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272 188 472

Seznam našich kamenných prodejen naleznete na str. 3

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

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně není zahrnuto poštovné, to bude připočteno podle aktuálního platného ceníku 
přepravní společnosti. Nabídka platí do 31. 12. 2014 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.

Ludmila Krásová

Potřebujete více informací? Volejte zákaznický servis:

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

Kouzelné chvíle pohody a odpočinku, které jsou s Vánocemi jednoznačně spojeny, se blíží. Jako každý rok přinášíme vánoční vydání katalogu, ve kterém kromě osvědčených produktů naleznete i spoustu novinek.
Již loni jste se mohli seznámit s velmi příjemnou sadou  polštáře a deky Warm Hug. Letos Vám ji přinášíme znovu  a to i v nových barvách a za skvělou akční cenu 699 Kč.  Nadělte svým blízkým tuto hebkou sadu jako vánoční dárek.Skvělou novinkou za krásnou cenu 699 Kč je Delimano pekáč Family, ke kterému je také dostupná skvělá sada navíc.Nezapomněli jsme ani na Vámi oblíbenou obuv Walkmaxx. Na stranách 34 a 35 Vám představujeme novinky z řad této obuvi se zaoblenou podrážkou pro správné držení těla.

Jako vždy si užívejte nakupování z pohodlí domova,

800 880 802 volejte zdarma denně 

více na str. 6–23

více na str. 24–31

více  
na str. 36–39

Sport & volný čas

více na str. 32–35



Nenechte si ujít

sada Warm Hug
Váš oblíbený dárek k Vánocům 
ve dvou nových barvách!

více na straně 6

50%
SLEVA

 
pekáč Family
Výborná a zdravá sváteční 
večeře pro celou rodinu!

 více na straně 24

50%
SLEVA

řada Symphony
Nová kolekce značky Dormeo 
v trendy barvách!

více na straně 18–19

nOvinkA
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Produkty značky TOP SHOP je možné nakoupit pouze v uvedených prodejnách

TOP SHOP OC PLAZA, 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

 OC MERCURY, Nádražní 175 370 01 České Budějovice 389 054 454

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

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

 OC KAROLINA, Jantarová 3344/4 702 00 Ostrava  596 155 034

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

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

 OC AFI PALACE, Masarykovo náměstí 2799 530 03 Pardubice   466 030 702

Volejte 800 880 802 nebo navštivte naše obchody

Dostupnost zboží můžete zjistit také na uvedených telefonních číslech prodejen.



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.

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.

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

Klub,  
který Vám 
dává více 

Jméno
TiT. Jméno PříJmení
ID zákazníka 
267895313131

Platnost Do
2/2015

Klub, KTerý vám dává víces 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

Chcete také patřit k našim  
spokojeným V.I.P. zákazníkům? Je to 

jednoduché, zavolejte našim operátorům 
a řekněte si o členství v Club 5*.  
Spolu s členskou kartou obdržíte  

dárek, který potěší.

www.club5.cz4

Club 5*



Děkujeme všem zákazníkům, kteří se připojili  
k našim oslavám. 
Na naší prodejně Dormeo v pražských Průhonicích bylo k mání pestrobarevné občerstvení, které připravil náš 
sympatický kuchař Zbyněk. Na prodejně byly také názorné ukázky použití produktů. Všichni přítomní s velkou 
radostí nakupovali, ochutnávali a prostě se bavili.

Ke každé správné narozeninové oslavě patří dort se svíčkou, proto ani ten u nás nesměl chybět. 

Tímto ještě jednou přejeme našemu Club 5 všechno nejlepší a do budoucna spousty spokojených zákazníků.

5

Klub, který vám dává více!

800 880 802



Neuvěřitelně měkká 

a příjemná na dotek! 
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 a po celé svátky.
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.

-50%

Váš oblíbený dárek 
k Vánocům, nyní dostupný 

ve 2 nových barvách!

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

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

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 802 7



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

Jsou mimořádně pohodlné a vyhovují potřebám moderního člověka.

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

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

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

Vyzkoušejte matraci Dormeo v klidu a pohodlí 
Vašeho domova.

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

30 dní na vyzkoušení 
aneb jak najít ideální 
matraci?

vakuové
balení

30
dní na

vyzkoušení 15 let
záruka

až

k nákupu matrace ze strany 9 získáte 
ZDArMA tuto skvělou sadu přikrývky 
a polštáře v hodnotě 1 790 kč.

1 790 Kč

Domov & bydlení

www.dormeo.cz8



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

od 4 790 Kč

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

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

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

•	 Matrace nabízí nadstandardní anatomické 
a ortopedické vlastnosti.

od 5 290 Kč

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

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

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

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

prodyšnost, vždy hygienicky suchá
•	  výška 18 cm

od 6 790 Kč

16cm

15cm

18cm

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 802 9



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.cz10



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

800 880 802 11



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. 

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

800 880 802 13



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

Dormeo polštář Maya
•	 paměťová pěna se perfektně přizpůsobuje  

konturám hlavy a krku
•	 dokonalá podpora
•	 3D systém AirX po stranách pro skvělou prodyšnost

399 Kč
799 Kč

ID 101288549 50%
SLEVA

20%
SLEVA



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

Domov & bydlení

www.dormeo.cz14



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

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

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 802 15



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

další vzory na výběr

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

Domov & bydlení

www.dormeo.cz16



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 lift Flex
Nastavitelný odpružený lamelový rošt, což znamená, že lamely 
jsou zakřivené, pružné a flexibilní. Ergonomicky tvarované, 
lamely lze upravit dle Vašich potřeb tak, aby poskytovaly 
potřebnou podporu a pohodlí Vašemu tělu. Kromě toho, že 
lamely poskytují stabilní podporu páteře, také dovolují potřebnou 
ventilaci. Matrace zůstává na svém místě díky postranním 
kovovým držákům. Prostor pod postelí můžete využít jako 
snadno přístupný úložný prostor. Skvělá ventilace: lamelový rošt 
umožňuje vzduchu volně procházet pod postelí.

•	  28 vestavěných březových lamel
•	  velmi dobrá podpora
•	  individuální tvrdost v bederní oblasti je možné nastavit 

6 nastavitelnými lamelami
•	  univerzální řešení (pravostranné i levostranné)
•	  celá šíře roštu je odpružená

Dostupné rozměry: 80 x 200 cm, 90 x 200 cm

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

3 990 Kč

2 990 Kč

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 802 17



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.cz18



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

pro zdravý a nerušený spánek

800 880 802 19



Zametač Swivel 
Sweeper Max
Úklid nikdy nebyl jednodušší 
a zábavnější!

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

konstrukci a je bezsáčkový
•	  hladce klouže po podlaze a zanechává  

její povrch čistý
•	  na jedno nabití vydrží až 45 minut

1 099 Kč

Nabíjecí
rotační pohyb 

všech kartáčů

ID 101291113
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!

www.topshop.cz20
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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

2 290 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

odřeže vyčnívající hřebíky

leští dřevo, obklady, parkety

odstraní staré lino a koberec

odstraní poškozené dlaždice

řeže dřevo

odřeže trubky

Tip:  Zeptejte se na možnost 
zakoupení na splátky!

SADA 
příslušenství 
v hodnotě

399 Kč

800 880 802 21



Robotický vysavač  
Rovus Smart Power
Robot, který uklízí za Vás!

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

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

Klubová cena 3 599 Kč 5 499 Kč

1. Postranní rotační kartáče 
čistí podél zdí a rohy.

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

srsti a alergenů.

5. Microfleecový 
mop zajistí 

dodatečné čištění.

4. HEPA filtr 
zachytí všechny malé 

částečky.

2. Hlavní rotační kartáč 
sbírá nečistoty.

Nechte Rovus 
udělat Vaši práci!

3 999 Kč

3 599 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 – je schopen vyřešit všechny situace znečištění, 
zajede i pod nábytek a nespadne ze schodů. Podlahové 
senzory umožní důkladně vyčistit všechny podlahové plochy: 
koberce, dřěvěné podlahy, dlažbu i linoleum.

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

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

www.topshop.cz22
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Sada na čištění aut
•	 umožní čištění bez kapky vody
•	 ochrana proti znečištění
•	 čistí, leští a chrání
•	 eliminuje škrábance
•	 funguje na kovy, plasty, laminát

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

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

1 599 Kč
ID 102204957 200 Kč

ID 103507443

3 299 Kč
3 099 Kč

Čisticí tyčinky
•	  Udržují Vaše dřezy čisté a bez 

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

potrubí a je netoxická.

290 Kč 190 Kč

100 Kč

ID 100558267

OlISO chytrá žehlička,  
se kterou již nikdy nic nespálíte!
•	  iTouch® technology: zabraňuje náhodnému spálení
•	  výsuvná nožička – již žádné propálené oblečení
•	  kabel (3 metry) s kloubem otočným o 360°
•	  systém automatického vypnutí po 8 minutách  

nečinnosti

váha 
1,68 kg

samovysouvací 
nožička

otočný kloub

1 990 Kč
ID 100676788

2 990 Kč

800 880 802 23



pekáč Family 3 v 1
Připravte výbornou a zdravou sváteční 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%

Vždy lahodně  
upečené pokrmy!

grilovací 
mřížka

grilovací pruhy pro 
grilování v troubě

Pekáče mohou 
být použity zvlášť 

nebo jako víko 
jeden na druhém.

tečky pro skvělou 
cirkulaci páry

XL
rodinná 
veLikost

1399 Kč

699 Kč
ID 104031506

www.delimano.cz24
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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

3 999 Kč
2 999 Kč

ID 103522494

Delimano Multicooker 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

5 599 Kč
3 999 Kč

ID 103352177

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

1 000 Kč

800 880 802 25



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

300 Kč

2 499 Kč
2 199 Kč

ID 102505346

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

Balení obsahuje:  
Elektrický tlakový hrnec, vnitřní 
5l hrnec, talíř na páru, lžíci, 
odměrku, odpojitelný 
napájecí kabel.

www.delimano.cz26
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Objednejte si sadu a ušetříte 

600 kč!

na všechny  
druhy sporáků.

*dostupné objemy 3l, 4l, 6l

Rychlejší. 
Nic nerozvaříte.  
Bez starostí.

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 jídlo se Vám již nikdy nepřevaří.
•	  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 1 999 Kč

800 880 802 27



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
2 199 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

600 Kč

SADA: 
Set Stylish Sada 
+ lis na těstoviny

 2 598 Kč 

www.delimano.cz28
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Delimano Utile Vařič vajíček
•	  Uvaří vejce – natvrdo, naměkko, i na hniličko.
•	  Již nikdy je nepřevaříte nebo nedovaříte.
•	  Najednou uvaří až 7 vajec.
•	  Během vaření se Vám nestane, že by vejce praskla.
•	  Průhledným víkem můžete  

sledovat proces vaření.

499 Kč
449 Kč499 Kč

ID 102576336

99 Kč

 Tip:  
 Doporučujeme  
Delimano 
Kráječ na vajíčka Brava.

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

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

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

800 880 802 29



ID 100880423

699 Kč

Delimano Clarity Sekáček
•	  velice užitečný a praktický kuchyňský  

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

a intenzitu sekání
•	  nože jsou z nerezové oceli

Delimano Utile 
Citrusovač
•	  tichý pomocník pro výrobu 

domácího džusu
•	  funkce reverse
•	  separátor na dužinu a pecky
•	  objem: 0,5 l, výkon: 40 W

699 Kč
499 Kč

ID 103493454

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

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

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

699 Kč

ID 102606792

599 Kč

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

www.delimano.cz30

Kuchyně



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

2 799 Kč
Oáza živin pro celý 

organismus!

•	  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.

800 880 802 31



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

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz32

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

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

Každý si najde 
svou barvu!

1 190 Kč 1 699 Kč990 Kč 1 199 Kč

1 199 Kč 999 Kč

800 880 802 33



NOVé modely Walkmaxx obuvi jsou tu! 

Může zvýšit  
aktivaci svalů

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

Walkmaxx  
Dámská kontíková obuv
Máte ráda podpatky, ale nejsou pro Vás pohodlné?  
Dále již nehledejte, choďte pohodlně a stylově.

Rovnoměrně 
rozložená váha těla

Pocit chůze  
naboso

hnědá: 40–45 
černá: 40–45 
 

hnědá: 36–42 
černá: 36–42 

1 699 Kč 1 499 Kč1 399 Kč 1 299 Kč

Sport & volný čas

www.walkmaxx.cz34

4.000.000 +
SPOKOJENÝCH ZáKAZNÍKů



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.

Speciální vánoční nadílka slev: až 42 %
Pantofle Cork

Sandály

Clogs

Domácí obuv

Plátěné kecky

Běžecká obuv

999 Kč1 499 Kč

699 Kč1 199 Kč

799 Kč1 099 Kč

899 Kč1 399 Kč

499 Kč799 Kč

599 Kč999 Kč

Bližší informace o velikostech a barvách u operátorů. 

800 880 802 35



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

kolenní pásek

399 Kč

ID 103304307

299 Kč

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

399 Kč
799 Kč

ID I03304305

ID 103304306

399 Kč
299 Kč

www.wellneo.cz36

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.

999 Kč
ID 104040375

ZAváDěCí 
CEnA

Před Poté

800 880 802 37



1 189 Kč
1 699 Kč

1 399 Kč

Bolí VáS záDa?
KoSMoDiSK VáM poMůže!
Kosmodisk Classic Set
Kosmodisk Classic je velmi praktický, snadno se přizpůsobí každé 
postavě a pohodlně se nosí. Můžete ho používat během práce, 
nakupování, řízení auta, sportování, odpočinku, cestování, spánku....

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

1

100% bezpečný,  
klinicky testovaný systém

    
    

     
 M

ONEY BACK

           GUARANTEE

6  0
DAY

20
   YEARS

60denní záruka 
vrácení peněz

20 let na trhu Držitel mezinárodních 
ocenění

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

Vyzkoušejte 
kosmodisk!

jediné, co můžete 
ztratit, je vaše 
bolest!

SaDa oBlíBenÉho 
KoSMoDiSKU ClaSSiC 
a TriČKa KoSMoDiSK

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

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

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

979 Kč
ID 100082370

30%
SLEVA

30%
SLEVA

Zdraví & krása

www.topshop.cz38



U-Slender
Udržujte svou postavu ve skvělé kondici!

•	  vibrační pás s technologií EMS  
(elektrický stimulátor svalů) 

•	 stimuluje břišní svaly
•	 tonizuje a tvaruje břišní svaly
•	  simuluje sedy-lehy a zkracovačky
•	  šetří čas trávený tradičním  

cvičením

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

Potící legíny  
Hot Shapers
Ideální pro vytvarování spodních partií 
a bříška!

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

•	 shodíte přebytečná kila až 4x rychleji
•	 maximalizuje Vaše úsilí v posilovně
•	 pomocník pro zeštíhlení Vášeho pasu,  

bříška a stehen
•	dostupné ve velikostech S–XL

1 099 Kč

Před Po

1 199 Kč
ID 100817097

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

1 399 Kč
999 Kč

ID 103368903

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

800 880 802 39

Nové velikosti:
2 XL - 4XL



800 880 802

Navštivte naše prodejny (seznam na str. 3).

www.topshop.cz     www.club5.cz

Nakupujte z pohodlí domova!

Naše značky 
najdete taky  
na facebooku!

club5

více na straně 3

sada Warm Hug
Váš oblíbený dárek k Vánocům 
ve dvou nových barvách!

více na straně 6

50%
SLEVA

 
pekáč Family
Výborná a zdravá sváteční 
večeře pro celou rodinu!

 více na straně 24

SLEVA

řada Symphony
Nová kolekce značky Dormeo 
v trendy barvách!

více na straně 18–19

nOvinkA

Nezapomeňte také  

na dárek k matracím 
ze strany 9.

Nepřehlédněte


