 290 Kč
ID 101995185

999 Kč

ID 100817097

890 Kč

999 Kč
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3 299 Kč
ID 102750618

2 399 Kč
ID 102693558

 balení obsahuje: skluznou plochu Obsidian,  
botičky a bezprsté rukavice, 3 DVD v anglickém 
jazyce s ukázkami cvičení

Cvičební přístroj Cardio Slim
Díky inovativnímu systému našlapování, při kterém se vaše 
tělo pohybuje nahoru/dolů i do stran, vám tento jedinečný 
stepper pomůže spalovat tuk, vytvarovat postavu 
a zároveň získat štíhlejší a pevnější břišní svalstvo.

Výkonný stepper s dvousměrným pohybem při našlapování 
je vybaven protiskluzovými pedály, měkkými řídítky a stabilní 
základnou, která má nosnost až 110 kg.

Obsidian – skluzná plocha 
na cvičení
Vyklouzejte se do krásné a vypracované postavy!

•  pohyb ze strany na stranu zapojuje veškeré svalstvo
•  revoluční fitness systém
•  tento druh cvičení nenamáhá klouby tolik,  

jako běžné cvičení v posilovně

Zdraví & krása
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Produkty značky TOP SHOP je možné nakoupit pouze v uvedených prodejnách

TOP SHOP Novodvorská 1800/136 142 00 Praha 4 225 437 790
TOP SHOP Palackého 14 110 00 Praha 1 224 949 146
TOP SHOP Kobližná 12 602 00 Brno 542 211 860
TOP SHOP Nádražní 1759 370 01 České Budějovice 389 054 454
DORMEO Nákupní 389/3 102 00 Praha 10 272 651 496
DORMEO Průhonická 119 251 01 Průhonice-Čestlice (Praha) 271 752 276
DORMEO Jantarová 3344/4 702 00 Ostrava  596 155 034
DORMEO Písecká 972/1 326 00 Plzeň-Černice 377 423 013
DORMEO Pražská tř. 2738/94 370 04 České Budějovice 385 340 393
DORMEO Masarykovo náměstí 2799 530 03 Pardubice   466 030 702

Volejte 800 401 004 nebo navštivte naše obchody

Dostupnost zboží můžete zjistit také na uvedených telefonních číslech prodejen.



Ihned zavolejte na naši
bezplatnou linku a nechte si poradit!

BEZPLATNÁ LINKA: ✆ 800 320 020
Váš pořadatel zájezdu: Nikal s. r. o. • Kotkova 710/3 • 669 02 Znojmo • www.nikal-travel.cz/14smo202

Další informace
k těmto cestám
najdete na
internetu!

Ihned zavolejte na naši
bezplatnou linku a nechte si poradit!

BEZPLATNÁ LINKA: 

Váš slevový kód!

CZ-14-S
MO-202

✁

7 dní  10  990 Kč
- Club5-Sleva  3 000 Kč

od 7 990 Kč

na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

6 dní  10  990 Kč
- Club5-Sleva  3 000 Kč

od 7 990 Kč

na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

7 dní  11  990 Kč
- Club5-Sleva  3 000 Kč

od 8 990 Kč

na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

9 dní  29  990 Kč
- Club5-Sleva  3 000 Kč

od 26 990 Kč

na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

Slovensko 
Lázně a odpočinek v lázních Dudince!
vč. plné penze + vč. 12 lázeňských procedur!

Německo 
Dny nabité zážitky ve Schwarzwaldu!
včetně polopenze + možnosti výletů!

Maďarsko 
Lázně & relaxace v Egeru!
vč. polopenze + 12 lázeňských procedur!

Thajsko 
Okružní jízda špičkové třídy!
Vč. letu + snídaně + program okružní cesty!

Období: 
Červenec - říjen 2014

Období: 
Listopad 2014

Období: 
Červenec - říjen 2014

Období: 
Srpen - říjen 2014

✁

Dva silní partneři:                  + Dva silní partneři:                  + 

Erlebnisreise Zážitkové zájezdy

Zájezdy do lázní Letecké zájezdy

ŽÁ
D

NÉ SKRYTÉ POPLATKY!

KONEČNÉ!
NAŠE 

CENY JSOU

Kvalita za výhodnou cenu!

SL
EV
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VÝ
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O

U
KA

Z 
  

24
97

6

    3 000 Kč pro Vás osobně!
+ 3 000 Kč pro Vaši spolucestující osobu!

                   -Sleva

6 000 Kč
Při rezervaci jednoho z těchto zájezdů obdržíte Vy a Vaše spolucestující osoba slevu 3000 Kč. 

Pořadatel zájezdu: NIKAL s.r.o. • Kotkova 710/3 • 669 02 Znojmo
Poukaz je platný do 25.11.2014, není přenosný a nelze kombinovat s jinými poukazy.

Vyplacení v hotovosti není možné. Právní nárok vyloučen.

                   



800 401 004

Navštivte naše prodejny (seznam na str. 50).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

club5

více o soutěži na straně 3

Jméno
TiT. Jméno PříJmení

ID zákazníka 

267895313131

Platnost Do

2/2015

Klub, KTerý vám dává více

SOUtĚŽ  
O ZÁJeZD DO lÁZní  

S clUB 5*

Nepřehlédněte


