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více na straně 22–25
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více na str. 45
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Ludmila Krásová

Sport & volný čas

Milí zákazníci, vítám Vás v novém roce. I letos 
Vám budeme zasílat katalogy našich báječných 
produktů, novinek a speciálních akcí. Právě 
držíte v ruce první vydání katalogu roku 
2015. Ráda bych Vás upozornila především 
na nové produkty z řady Hot Shapers. Jestli 
Potící legíny ještě nemáte doma, a chcete 
po vánočním náporu shodit pár kil, určitě si 
je pořiďte. Jako novinku totiž přinášíme triko 
a dlouhé legíny (více na str. 45).

Myslíme i na kutily. Jistě znáte skvělého 
pomocníka Renovator. Jelikož je tento 
produkt velmi oblíbený, jeho tvůrci 
se rozhodli jej ještě více vylepšit. 
Představujeme Vám tedy novinku                   
Twist-a-saw (více na straně 21).
Užívejte si nakupování z pohodlí 
domova,

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 15. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob. Vyobraze-
ní 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?

800 180 181 
volejte zdarma denně

2



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

Nepřehlédněte

nyní bez
DPH

Matrace Aloe Vera

více  na str. 5

Twist-a-saw

více  na str. 21

Zeštíhlující 
přístroj 
Slim Freezer

více  na str. 42

3800 180 181



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.

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 Tip:  Zeptejte se na možnost 
zakoupení na splátky!

Domov & bydlení

www.dormeo.cz4



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.”

Řekněte sbohem alergiím, 
přivítejte osvěžující spánek 

nyní od 3 959 Kč**

Kupte si matraci 
Aloe Vera 
a my Vám z ní 
odečteme 
hodnotu DPH!**

NYNÍ  
ušeTřÍTe 
TéMěř* 

1 900,- 

nyní bez
DPH

*platí pro rozměr 200x200
**vaše nová cena po slevě je tedy od 3 959 Kč (pro 
rozměr 80 x 190 cm)! platnost od 5. 1. 2015–1. 3. 2015 
nebo do vyprodání zásob.

pro zdravý a nerušený spánek

800 180 181 5



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

15cm

17cm

18cm

Dormeo matrace  
Medico Latex
Optimální rovnováha mezi páteří a zády!

Latex je vysoce kvalitní a extrémně odolný materiál. 
Matrace vyrobena z latexu dodá Vašemu tělu 
optimální podporu a pohodlí, jelikož je neuvěřitelně 
pružná a přizpůsobí se Vašemu tělu rychle 
a snadno, když v noci změníte polohu. Vertikální 
perforace matrace zajistí cirkulaci vzduchu, takže je 
matrace vhodná pro ty, kdo se v noci více potí.

•	 Vyrobena z neuvěřitelně odolného a pružného latexu.
•	Vaše tělo bude v přirozené spací poloze.
•	Matrace je hypoalergenní a antibakteriální. 

La
tex

 – extrémně odolný

od 8 290 Kč
od 5 490 Kč

2 800 Kč
ušetříte

Stanete-li se členem Club 5* 
ušetříte při nákupu této skvělé 
matrace 2 800 Kč.

Být  
členem  
Club 5*  
se opravdu  
vyplatí. 

Tip: Zeptejte se našich operátorů, 
jak získat více nákupem matrace!

Domov & bydlení

www.dormeo.cz6



VyroBeno z PAměťoVé 
Pěny: přizpůsobí se tvaru 
a teplotě vašeho těla

pro jemný pocit m
asá

že

Sp
ec

iál

ní p
yramidová struktura

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

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

•	  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.

od 2 290 Kč
od 1 790 Kč

Dostupná v různých rozměrech.

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.

od 2 190 Kč

Tip: Speciální 
pyramidový profil 

polštáře umožňuje to samé  
co přistýlka, ptejte se našich 

operátorů.

500 Kč

Při ZAkOuPeNÍ 
PřiSTýLkY ReNew 
DOSTANeTe jAkO 
DáRek PřikRýVku 
A ANATOMiCký POLšTář 
V hODNOTě 1 880 kč!

pro zdravý a nerušený spánek

800 180 181 7



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.cz8



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

PR
ODLOuŽeNá ZáRukA

od 10 490 Kč

DOPRAVA ZDARMA

SP
Lá

TkY BeZ NAVýšeNÍ0
%

oceněná technologie octaspring®

6x
VÍCe 
prodyšná

než matrace vyrobená z bloků pěny  
a paměťové pěny

NOVÁ
TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

pro zdravý a nerušený spánek

800 180 181 9



-50%

Tip: Zeptejte se také na Dormeo sadu Warm Hug Prestige s exluzivním 3D květinovým vzorem.

Deka: 140 × 200 cm
Polštář: 42 × 42 cm

1 398 Kč 699 Kč

Neuvěřitelně měkká 
a příjemná na dotek! 

Dormeo sada warm hug 
Vaše oblíbená, kouzelně měkká sada deky a polštáře!

Tato super měkká a příjemná sada deky a polštáře je na horní části vyrobena z jemných mikrovláken, 
která na omak připomínají povrch broskve. Spodní část sady je na dotek jako z ovčí vlny.  
Udrží Vás i Vaše blízké v pohodlí a teple po celou noc.
Kvalitní materiál zajistí chvíle pohody na spoustu let. Sada je dostupná v 5 nádherných barvách, které 
skvěle zapadnou do Vašeho interiéru a promění každé místo v útulný koutek.

Domov & bydlení

www.dormeo.cz10



Dormeo povlečení warm hug
•	  2 trendy provedení: pruhované nebo kostičkované
•	  oba druhy povlečení jsou dostupné v barevných 

kombinacích: červená/šedá, krémová/hnědá
•	  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
•	  materiál: 100% bavlna

od 690 Kč

od 1 299 Kč
od 1 199 Kč

Dostupný v těchto barvách

Dormeo koberec  
z paměťové pěny 
Asana
•	  super měkký a hebký
•	  jádro koberce je z 2cm paměťové 

pěny
•	  ve 4 módních barvách
•	  protiskluzová spodní strana
•	  2 rozměry: 100 x 150 cm,  

130 x 170 cm

Užijte si neskutečnou 
měkkost! 

obývák ložnice

měkký

100 Kč

dětský pokoj

další vzory 
na výběr

pro zdravý a nerušený spánek

800 180 181 11



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

Silver-ion obdařeny výbornými antialergenními 
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
690 Kč

ID 100790568

549 Kč
449 Kč

ID 102568597

790 Kč
490 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

632 Kč
ID 100528910

690 Kč

552 Kč
ID 100528909

1 190 Kč
690 Kč

ID 104516078

ID 104516077

20%
SLEVA

Domov & bydlení

www.dormeo.cz12



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

800 180 181 13



Dormeo polštář Aromatherapy
•	  potah polštáře z bavlny
•	  polštář je vyplněn vlákny Tencel®
•	  nastavitelná výška polštáře

Dormeo polštář a přikrývka wool 
  Přírodní materiál, který Vás udrží v teple po celou noc!

•	  skvělé termoregulační vlastnosti vlněné výplně
•	  prodyšný, lehký a měkký materiál
•	  potah je ze 100% bavlny
•	  certifikát Woolmark – garance kvality
•	  rozměr přikrývky: 140 x 200 cm
•	  rozměr polštáře: 50 x 70 cm

Dormeo přikrývka 
Aromatherapy
•	  potah je z bavlny
•	  unikátní kapsička pro umístění aroma sáčku
•	  vyplněna vlákny Tencel®
•	  vhodná pro alergiky a astmatiky

990 Kč
ID 102861882

1 690 Kč
ID 102861765

Unikátní kapsička v polštáři  
a přikrývce vyvinuta pro 
vložení aromatické náplně

Speciální balíček  
pro členy Club 5*  
na straně 47.

heřmánek jasmín lavandule citrón

kapsička na vůni

2 190 Kč
přikrývka

990 Kč
polštář 

SeT: při zakoupení 
polštáře a přikrývky  
zvýhodněná cena 

2 590 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz14



jak matrace, tak rošt je velmi důležitý pro správnou oporu těla během 
spánku. Pracují jako celek, aby vytvořili maximální pohodlí a podporu. 
Rošt v podstatě přidává o 30 % více komfortu Vašemu spánku.

Dormeo rošt Compact Flex
 Lamelový rošt Compact flex umožňuje nastavení tuhosti a tím 
zajišťuje ergonomickou polohu těla ve spánku. Tuhost lze nastavit 
pomocí deseti posuvných plastových spon uprostřed roštu, 
chcete-li tvrdší matraci, roztáhněte je od sebe, chcete-li měkčí 
matraci, stáhněte je k sobě.

•	  Je vyrobený z ohýbaného březového dřeva. 
•	  Tvoří jej 28 lamel, které jsou ukotvené v březovém nebo bukovém 

rámu pomocí ohebných gumových hlavic. 
•	  Pevná centrální příčná laťka zajišťuje pohodlí a zpevňuje rošt. 
•	  Pět lamel uprostřed umožňuje nastavení tuhosti. 
•	  Lamelový rošt o šířce 70-120 cm je vhodný pro osoby s tělesnou 

váhou až 130 kg.

Dormeo rošt Trio Flex
Rošt se 42 pružnými březovými lamelami, které jsou 
po třech zabudované do gumových držáků. Ty umožňují 
lamelám pružnost a přizpůsobivost. Vysoký počet rovných 
lamel dodává bodovou podporu Vašemu tělu a zároveň 
se přizpůsobuje jeho váze během spánku. Můžete si 
nastavit individuální tvrdost v bederní oblasti pomocí 9 
přizpůsobivých lamel (3 sady po 3 lamelách). Dormeo rošt 
Trio zajišťuje optimální proudění vzduchu a zabraňuje tak 
vlhnutí matrace.

•	Výška roštu: 7,5 cm (výška rámu 4,5 cm)
•	Maximální nosnost: 120 - 130 kg
•	Dostupné rozměry: 80 x 200 cm

od 2 290 Kč

2 990 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 180 181 15



povlečení  
Symphony

kobereček  
s paměťovou pěnou 

Symphony

1 199 Kč 799 Kč

DORmEO sYmphONY 
Symphony představuje novou 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
999 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz16



napínací prostěradlo  
Symphony

dotyková lampa  
Symphony

od 549 Kč

1 199 Kč

od 349 Kč

699 Kč

599 Kč 349 Kč

dekorativní polštář 
Symphony

osuška a ručník 
Symphony
od 249 Kč
od 199 Kč

599 Kč
499 Kč

ProDejní

pro zdravý a nerušený spánek

800 180 181 17



Shark Parní Mop  
Slim Professional
Produkt má inteligentní kontrolu nad 
vypouštěním páry a produkuje její plynulý tok. 
Návlek na parní hlavici je oboustranný, čímž 
vyčistíte 2x takovou plochu.   Má 2 nastavení 
páry – vytírání a hloubkové čištění.

Výška: 118 cm
Váha: 2,45 kg
Rozměr hlavice: 30 x 15 x 2 cm
Kapacita: 0,33 L
Vypouštění páry: 15 - 20 minut
Zahřívání: 30 sekund

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

3 299 Kč

Nabíjecí

ID 101291113

ID 103209142

rotační pohyb 
všech kartáčů

Balení obsahuje: 
1x parní mop Shark
1x obdélníkovou parní hlavici
2x univerzální návlek
1x plnící nádobu
7 m dlouhý kabel

odnímatelné 
a snadno  
čistitelné

Tip: Zeptejte 
se operátorů 
na náhradní 

baterii.

Shark®

www.topshop.cz18
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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.

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

ID 100076452

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.

2 790 Kč
2 290 Kč

ID 102441745

500 Kč

3 299 Kč
2 999 Kč

ID 103097437

Proč si jej  
prostě 
zamilujete?

X5 VAC – čistič 5 v 1
•	  suché a mokré vysávání
•	  bezdrátový a nabíjecí
•	  bezsáčkový
•	  systém trojité filtrace
 Na jedno nabití vydrží  
až 20 minut!

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

200 Kč

ID 103507443

3 299 Kč
3 099 Kč

800 180 181 19



1 999 Kč
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

ID 100793556

Manželé Kubalovi: 
Prvně jsem Renovator použila na smirglování 
rámů oken při rekonstrukci. Byla jsem velmi 
spokojena, protože to šlo krásně hladce. 
Dostanu se s ním tam, kam potřebuji. 

Jan Bláha: 
Nejvíce mě zaujalo, že máte více přístrojů 
v jednom. Vyměníte pouze nástavec a můžete 
s ním řezat, brousit, vyřezávat otvory 
do sádrokartonu nebo do dřeva.

odřeže vyčnívající hřebíky

leští dřevo, obklady, parkety

odstraní staré lino a koberec

odstraní poškozené dlaždice

řeže dřevo

odřeže trubky

nyní
ještě dostupnější

www.topshop.cz20
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Twist-a-saw
Všechny starší typy přístrojů pro kutily bývají velké, těžké, složité, občas 
nebezpečné a také drahé. Nyní Vám ale představujeme úžasný přístroj Twist-A-
Saw. nového pomocníka od tvůrců renovátoru!

Multifunkční přístroj Renovátor s více než milionem prodaných kusů ve více než 
52 zemích světa je u zákazníků číslo jedna, stejně jako u nás v ČR.

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.

3 990 Kč
ID 103177704 

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

Tip:  Zeptejte se na možnost 
zakoupení na splátky!

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
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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
povrchyna 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.
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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  
zaváděcí 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
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Delimano 
pekáč Family 3 v 1
Připravte výbornou a zdravou večeři  
a netravte ani minutu čištěním trouby!

Jednoduše vložte Vaše jídlo do pekáče, přidejte koření,  
zavřete víko a nechte péct.

•	  Vzduch uvnitř pekáče rovnoměrně cirkuluje, zachová 
všechny šťávy, vitaminy a živiny v jídle. Konečným výsledkem 
je po povrchu rovnoměrně propečené jídlo, zatímco uvnitř 
je šťavnaté a měkké.

•	  Přebytečný tuk stéká pod grilovací mříž, takže se v něm  
jídlo netopí.

•	  Víko udrží všechny šťávy a cákance, takže Vaše  
trouba zůstane čistá.

•	  Nepřilnavý QuanTanium® povrch zajistí vysokou 
odolnost, nepoškrábe se a snadno se čistí.

•	  Velká kapacita pro celou rodinu.
•	  Můžete jej pohodlně mýt v myčce.
•	  Nejlepší řešení pro pečení, grilování a vaření v páře všech 

druhů jídel od masa, přes zeleninu, ryby až po sladké dezerty.

Velikost: 33 × 40 cm
Výška: 7 cm (pekáč s tečkami) a 4,5 cm (pekáč s pruhy).
Pro snadné skladování se do sebe pekáče dají zasunout.

-50%

grilovací 
mřížka

grilovací pruhy pro 
grilování v troubě

Pekáče mohou 
být použity zvlášť 

nebo jako víko 
jeden na druhém.

tečky pro skvělou 
cirkulaci páry

1399 Kč

699 Kč
ID 104031506

Vždy lahodně  
upečené pokrmy!
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3 999 Kč
2 999 Kč

Delimano Multifunkční hrnec 50v1
Vše, co potřebujete k přípravě zdravého domácího jídla, naleznete 
právě v tomto kuchyňském pomocníkovi. je kompaktní a energeticky 
úsporný. Zastupuje všechny běžné hrnce, pánve, slow cookery. 
jednoduše přidáte ingredience a nastavíte požadovanou teplotu 
a čas. 

5l vnitřní hrnec je potažen kvalitní keramikou, která zajistí skvělý rozvod tepla 
a po ukončení vaření také snadnou údržbu díky nepřilnavém povrchu.

•	  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

1 000 Kč

Delimano Sada pekáčů 
Family 5 ks
užijte si pečení koláčů, zákusků, cukroví, 
muffinů i masa!

Vyrobeno z vysoce kvalitního kovového těla 
a zesílené titanové povrchové vrstvy. Nepřilnavý 
povrch QuanTanium® zajistí vysoko odolnost, 
nepoškrábe se a snadno se čistí.

Balení obsahuje:
Plech 40 x 30 x 5,3 cm
Formu na srnčí hřbet 25 x 12,5 x 6 cm
Pekáč na lasagne, na zapékání 
24,8 x 24,8 x 4,6 cm
Plech 40 x 30 x 2,5 cm
Formu na muffiny (6 ks) 27 x 19,4 cm

1 149 Kč

ID 104031507 

ID 103522494

849 Kč

Staňte se členem Club 5* 
a dostanete tuto skvělou sadu 
na pečení za pouhých 549 kč!

300 Kč
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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

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 – pro únik 

horké páry
•	  vnitřní průměr: 34  cm
•	  hloubka: 7 cm

1 399 Kč
1 099 Kč hloubka

7 cm

300 Kč

ID 102244271
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objednejte si sadu a ušetříte 

600 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 1 599 Kč

800 180 181 29



Delimano utile  
Lis na těstoviny
Vyrobte si své vlastní domácí těstoviny. Ohromte 
své přátele a hosty různými druhy těstovin: lasagne, 
špagety, tagliatelle, fettuccine. Lis má různé nože 
na různé druhy těstovin. Zároveň si také můžete 
přizpůsobit tloušťku svých těstovin.

2 799 Kč

ID 103731789

999 Kč
ID 103493453

Delimano Stylish Sada 
na těstoviny
Připravte si své oblíbené těstoviny s novou 
sadou na těstoviny. Velká kapacita dodává 
dostatek prostoru potřebného pro jejich přípravu. 
Nerezové síto Vám umožní scedit těstoviny, aniž 
byste museli použít cedník.  Hrnec má nepřilnavý 
povrch a díky jeho elegantním a nerezovým 
úchytkám je vhodný i pro použití v troubě. Mísa 
je vhodná pro přípravu salátů.

Balení obsahuje: 1x nerezovou 
pokličku, 1x hrnec 25 cm, 1x nerezové 
síto 25 cm, 1x mísu 24,5 cm

Balení obsahuje: lis na těstoviny, příslušenství 
na nudle o šířce 1,5 mm, příslušenství na nudle 
o šířce 6,6 mm

1 400 Kč

1 399 Kč

www.delimano.cz30
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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

249 Kč499 Kč
ID 102576336

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

949 Kč
849 Kč

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

na výrobu domácí šlehačky.
•	  Protiskluzové dno nádoby zaručí bezpečnost.

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

ID 102481297

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: 4,2  l
•	 Výkon 350 W

Balení obsahuje:
Delimano 
stolní mixér,
míchací mísa
hák na těsto
lapač cákanců
šlehač
metlu
stěrku.

1 999 Kč
ID 102481299

50%
SLEVA

800 180 181 31



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

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

349 Kč
ID 102606792

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

349 Kč
ID 103493454

SPeCIáLní 
CenA50%

SLEVA

www.delimano.cz32
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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.

•	  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. 

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.

2 999 Kč
ID 100896055

Promění vaše jídlo 
v 

"
super jídlo"!

•	  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.

800 180 181 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.

VYHRAJTE  
DÁRKOVÝ POUKAZ 
V HODNOTĚ VAŠEHO 
POSLEDNÍHO  
NÁKUPU!

Nakupujte s naším Club 5*  
a možná se štěstí usměje na Vás. Je to 
jednoduché, stačí být členem Club 5*, 

nakoupit zboží v minimální hodnotě 2 500 Kč 
a zodpovědět kontrolní otázku:  

Kolik objednávek udělá průměrně člen  
Club 5* za rok?

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 
  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

Výherci budou vybráni 16. 3. 2015.  
Každý Váš nákup se počítá, čili čím 
více nákupů, tím větší šance na výhru!

DÁRKOVÝ POUKAZ

v hodnotě

Platnost certifikátu: 6 měsíců od data nákupu. 

Dárkový certifikát lze uplatnit na prodejnách Dormeo a Top Shop, webových stránkách  

www.dormeo.cz, www.topshop.cz nebo na telefonním čísle 800 180 280.

KÓD:

STUDIO
MODERNA

DÁRKOVÝ POUKAZ

www.club5.cz34



wellneo 
elmag exclusive
Malý, praktický přístroj, který vytváří 
nízkofrekvenční pulzní elektromagnetické pole. 

magnetoterapie je forma fyzikální terapie, která 
využívá elektromagnetickou energii ke stimulaci 
obnovy buněk. Hlavní účinek magnetoterapie spočívá 
ve zlepšení prokrvení a okysličení postižené nebo 
bolestivé oblasti, přispívá k rychlejší rekonvalescenci 
a zlepšuje fyzickou kondici zdravých jedinců.

V čem může Wellneo elmag pomoci: 

•	 bolesti hlavy a migrény 
•	 otoky
•	 bolesti zad, šíje, lokte, kolena, zápěstí
•	 záněty kloubů a svalů 
•	 bolest žaludku 
•	 stres, napětí
•	 nespavost, neuróza 
•	 ischias, artritida 
•	  úleva při bolestivém menstruačním cyklu, 

klimakterických problémech

DOPORučujeMe:
wellneo  
elmag Úleva od bolesti
Tento léčebný přístroj na úlevu od bolesti nemá žádné vedlejší účinky a je 
vhodný pro všechny, které trápí jakýkoli druh bolesti

Vhodné:

•	 pro každého, koho trápí jakýkoli druh bolesti 
•	 pro osoby s chronickým onemocněním 
•	 pro všechny, kteří hledají účinnou přírodní úlevu od bolesti

4 999 Kč
3 499 Kč

ID 101397948

2 999 Kč
2 499 Kč

ID: 101414791

Exkluzivní 
nabídka pro členy 

club 5!

800 707 202 35

Klub, který vám dává více!



MODELY, KTERÉ ZAHřEJÍ!

Může zvýšit  
aktivaci svalů

s tkaničkami se zipem 
černé: 36–42
bílé: 36–42

hnědé: 36–42
černé: 36–42
bílé: 36–42

1 699 Kč
1 399 Kč

walkmaxx Sněhule
Stylově i na sněhu? S novou řadou sněhulí od Walkmaxx není problém. Zajistí veškerý komfort zimní obuvi: nepromoknou, 
zahřejí, profilovaná prodrážka.

Rovnoměrně 
rozložená váha těla

Pocit chůze  
naboso

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz36
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walkmaxx  
Pánská kotníková obuv
Uhlazený, sofistikovaný vzhled  
pro moderního muže.  
Správná pozice chodidla  
a pevné držení kotníků.

walkmaxx  
Dámská kotníková obuv
Máte ráda podpatky, ale nejsou pro  
Vás pohodlné?  Dále již  
nehledejte, choďte  
pohodlně  
a stylově.
hnědá: 36–42 
černá: 36–42 

béžová: 36–45
hnědá: 36–45 
černá: 36–45 

1 699 Kč

1 499 Kč

1 399 Kč

1 299 Kč

walkmaxx Outdoor 
obuv vysoká
•	Vhodné do deště, zimy i sněhu
•	Mají stabilní a vysokou podporu kotníku
•	Podrážka má hluboký vzorek
•	 Materiál je voděodolný, neprofoukne,  

ale dovoluje nohám dýchat
•	 Zároveň Vám pomohou zlepšit  

fyzickou kondici

1 199 Kč
1 399 Kč

hnědá: 40–45 
černá: 40–45 
 

800 180 181 37



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.cz38

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: 37–45

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

1 190 Kč 1 699 Kč990 Kč 1 299 Kč

1 199 Kč 999 Kč

Každý si najde 
svou barvu!

800 180 181 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? Chtěli 
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.

Před Poté

899 Kč
ID 104040375

800 180 181 41



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.

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.

Jak naše tělo stárne, přibýváme více a více 
na váze a shromažďujeme tak větší množství 
tukových buněk. Náš metabolismus se zpomaluje 
a my jsme stále méně aktivní. Toto všechno 
má velký vliv na náš vzhled. V roce 1970 bylo 
vynalezeno řešení odtučnění v podobě liposukce. 
Tato procedura však může být nebezpečná, 
časově ztrátová a velmi drahá. Proto odborníci 
v roce 2010 přišli s novou procedurou nazývanou 
kryolipolýza, která spočívá ve zmrazování tukových 
buněk. Tuky jsou poté přirozenou cestou, pomocí 
lymfatického systému, odváděny z těla ven. 

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

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

tónovací procedura.
•	  Ušetříte spoustu peněz za drahé procedury.
•	  Žádné polykání pilulek, žádné vedlejší účinky.
•	  Zacílíte přesně partie, které potřebujete.

ID 103383746

2 899 Kč
2 699 Kč

ID 102244269 

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

299 Kč

200 Kč

www.wellneo.cz42
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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

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

ProDejní
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u-Slender Posilovací pás
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

599 Kč
1 199 Kč

ID 100817097

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

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

50%
SLEVA

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

Nabíjecí

699 Kč
599 Kč

ID 103405630 

Zdraví & krása
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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

1 399 Kč

599 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. 
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25%
SLEVA

40%
SLEVA

30%
SLEVA

50%
SLEVA

50%
SLEVA

3 299 Kč

490 Kč

590 Kč

599 Kč

2 299 Kč

245 Kč

295 Kč

Delimano Clarity  
Zmrzlinovač

Delimano plech 
na pečení
40 x 28 cm

Cvičební přístroj 
Cardio Slim

Silikonový pás 
na zpevnění páteře

čistící váleček 
Schticky

999 Kč

599 Kč
799 Kč

50%
SLEVA

690 Kč

345 Kč

Bullet PediPro 
Deluxe

800 180 18146

AKční  
SLEVY &



30%
SLEVA

60%
SLEVA

60%
SLEVA

66%
SLEVA

499 Kč

3 999 Kč 2 899 Kč

690 Kč

349 Kč

1 599 Kč 999 Kč

275 Kč

Delimano 
Termostěrka 2v1

Delimano Stolní gril 
Cobb Premier

Dormeo Sada Maya: 
přikrývka Maya 140 x 200 + 
anatomický polštář Maya 30 x 50

čistící pantofel 
do koupele

Delimano elektrický 
gril Chef

Dormeo Sada 
Aromatherapy:
přikrývka Aromatherapy 140 x 200 
+ polštář Aromaterapy 50 x 70

799 Kč 990 Kč

2680 Kč
1 690 Kč

2 189 Kč
1 390 Kč
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LImIToVAné 
NAbÍDKY



800 180 181

Navštivte naše prodejny (seznam na str. 3).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Nepřehlédněte

Twist-a-saw

více  na str. 21

Zeštíhlující přístroj 
Slim Freezer

více  na str. 42

Matrace Aloe Vera

více  na str. 5

nyní bez
DPH

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

club5


