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Nutribullet PRO

HIT

Klub,  který Vám 
dává více!
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JE VŠUDE DOMA

Zeštíhlující 
džegíny
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více na str. 26–32

více  na str. 6–25 více  na str. 38–41

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku přepravní společnosti. Nabídka platí do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. 
Vyobrazení produktů je symbolické. Společnost Studio Moderna, s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Nabídky uvedené v katalogu jsou platné pouze v katalogu.

100% GARANCE
Pokud nejste spokojeni, 
jednoduše zboží do 14 dnů 
vraťte a získejte své peníze zpět.

VŠEOBECNÉ DOTAZY
Potřebujete více informací? 
Volejte zákaznický servis:

272 188 472

JAK OBJEDNAT?

800 707 202 
volejte zdarma denně

Lenka Němečková

více  na str. 34–37

staňte se členy Clubu 5* a získejte řadu benefitů 
a výhod. Exkluzivní ceny klubového členství jsou 
pro Vás připraveny v rámci tohoto celého katalogu. 
Více informací o klubové kampani se dočtete na 
straně 3. 

Využijte nabídky na straně 8 a při koupi libovolné 
matrace Dormeo získejte jako jedinečný dárek 
Symphony 3v1 přikrývku včetně čtyřstupňové 
dotykové lampičky. 

Relaxujte, odpočívejte a pomozte Vašemu 
tělu doplnit vitaminy a živiny, které potřebuje. 
Na straně 30 naleznete Váš oblíbený 
produkt a jediný originál na českém trhu –  
Extraktor Nutribullet PRO. Vychutnejte si 
lahodné smoothie každý den!

Na následující období jsme pro Vás na stranách  
13, 17 a 20 připravili řadu dalších výhodných akcí a novinek.

Přejeme Vám příjemné nakupování,

Sport & volný čas
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www.club5.cz

Exkluzivní klubové 
nabídky jsou v katalogu 
označeny tímto 
červeným symbolem. 

Staňte se členy klubu 
a získejte více!

Staňte se členem Club 5* 
za pouhých 590 Kč, 
a získejte ekluzivní benefity 
ještě dnes!

Exkluzivní benefity:

 Výjimečné slevy až do 70 % na několik 
desítek produktů

 Dárky a slevové kupony navíc

 Nákup na splátky: možnost odložit 
splátky o 2 měsíce

 Prodloužená záruka vrácení peněz, 
pokud nejste spokojeni 

 Zvýhodněné přepravné nad 3000 Kč

  Speciální akce, soutěže, slosování

  Slevy a výhody u našich externích 
partnerů

Zdarma!
Rychlovarná konvice

Automatické vypínání, ochrana proti 
přehřátí, objem 1,7 l.

50%

699 Kč 0* Kč
*) pro nové členy Club 5* ID 105861537 

800 707 202 3800 707 202



Naši spokojení kluboví zákazníci:

Martina Štiková

Členství beru velice 
pozitivně. Mohu se potkávat 
s dalšími zákazníky, ušetřím 
a ještě jsou na mě všichni 
opravdu milí, nikdo mě 
do ničeho nenutí a školený 
personál opravdu ví 
o všech výrobcích veškeré 
podrobnosti. Hlavním 
benefitem Clubu 5* je to, 

že člověk může nakupovat v pohodlí domova. Zkušení 
prodejci na druhé straně telefonu mi vždy poradí se 
všemi náležitostmi, které mě u zboží zajímají. Nejvíc mě 
baví akční nabídky. Zvyšují moji pozornost při výběru 
zboží. Vím, že nakoupím kvalitní výrobky za skvělé ceny 
a ještě k tomu mám oporu v lidech, kteří mi to zboží 
prodávají. 

UŠETŘILA 51 900,-

Zdeňka Řípová

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

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

UŠETŘILA 14 400,-

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.

UŠETŘIL 14 700,-

Jan Choděra

Když jsem uzavřel 
členství, bylo to na dálku 
po telefonu. Jakmile 
mi operátorka nabídla 
veškeré výhody Club 5*, 
tak jsem neváhal 
a opravdu mě to nadchlo. 
Výrobky jsou opravdu 
kvalitní a mají své 
opodstatnění. Líbí se mi 

na tom to, že se o mě opravdu starají. Člověk pro 
tuto firmu není jednorázový, ale vím, že mě mají 
zaneseného v systému a ve vhodném okamžiku 
mi zavolají, zeptají se na to, jak se mám a nabízí 
mi další skvělé zboží. A jelikož opravdu sledují mé 
objednávky, vždy mi nabídnout zboží podobného 
charakteru a jsou tudíž schopni vystihnout mé 
požadavky. I když nemám zrovna finance, tak s tím 
nikdo nemá problém. Operátoři si udělají poznámku 
a zavolají vždy v domluveném termínu. Přicházejí 
stále s novými nabídkami a inovacemi a někdo 
prostě myslí za mě. Ten osobní přístup mě baví. 

UŠETŘIL 17 000,-

Alena Gasior

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

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

UŠETŘILA 12 400,-

Speciální akce Club 5*

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

www.club5.cz4

Club 5*

Jméno

Ing. AndreA novotná

ID zákazníka 

267895313131

Platnost Do

12/2015

Klub, Který vám dává více



Delimano Ceramica 
Delicia Sada Starter  
4 ks

Walkmaxx  
Přizpůsobivá  
obuv

Delimano  
Smart Cook Vision
Rodinná Sada 2 ks 24 cm

Rovus 
Robotický vysavač

Více informací naleznete na str. 29.

Více informací 
naleznete na str. 13.

Více informací naleznete na str. 24.

Více informací naleznete na str. 27.

Více informací naleznete na str. 37.

1000,-

2000,-

Speciální akce Club 5*

5

Klub, který Vám dává více!

800 707 202

Staňte se  
členem Club 5*

více na str. 3



Ilina, Makedonie

Serhiy & Mykolay, Ukrajina Era, Diellza, Leoni & Kaltr, 
Kosovo

Sofija, Srbsko

Ezra, Bosna & Herzegovina

Eliza, Elena, Eduard 
Rumunsko

Ruxandra, Rumunsko

Sara, Chorvatsko

Eva, Česká republika Afan, Bosna & Herzegovina

Kuzman & Ana, 
Makedonie

Giuseppe, Itálie

Selma, Azra, Aida,
Bosna & Herzegovina

Eliza, Rumunsko

Lucy, USA

Petra, Slovensko

Daniel & Sanja, 
Makedonie

Natalie & Josh, USA

Kim, Ukrajina

Andrius, Litva

Vaiva, Litva

Evelina, Litva

Anamia, Kosovo

Chinatsu, Japonsko

Era, Kosovo

Jasmina, Slovensko

Diellza, Kosovo

Mindaugas, Litva

Adela, Moldávie

Jovana, Makedonie

Sofija & Jelena, 
Srbsko

Laura & Kristupas, 
Litva

Daria, Moldávie

Petya, Bulharsko

Alina & Alexandru, 
Rumunsko

Era & Nora, Kosovo

Ognen, Makedonie

Katja, Slovensko

Irma, Bosna & Herzegovina

Tia, Chorvatsko

Daniel & Sanja, 
Makedonie

Andrei, Moldávie

JE VŠUDE DOMA

Přidejte se k 5 000 000 spokojených zákazníků Dormeo na celém světě.

Zdarma
Symphony 3v1 set
přikrývka a polštářek
+ dotyková lampa
při nákupu libovolné matrace Dormeo*

*) Nevztahuje se na matrace Siena.

DÁREK
2 199 Kč

V HODNOTĚ

Domov & bydlení

www.dormeo.cz6



Dormeo matrace  
iMemory Silver
4 různé úrovně buněčné struktury v 1 matraci 

od 7 290 Kč

Myslíme na  
Vaše pohodlí! 

PRODUKT 2014

4v1
SYSTEM

18 cm

1

2

3

4

2 cm iMemory paměťová vrstva

7,5 cm Ecocell® paměťové vrstvy - měkčí jádro

7,5 cm Ecocell®  paměťové vrstvy - tvrdé jádro

Prošité postříbřeným vláknem

1

4

2

3

HYPOALERGICKÉ OBOUSTRANNÉ VYUŽITÍ DVOJITÉ JÁDRO

3ZÓNOVÉ JÁDRO SNÍMATELNÝ POTAH ŠETRNÉ VŮČI ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

15
LET

prodloužená 
záruka

30
DNŮ 

na vyzkoušení

Tato inovativní otočná matrace má pěnové jádro 
z Ecocellu®, které je na jedné straně měkké 
a na druhé straně tvrdé. Takže jednoduchým 
otočením matrace můžete přizpůsobit její 
tvrdost svým potřebám. Pokud si to po nějaké 
době rozmyslíte, můžete jednoduše otočit jádro 
zpátky.

*dostupné v různých rozměrech. 

3
ZONE

ID 100041942

Dárek
při zakoupení matrace 

Symphony 
3v1 přikrývka
+ lampa

v hodnotě  2 199 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 7



vakuové
balení 15 let

záruka
až

Vyzkoušejte matraci Dormeo v klidu a pohodlí Vašeho 
domova.

Máte až 90 dní. Věříme, že si naše matrace zamilujete.

Až 90 dní na vyzkoušení 
aneb jak najít ideální matraci?

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

moderního člověka.

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

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

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

• Matrace dostupné v různých rozměrech.

Dárek
při zakoupení matrace 

Symphony 
3v1 přikrývka
+ lampa

v hodnotě  2 199 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz8



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

Dormeo matrace 
Air Comfort
• Inovativní pěnové pružiny Air
• Umožňuje lepší proudění vzduchu 
• 3D-bodová přizpůsobivost
• Každá z pružin kopíruje tvar a pohyb Vašeho těla
• Otočné 3-zónové jádro
• Je kombinací měkké a tvrdé strany
• Splátka bez navýšení

od 9 490 Kč

16cm

Dormeo matrace Aloe Vera
•  Pohodlná tvrdší matrace
•  Vnější potah obohacen o vlákna aloe vera
•  Výška 16 cm

od 4 790 Kč

15cm

18cm

16cm

NOVÁ
TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

ID 102673919

ID 101527234

ID 100041942

ID 102790286

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 9



pro jemný pocit m
asá

že

Sp
ec

iál

ní p
yramidová struktura

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

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

Dostupná v různých rozměrech.

od 2 290 Kč od 1 790 Kč

500 Kč
•   Dodá extra vrstvu podpory a komfortu Vaší 

matraci či pohovce.
•   Pyramidový profil podporuje cirkulaci 

vzduchu, která snižuje teplo 
a vlhkost.

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

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

•   Snímatelný potah je pratelný v pračce a je 
antibakteriální. 

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

Dormeo gelová přistýlka 
Siena 3v1
Je navržena tak, aby bylo docíleno 
maximálního pohodlí pro Váš spánek!

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

•   Vrstva paměťové pěny  
prošívaná gelovými  
perličkami.

•   AirX System umožňuje  
optimální prodyšnost.

•   CleanEffect protection zabraňuje  
průniku bakterií a mikrobů.

• Dostupná v různých rozměrech.

pěna Ecocell®

paměťová pěna

gelová vrstva

Chladivá vrstva 
gelu pro svěží pocit

od 3 390 Kč

ID 102568598

ID 104893424

Domov & bydlení

www.dormeo.cz10



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

Materiál má výborné termoregulační a absorpční vlastnosti.  
Je rovněž hypoalergenní a vhodná pro citlivou pokožku. 

Přistýlka si dále zachovává všechny  
své úžasné vlastnosti.

Dostupná v různých  
rozměrech.

Nyní vylepšená 
verze! 

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

od 2 490 Kč
ID 104889501

2 DÁRKY
 

Anatomický polštář Eucalyptus  & Primavera přikrývka

PAMĚŤOVÁ PĚNA

 v hodnotě   

1 980 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 11





 

990 Kč
790 Kč

ID 100790568

549 Kč
349 Kč

ID 102568597

790 Kč
590 Kč

ID 100790567



Dormeo Aloe Vera 
•   Aloe vera zklidňuje a revitalizuje pokožku. 
•  Vlákna jsou jemná a hebká na dotek.
•   Potahy polštářů jsou snímatelné a pratelné  

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



790 Kč
ID 100528910

690 Kč
ID 100528909

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
790 Kč

La
tex

 – extrémně odolný

300 Kč

ID 103832505

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

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

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

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

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

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

200 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz12



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

•   AirX System umožňuje optimální 
prodyšnost.

•   CleanEffect protection zabraňuje  
průniku bakterií a mikrobů.

•   Jedinečná švýcarská technologie 
udržuje dynamickou termoregulaci 
po celý rok.

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

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

•  Paměťová pěna má skvělé vlastnosti. Hlavní výhodou 
je, že se přizpůsobí vlastnostem Vašeho těla: teplotě, 
tvaru a váze. Váš gauč už Vás nebude nikde tlačit.

•  Přistýlka má po stranách 
odnímatelné polštáře, které 
jsou také vyrobené z paměťové 
pěny. Můžete si na ně položit 
jak hlavu, jako na polštář, tak 
nohy, aby si po celém dni  
řádně odpočinuly.

• Dostupné v různých rozměrech.

Dostupné barvy potahů:

od 1 790 Kč
od 990 Kč

Přistýlka s letní  
a zimní stranou. 

Speciální popruhy  
se suchým zipem. 

od 2 990 Kč
ID 104811721

ID 104827385

La
tex

 – extrémně odolný

800 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 13



Dormeo dekorativní 
přikrývka Relax 3v1
Dopřejte si odpočinek v neuvěřitelně 
měkké Dormeo Relax 3v1 přikrývce!

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

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

Neodolatelně 
měkká a hebká!

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

 Nabízí 10 různých možností využití!

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

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

45 % polyester

Potah na polštář 10v1

Dormeo koberce  
z paměťové pěny
Možný výběr z produktových řad: Asana, 
Cloud a Symphony

•   Super měkké a hebké jádro koberců  
je z 2cm paměťové pěny

•   V 7 módních barvách
•   Protiskluzová spodní strana
•   Rozměry:    55 x 125 cm 

100 x 150 cm  
130 x 170 cm 

1 090 Kč

ID 104716284

ID 104799670

ID 102835979

545 Kč

390 Kč
od 790 Kč

1 599 Kč
1 199 Kč

ID 104841721

50%
SLEVA

Domov & bydlení
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Ruční výroba

Dormeo Natural Harmony
Dopřejte si jemný a mazlivý dotek s novou dekorativní 
řadou Harmony. 

Materiál je zpracován ze 100% bavlny, a dodá Vašemu bytu 
nádech klidu a harmonie. 

Jemné a hebké jako bavlna, ideální využití při čtení knihy, či 
sledování televize. Okamžitě dodá Vašemu obývacímu pokoji 
moderní design. Přírodní materiály zajistí příjemnou a srdečnou 
atmosféru.

Rozměr přehozu: 140 x 180 cm  
Rozměr polštáře: 40 x 40 cm

Dostupné ve 3 barvách:
černá/bílá

hnědá/bílá
fialová/bílá

1 090 Kč

1 380 Kč

290 Kč
690 Kč

SLEVA 50%  
PRO ČLENY CLUB*
Cena za celý set   

(přehoz + polštář) jen 690 Kč

ID 103792278 

ID 103792272

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 15
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1 790 Kč
ID 105708066

koberec

ID 105650508

povlečení

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

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

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

Barvy povlečení:

399 Kč

699 Kč
ID 105650484

ID 105650480

ručník

osuška

od 1 990 Kč

Hebké  
jako satén!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

790 Kč
ID 105650491

polštářek

od 690 Kč
ID 105684076

prostěradlo

790 Kč
ID 105708065

lampa

Dostupné barvy:

1 190 Kč
ID 105650499

přikrývka 3v1

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 17



Dormeo povlečení  
Florela
Krásná kombinace květinových vzorů a přírodní 
krásy se snoubí v novém ložním setu Dormeo 
Florela. Velké květinové vzory přinesou do Vaši 
ložnice lehkost a svěžest. 

Florela povlečení je vyrobeno ze 100% čisté bavlny, 
dodává elegantní, lesklý a hedvábný vzhled. 

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

Dormeo povlečení 
Zig-zag
Obměňte vzhled Vaší ložnice světlými, moderními barvami 
v designu Zig-Zag.

Povlečení má dvě barevné strany, které umožňují postel různě 
kombinovat. Celoplošný moderní design dodává Vaší ložnici 
trendy a dynamický vzhled. 

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

Dostupné barvy povlečení

Dostupné barvy povlečení

od 899  Kč
od 999 Kč

ID 105105744

od 899  Kč
od 999 Kč

ID 105133212

Domov & bydlení
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Dormeo povlečení  
Morocco
Proměňte ložnici v nové exotické útočiště s naším 
povlečením Morocco. Přinese barvu, moderní vzor 
a krásnou texturu do Vaší ložnice. 

Morocco povlečení je vyrobeno ze 100% čisté 
bavlny. Dodává elegantní, lesklý a hedvabný vzhled. 

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

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

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

Dostupné barvy povlečení

Dostupné barvy povlečení

od 899  Kč
od 999 Kč

ID 105133216

od 899  Kč
od 999 Kč

ID 105133208

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 19
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dekorativní 
polštář 
Symphony

koberec 
Symphony šedý

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

sada povlečení  
Symphony

od 1 199 Kč
od 599 Kč

ID 102848795

napínací prostěradlo  
Symphony šedé
od 549 Kč
od 329 Kč

ID 103760855

599 Kč
499 Kč

ID 103760881

1 199 Kč 599 Kč
ID 103760895

AKCE

Domov & bydlení
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Dormeo 3D Vakuový 
box 3 ks
Představujeme Vám novinku pro 
ukládání maličkostí v domácnosti. 

•  Snadné složení
•  Vak lze opětovně použít
•   Lze ukládat do šatníku či pod postel

Obsah  
1 setu:  
3 velikosti 
vakuových 
sáčků

Tip: zeptejte se operátorů 
na Dormeo Úložný box. 
Dostupné ve třech velikostech: 
M, L, XL.

od 1 690 Kč
ID 104516075

ID 105387261

Dormeo přikrývka 
Eucalyptus 
•  Složena z TENCEL® vlákna a Wellsleep® 

mikro vláken- vyjímečná měkkost a pohodlí
•  Vynikající přírodní tepelně regulativní 

vlastnosti
•  Ultra měkká přikrývka ideální  

pro citlivou pokožku
• Hypoalergenní 

Dostupné v těchto velikostech: 
140 × 200 a 200 × 200 cm.

449 Kč
790 Kč
690 Kč

Dormeo polštář  
Eucalyptus
•  Skvělé termoregulační vlastnosti
•  Správná podpora hlavy a krku
•  Přirozeně hypoalergenní
 polštář Anatomic 30 x 50 cm
 polštář Classic 50 x 70 cm





1 190 Kč
790 Kč

ID 104516078

ID 104516077

Dostupné v těchto velikostech:
M:  80 × 60 × 32 cm
L: 100 × 65 × 32 cm 
XL: 110 × 65 × 47 cm

pro zdravý a nerušený spánek

800 707 202 21



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

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

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

Nástavec kartáče dokonale vysaje srst domácích 
mazlíčků.

•   Jednoduchým stisknutím tlačítka snadno vysavač 
vyčistíte

•   Snadno vyjímatelné filtry
•   Omyvatelný povrch

Rovus 
skládací žehlička na cesty
Uchovávejte své oblečení čisté a úhledně vyžehlené, 
i když jste daleko od domova. 

Žehlička je speciálně navržena tak, aby se dala lehce 
převézt a používat i na cestách. 

Díky variabilnímu přepínání ji lze používat na všech 
kontinentech.

Cestovní žehlička obsahuje: 
•   Variabilní regulátor páry
•   Skládací rukojeť
•   Keramický nepřilnavý povrch

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

1 399 Kč 899 Kč

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

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

ID 105299456

599 Kč
499 Kč

ID  104725862 

Na suché i mokré 
vysávání!

Tip: zeptejte se našich 
operátorů na další 
příslušenství.

Domov & bydlení
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Rovus  
Bezdrátový čistič oken
Na jedno nabití vydrží pracovat až 2 hodiny!

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

•   Nepotřebujete žádné chemikálie
•   Ergonomický design pro snadné  

uchopení a lehkou manipulaci
•   Oddělené komory na čistou  

a špinavou vodu
•  Vhodný i na čištění auta 

Výkon: 7 W
Objem vodní nádržky:  130ml
Váha: 0,57kg
Šířka hlavice: 28cm

1 799  Kč

PRODEJNÍ

ID 104572902

Tip:  Zeptejte se našich operátorů 
na možnost získat set náhradních 
utěrek pro Rovus. 

Žádné chemikálie, 
jen čistá voda!

usnadní život

800 707 202 23



ID 102679617

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.

Robotický vysavač  
Rovus Smart Power Deluxe
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:

5 999 Kč 3 999 Kč

ZIG ZAG EDGE ELLIPTICAL SQUARECIK CAK PO HRANĚ ELIPSA ČTVEREC

RYCHLÝ A PRECIZNÍ – výběrem TURBO programu bude 
pracovat rychleji, výběrem SPOT módu bude intenzivně čistit 
definovanou oblast.

ŠIKOVNÝ A PRAKTICKÝ – je schopen vyřešit všechny 
situace znečištění, zajede i pod nábytek a nespadne ze schodů. 
Podlahové senzory umožní důkladně vyčistit všechny podlahové 
plochy: koberce, dřevěné podlahy, dlažbu i linoleum.

2 000 Kč

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

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

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

3 999 Kč
ID 103177704 

Virtuální bariéra 0 Kč499 Kč

www.topshop.cz24
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Balení obsahuje: 
 2 ks odpuzovače

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

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

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

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

PRODEJNÍ

599 Kč
ID 103209141

Odpuzovač hmyzu a hlodavců 
sada 2 ks
Odpuzovač hmyzu je revoluční a inovativní výrobek v oblasti 
boje proti hmyzu. Tento odpuzovač hmyzu je elektronické 
zařízení, které je zároveň jednoduché a bezpečné.

Odpuzovač stačí zapojit do elektrické zásuvky. Vysílaný 
signál škůdce zažene, aniž by je usmrtil. Odpadají tedy 
i nepříjemnosti, spjaté s odklízením „obětí“ klasických 
pesticidů. Už žádné hledání zdroje podivného zápachu ve zdi.

•   Poradí si s krysami, šváby, myšmi a řadou dalších škůdců
•   Neškodí dětem a domácím mazlíčkům (kromě hlodavců) 
•   Bezpečné použití uvnitř i venku 
•   Funguje nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
•   Bezúdržbový, stačí zapojit do zásuvky 
•   Pokryje až 230 m2 
•   Šetrný k životnímu prostředí 
•   Vysoce účinný

499 Kč
ID 100533178

599 Kč

PRODEJNÍ

800 707 202 25
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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 nepřile-
pí. Naopak, pokrmy budou po povrchu 
klouzat jedna báseň. Zapomeňte tedy 
na namáčení a drhnutí, stačí jen setřít 
papírovým ubrouskem nebo navlhče-
nou utěrkou a je hotovo.

Nejlepší odolnost proti poškrábání

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

cími keramickými povrchy dostupnými 
na trhu. 
Zdravé vaření s minimem tuku.
Stačí pouze kapka oleje, což znamená 
zdravější pokrmy s méně kaloriemi.

Více vitamínů, minerálů, chuti!

Keramický povrch má speciální 
vlastnost - když vložíte jídlo na jeho 
rozpálený povrch, okamžitě pokrmy 
zatáhne, čímž udrží jeho šťavnatost. 
Tímto způsobem si jídlo zachová více 
živin, vitamínů a minerálů a Vaše pokr-
my tak budou mít bohatou chuť.
Teplo se šíří rychle a rovnoměrně.
Hliníkový základ a nový keramický 

povrch dodávají profesionální rozvod 
tepla po celé pánvi pro pokaždé skvělý 
výsledek.

Šetří Váš čas a využívá méně 
energie

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

1
2

3

5

6

4

7

1  Hrnec 24cm – 1 199 Kč

2  Hrnec 20cm – 899 Kč

3  Kastrol 20cm – 699 Kč

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

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

4  Pánev Wok 20cm – 499 Kč

5  Rendlík na omáčky 16cm – 499 Kč

6  Pánev na smažení 16cm – 449 Kč

www.delimano.cz26
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8

9

10

11

12

13

14

9  Kastrol 24cm – 999 Kč

10   Pánev Wok se sklonem  
26cm – 899 Kč

11  Pekáč 35x27cm – 999 Kč

12  Plech na pečení kulatý – 699 Kč

13  Grilovací pánev 28x28cm – 999 Kč

14   Pánev na palačinky se sklonem  
25 cm – 599 Kč

pouze

1 999 Kč
2 499 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
kastrol 24 cm 
pánev wok 20 cm
pokličku 24 cm

Při zakoupení 
celé sady ušetříte 

500 Kč!

VÝHODNÝ 
NÁKUP

ID 105033640

Keramika odolná  
jako kámen

DÁREK 
2 VELKÉ  
USKLADŇOVACÍ  
NÁDOBY  

V HODNOTĚ 690,-

800 707 202 27

radost z vaření



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

Delimano  
Multifunkční hrnec 50v1
•   Kombinuje 18 přednastavených funkcí, 6 módů 

vaření a 8 možností přípravy jídla.
•   Nastavitelný časovač až na 24 hodin.
•   Velmi vhodný do kempů, karavanů, na studentské koleje, 

na chaty, do malých bytů.
•   Dokáže připravit maso, polévky, dezerty, přílohy a spoustu 

dalšího.
•   Velký LCD displej pro lehké ovládání a kontrolu.
•   Dokáže uvařit jídlo pro 5 až 10 osob.
•  Výkon: 860 W

Delimano  
Ceramica Nera 
Sada nožů  

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

5 599 Kč
3 999 Kč

ID 103352177

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

3 999 Kč
3 599 Kč

ID 103522494

400 Kč

1 199 Kč
399 Kč

ID 103306521

1 600 Kč

800 Kč

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

www.delimano.cz28
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Delimano Utile Jogurtovač
•  Pro výrobu domácího smetanového jogurtu
•  Můžete využít domácí recepty
•  Experimentujte s různými ingrediencemi
•  1,4 l čerstvého jogurtu za 6 hodin
•  Budete si jisti, že Váš jogurt nemá žádné konzervanty

Balení obsahuje: 
 jogurtovač, 7x nádobka s víčkem

599 Kč
ID 102481298

fantazii  se  
meze nekladou

Delimano Clarity Sekáček
•   Velice užitečný a praktický kuchyňský  

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

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

ID 100880423

499 Kč

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

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

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

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

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

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

•   Vyroben z velmi kvalitní oceli.

1 749 Kč
1 249 Kč

ID 103540750

3 litry

2 199 Kč
1 499 Kč

ID 103383740

4 litry

2 499 Kč
1 699 Kč

ID 103383741

6 litrů

AKCE

699 Kč

800 707 202 29

radost z vaření



VYCHUTNEJTE SI  
2 KOKTEJLY DENNĚ! 
4 snadné kroky! 
1. Do nádoby dejte 50 % listové zeleniny + 50 % ovoce. 
2. Dolijte vodu ke značce MAX (pokud chcete, přidejte led).
3. Můžete přidat 1/8 nebo 1/4 oříšků nebo semínek. 
4.  Našroubujte čepele NUTRIBULLET a mixujte,  

až je koktejl hladký. 

NUTRIBLAST

dolijte vodou ke značce MAX

přidejte „vzpruhu“ (oříšky či semínka)

50  % ovoce (kolik chcete druhů)

50 % listové zeleniny (2 šálky na 1 porci)

Nutribullet
Jste často unavení a chybí Vám energie?  
Získejte skryté vitamíny ze všeho, co jíte!

Unikátní systém Nutribullet extrahuje, drtí, 
rozmělňuje, hmoždí a ždímá všechno, co je 
v jídle obsaženo.

•   Maximalizuje schopnost dostat z jídla nutriční 
(výživové) hodnoty, které významně přispívají 
v redukci váhy bez JOJO efektu. 

•   Z čerstvého ovoce a zeleniny získá potřebné 
vitamíny, minerály, proteiny a esenciální 
mastné kyseliny, které tělo při běžné konzumaci 
nedokáže využít.

•   Zpracuje semínka, jadérka, stopky, slupky, 
dostane se k jejich nejcennějším složkám 
a obohatí tělo nepostradatelnými živinami. 

•   Nutribullet je skutečný objev v oblasti výživy, 
který změní váš život. Dokáže zpřístupnit skrytou 
nutriční hodnotu, kterou zdravé tělo potřebuje 
a nabije Váš metabolizmus novou energií. Tělo 
tak snáz překoná různé nachlazení, bolesti, či 
chřipky

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

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

Promění vaše jídlo 
v 

"
super jídlo"!

www.delimano.cz30

Kuchyně



Lahodné ráno

Začněte svůj den s nespoutanou 
energií plnou chuti. 
•  1-2 hrsti opláchnutých špenátových listů
•  1 avokádo
•  1 šálek jahod
•  1 šálek manga
•  ¼ šálku plodů kustovnice čínské (goji)
•  voda

Antioxidační směs

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

Dobíječ energie

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

Elixír zdravého trávení

Tento ananasový koktejl je plný cenných enzymů, 

které zajistí hladký chod vašeho trávicího systému. 
•  1-2 hrsti opláchnutého mangoldu
•  1 banán
•  1 šálek ananasu
•  1 jablko
•  1 šálek borůvek
•  ¼ šálku namočených plodů kustovnice čínské 

(goji)
•  voda

Koktejl pro zdravá játra a střeva

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

ORIGINÁL

 

 

JE
DINÝ ORIGINÁL

N
A ČESKÉM TRH

U

3 299 Kč
ID 100896055

 Tip:  Zavolejte operátorům pro více  
informací o novém a ještě  
výkonnějším  
Nutribulletu 900W!

POZOR NA PADĚLKY!

800 707 202 31
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Delimano Baterie  
s elektrickým ohřevem vody
Teplá voda za všech okolností – skvělé řešení na chatu,  
do garáže nebo zahradního domku.

•  Teplá voda okamžitě jednoduchým stisknutím páčky.
•  Topné těleso ohřeje vodu až na 60 stupňů za pouhých 5 sekund.
•  Vypadá a funguje jako běžná mísící baterie.
•  Ušetříte čas, energii i vodu bez nutnosti ústředního ohřevu.
•  Můžete regulovat teplotu vody od vlažné až po horkou.
•  Materiál: plast, kov
•  Napětí: 220-240 V/50 Hz
•  Příkon: 3 kW
•  Pracovní tlak: 0,04 až 0,6 MPa
•  Rozměry: 125 x 70 mm
•  Hmotnost: 772 g
•  Síťový kabel: 1 m
•  Průtok vody: 1,5 až 2 l za minutu
•  Průměr výtokového otvoru: 24 mm
•   Baterie je vybavena automatickým vypínačem,  

proto není nutné připojovat  
a odpojovat napájecí kabel

Teplá voda během 
chvilky. Kdekoliv!

1 599 Kč
1 399 Kč

ID 102367595

200 Kč

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

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

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

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

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

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

949 Kč
ID 102481297 ID 105561008

299 Kč
249 Kč

Staňte se  
členem Club 5*

více na str. 3
www.delimano.cz32
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WWW STRÁNKY 
www.topshop.cz
www.delimano.cz
www.dormeo.cz
www.walkmaxx.cz
www.club5.cz

KAMENNÉ 
PRODEJNY

 
Palackého 14, 110 00 Praha 1 
224 949 146

 
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 
222 313 377

 
Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 
225 437 790

 
Meteor Centre Office Park 
Sokolovská 94, 180 00 Praha 8 
222 311 339

 
Kobližná 12, 602 00 Brno 
542 211 860

 
Nádražní 1759, 370 01 Č. Budějovice 
389 054 454

 
Nákupní 389/3, 102 00 Praha 10 
272 651 496

 
Průhonická 119, 251 01 Praha 10 
271 752 276

 
Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava  
596 155 034

 
Písecká1, 326 00 Plzeň-Černice 
377 423 013

 
Pražská tř. 94, 370 04 Č. Budějovice 
385 340 393

 
Masarykovo náměstí 2799 
530 03 Pardubice   
466 030 702

B
náměstí 
Republiky

nám. Republiky

nám. 
Republiky

Dlouhá

5, 8, 24, 26, 207 Na Poříčí

SoukenickáDlouhá

R
evoluční

BKřižíkova

Křižíkova

Sokolovská

Thám
ova

směr 
Florenc

Truhlářská

náměstí 
Republiky

3, 8

Nově otevřené prodejny v Praze

SLEVOVÝ KUPÓN 18.–20. 9. 2015

Nutribullet Pro 900 
Rodinná sada

SLEVOVÝ KUPÓN 11.–13. 9. 2015

Sofa Topper

SLEVOVÝ KUPÓN 25.–27. 9. 2015

Rovus
Bezdrátový čistič oken

20 %

20 %

20 %
 *platí pouze na prodejnách

 *platí pouze na prodejnách

 *platí pouze na prodejnách

800 707 202 33



OBUV,  
VE KTERÉ CHŮZE 

PŘIPOMÍNÁ 
CHŮZI 

V OBLACÍCH!

Zaoblená 
podrážka

Stélka z paměťové 
pěny

1 399 Kč
1 199 Kč

ID 104525858

Oblíbené modely v nových a vylepšených 
verzích. Nyní mají všechny modely nově stélku 
z paměťové pěny! 

Při každém kroku pohodlně tlumí tlak na Vaše 
chodidla. Podporuje Vaši klenbu a zvyšuje stabilitu 
během chůze.

Velikost: 36–45
Barva: béžová 
červená, modrá, 
černá

ID 104528288

1 399 Kč
1 199 Kč

Walkmaxx Mokasíny 
Memory

Walkmaxx Mokasíny 
Cool Gel

Stélka  
z paměťové pěny

Velikost: 36–41
Barva: béžová,  
vínová, modrá, 
černá

Walkmaxx Baleríny 
Sporty

1 399 Kč
1 199 Kč

Velikost: 36–41

ID 104526387

Walkmaxx Baleríny 
Memory

1 299 Kč
999 Kč

ID 104525722

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

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz34



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

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

•  Vnější vrstva podrážky: vyrobena z tvrdé a odolné EVA gumy
•   Střední vrstva podrážky: zabudována 3D gelová vložka,  

která absorbuje otřesy
•   Svrchní materiál: lepší ventilace  

a dodatečná podpora

3D gelová vložka 
absorbuje otřesy

1 599 Kč
1 399 Kč

Velikost: 36–45

ID 104526527

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

Stélka z paměťové 
pěny

Zaoblená 
podrážka Paměťová pěna 

pro měkký nášlap

1 499 Kč
1 299 Kč

Velikost: 36–41

ID 104527166

Barva: 
béžová, 
šedá,  
modrá

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

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

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

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

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

pro něj

pro ni
Velikost: 40–45

Velikost: 40–45

ID 104528151

1 399 Kč
1 199 Kč

Barva: 
béžová, 
modrá,
černá

800 707 202 35
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gelová vložka pro absorbci 
nárazů a pro lepší oporu

houbovitý materiál 
pro zvýšenou 
prodyšnost

odnímatelný  
pásek

Walkmaxx Nazouváky 
Slip On
Unisex

Velikost: 36–45

1 099 Kč
ID 104526242

999 Kč

Walkmaxx Pantofle  
Cork
•  Korková stélka zajistí ty správné 

ortopedické vlastnosti.
•  Originální zaoblená podrážka vyrobená 

z gumy tlumí nárazy.

749 Kč1 499 Kč

Barva: tmavě šedá, béžová 
Různé velikosti

*platí do vyprodání zásob

Walkmaxx 
Přizpůsobivá obuv

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

pro něj

1 799 Kč

ID 104808299

ID 102618466

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

1 599 Kč

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

kolenní pásek

50%

POSLEDNÍ KUSY

299 Kč

0 Kč

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz36



gelová vložka pro absorbci 
nárazů a pro lepší oporu Víte, že  

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

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

90%
77%

uživatelů bylo spokojeno při 
testování této obuvi.

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

¾Více 
než

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

5 000 000 +
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

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

Flexibilní 
podrážka

Zaoblená 
 podrážka

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
2 podrážky v jedné botě!

pro ni
Velikost: 36–41

pro ni
Velikost: 36–41 Velikost: 40–46

pro něj1 899 Kč
1 699 Kč

ID 105649406ID 105649430ID 105649424

1 999 Kč
1 799 Kč

Navrhnuto pro Vaše 
maximální pohodlí!

při chůzi  
se roztáhne  
až o 1,5 cm

Walkmaxx  
Přizpůsobivá obuv
Navrhnuty, aby poskytly  
pohodlí Vašim chodidlům.

Nová patentovaná podrážka,  
která rozpozná Vaši nohu a:

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

deformacemi chodidla, které mění 
běžnou obuv v nepohodlnou.

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

povzbuzuje krevní oběh

kolenní pásek 0 Kč
299 Kč
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Zeštíhlující džegíny
Řekněte sbohem legínám, které doposud nevhodně 
zdůrazňovaly celulitidu a tukové polštářky!

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

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

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

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

•  Zeštíhlí bříško: široký pás opticky schová  
bříško a zeštíhlí Váš pas 

• Elastické a mimořádně pohodlné 
• Pevnější nohy a hýždě 
• Bez viditelných švů kalhotek 
• Velice měkký a pevný materiál 
• Skryjí tukové polštářky v oblasti pasu 
•  Bez knoflíků, zipů, háčků a nepohodlných švů 

Dostupné v těchto barvách: 
modrá, šedá, černá

1 199 Kč
ID 104436844

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

1 balení obsahuje 3 ks.

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

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



SPECIÁLNÍ  
AKČNÍ NABÍDKA  

HOT SHAPERS!

AKCE

399 Kč

999 Kč

799 Kč

499 Kč

599 Kč

1 399 Kč

1 099 Kč

599 Kč

Snadno a rychle 

zvýrazní Váš pas!

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

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

ID 105387696

ID 104207362

ID 102862109

ID 104198263
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599 Kč
ID: 105108605

ENDURACOOL 
CHLADIVÝ RUČNÍK 
Z MIKROVLÁKNA
Brání Vám pocení a přehřívání 
během horkých letních dnů 
v podávání lepších výkonů? 
Rozlučte se s pocením díky 
výrobku, který vás okamžitě 
ochladí. Díky ručníku 
Enduracool zůstanete svěží 
během cvičení  
i dalších denních aktivit.

Enduracool  
Chladivý ručník  
Techknit
 Musíte kvůli přehřívání a pocení přerušovat plánované 
cvičení? Enduracool neobsahuje chemikálie, je znovu 
použitelný a okamžitě chladí. Tento ručník vám zajistí, že 
se budete cítit svěží během cvičení. Trénujte efektivněji bez 
ohledu na teplotu ovzduší.

Tento ručník se ochladí na teplotu o 15oC nižší, než je 
průměrná tělesná teplota. A to během necelé minuty. 
Extrémně lehký, prodyšný a nepřilnavý síťovinový ručník je 
nepostradatelný pro každého sportovního nadšence nebo 
profesionála.

599 Kč
ID: 105108613 

Enduracool  
Chladivý šátek  
Multi-Cool
Poraďte si s parnými letními dny a užijte si pobyt venku 
s Enduracool Multi-Cool od Mission! Je to perfektní 
doplněk pro horké letní dny, kdy sportujete venku, sekáte 
nebo se prostě jen chcete ochladit. Tento šátek neobsahuje 
chemikálie, je znovu použitelný, chladí okamžitě, chrání 
hlavu a ochladí vás během běžných denních aktivit.

Stačí jen namočit trochou vody a šátek se ochladí 
na teplotu o 15 °C nižší, než je průměrná tělesná teplota. 
Tento funkční a všestranný šátek je navržený tak, aby se 
dal nosit na 12 různých způsobů. Díky tomu vás ochladí 
a ochrání před škodlivými slunečními paprsky.

•  Pomůže vám pracovat déle a podávat lepší 
výkony bez ohledu na teplotu ovzduší. 

•  Ručník se ochladí na teplotu o 15 °C nižší, než je 
průměrná tělesná teplota během necelé minuty. 

•  Skvělý pro dělníky v horkých a vlhkých 
podmínkách. 

• Ochranný faktor 50. 
• Zcela bez chemikálií. 
• Znovu použitelný. 
• Perfektní pro ty, kteří nemají doma klimatizaci. 
•  Výborně se hodí pro seniory, děti, těhotné ženy 

a dokonce i domácí mazlíčky.

699 Kč
ID: 105108615

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

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

Wellneo Zelená káva
Dopřejte si svůj oblíbený šálek kávy!

Probudí Vás k životu a budete se cítit 
skvěle.

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

Balení obsahuje: 21 balíčků s kávou.

 349 Kč
ID 100040050

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
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NÁZEV ZBOŽÍ CENA POČET 
KS

CENA  
CELKEM

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

 

Zaškrtněte požadovaný způsob dopravy:

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

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

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

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

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

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

STUDIO
MODERNA

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

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 
VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

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

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

42
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41%
SLEVA

Zametač
•  Čistič podlah bez elektřiny

50%
SLEVA

1 699 Kč

690 Kč

2 590 Kč

999 Kč

207 Kč

999 Kč

LIMITOVANÉ 
NABÍDKY

ID 104526725

ID 100378359

ID 100293460

ID 101137960

390 Kč

117 Kč
ID 100363233

70%
SLEVA

ID 100335939

Delimano Elektrická 
pánev Festivo 
•  Vhodné pro téměř každý typ přípravy jídla: 

grilování, pečení, vaření, dušení zeleniny
•  Ideální pro menší domácnosti, kempování 
•  Teplotu lze nastavit  

od 60–210 °C

Stompeez!
•  Dětské  

bačkory pro  
kluky i pro holky

61%
SLEVA

Walkmaxx Sandály 
Beach

Epilátor Pearl
•  Dlouhotrvající a bezbolestné odstranění 

chloupků

pro něj
Velikost: 40–45

pro ni
1 199 Kč

799 Kč

2 899 Kč

1 999 Kč

31%
SLEVA

Delimano  
Tlakový hrnec
•  Vysoce kvalitní tlakový hrnec 

z nerezové oceli. 

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

70%
SLEVA
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Navštivte naše prodejny (seznam na str. 33).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

club5

www.delimano.czNutribullet
Jste často unavení a chybí Vám energie?  
Získejte skryté vitamíny ze všeho, co jíte!

Unikátní systém Nutribullet extrahuje, drtí, rozmělňuje, 
hmoždí a ždímá všechno, co je v jídle obsaženo.

více info na straně 30–31

 Tip:  Zavolejte operátorům pro více  
informací o novém a ještě  
výkonnějším  
Nutribulletu 900W!

Nepřehlédněte


