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Akce ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019 

platí od 2. 9. do 31. 10. 2019.

Zveme vás k věrnostnímu programu 
ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019, ve kterém 
od nás za své nákupy získáváte velké 
slevy na hodnotné produkty. Nově jsme 
pro vás připravili outdoorové vybavení 
MAMMUT, PARFÉMY, osobní péči 
PHILIPS, kuličkovou dráhu GRAVITRAX 
a samozřejmě také elektroniku značek 
HP a SAMSUNG, stavebnice LEGO, 
hotelové šeky CONNEX, oblíbenou 
DEK kolekci, poukázky na odběr zboží 
a služeb Stavebnin DEK, Pilsner Urquell, 
Radegast Birell a Pražskou šunku.
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4 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

OBLEČENÍ

 DDÁMSSKÁ BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

  vodě a větru odolná

 GORE-TEX®

 2,5vrstvý Gore-Tex Paclite, 100% polyester

 3bodová nastavitelná kapuce, předtvarované rukávy, 

nastavitelný spodní lem a rukávy

 barva černá 

  BZ00115400 

kód položky  velikost body

 BZ00115400  XS  113 

 BZ00115402  S  113 

 BZ00115404  M  113 

 BZ00115406  L  113 

 BZ00115408  XL  113 

 113 
bodů



5Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDÁMSSKÁ BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

   vodě a větru odolná

  GORE-TEX®

  2,5vrstvý Gore-Tex Paclite, 100% polyester

  3bodová nastavitelná kapuce, předtvarované rukávy, 

nastavitelný spodní lem a rukávy

  barva černá 

   BZ00115410 

kód položky  velikost body

 BZ00115410  XS  113 

 BZ00115412  S  113 

 BZ00115414  M  113 

 BZ00115416  L  113 

 BZ00115418  XL  113 

 113 
bodů

 PPÁNSKKÁ BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

   vodě a větru odolná 

  2,5vrstvý GORE-TEX®

  prodloužený zadní díl, nastavitelná kapuce, nastavitelný spodní 

lem

  materiál 100% polyester

  barva černá 

   BZ00115420 

kód položky  velikost body

 BZ00115420  M  118 

 BZ00115422  L  118 

 BZ00115424  XL  118 

 BZ00115426  XXL  118 

 BZ00115428  XXXL  118 

 118 
bodů

 PPÁNSKKÁ BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

   vodě a větru odolná 

  2,5vrstvý GORE-TEX®

  prodloužený zadní díl, nastavitelná kapuce, nastavitelný spodní 

lem

  materiál 100% polyester

  barva modrá 

   BZ00115430 

kód položky  velikost body

 BZ00115430  M  118 

 BZ00115432  L  118 

 BZ00115434  XL  118 

 BZ00115436  XXL  118 

 BZ00115438  XXXL  118 

 118 
bodů



6 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDÁMSSKÁ MIKINNAA 
RRUNBOLD MML HOOODDY 

   pro outdoorové aktivity i běžné nošení

  atletický střih

  rychleschnoucí strečový materiál

  rukávy s otvory pro palce, atletický spodní lem, klokaní kapsa 

  materiál 92 % polyester, 8 % elastan

  barva červená 

   BZ00115440 

kód položky  velikost body

 BZ00115440  XS  49 

 BZ00115442  S  49 

 BZ00115444  M  49 

 BZ00115446  L  49 

 BZ00115448  XL  49 

 49 
bodů



7Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDÁMSSKÁ MIKINNAA 
RRUNBOLD MML HOOODDY 

   pro outdoorové aktivity i běžné nošení

  atletický střih

  rychleschnoucí strečový materiál

  rukávy s otvory pro palce, atletický spodní lem, klokaní kapsa 

  materiál 92 % polyester, 8 % elastan

  barva modrá 

   BZ00115450 

kód položky  velikost body

 BZ00115450  XS  49 

 BZ00115452  S  49 

 BZ00115454  M  49 

 BZ00115456  L  49 

 BZ00115458  XL  49 

 49 
bodů

 DDÁMSSKÁ BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

   hřejivá a prodyšná

  elastický spodní lem a manžety, zip s ochranou brady, límec 

s tkanicí, 2 kapsy na zip

  materiál 100% polyester

  barva černá 

   BZ00115488 

kód položky  velikost body

 BZ00115488  XS  54 

 BZ00115490  S  54 

 BZ00115492  M  54 

 BZ00115494  L  54 

 BZ00115496  XL  54 

 54 
bodů

 DDÁMSSKÁ BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

   hřejivá a prodyšná

  elastický spodní lem a manžety, zip s ochranou brady, límec 

s tkanicí, 2 kapsy na zip

  materiál 100% polyester

  barva červená 

   BZ00115498 

kód položky  velikost body

 BZ00115498  XS  54 

 BZ00115500  S  54 

 BZ00115502  M  54 

 BZ00115504  L  54 

 BZ00115506  XL  54 

 54 
bodů



8 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÁ BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

  hřejivá a prodyšná

 pohodlný střih, zip s ochranou brady, regulovatelná kapuce, 

2 kapsy na zip

 100% polyester

 barva šedomodrá 

  BZ00115478 

kód položky  velikost body

 BZ00115478  M  58 

 BZ00115480  L  58 

 BZ00115482  XL  58 

 BZ00115484  XXL  58 

 BZ00115486  XXXL  58 

 58 
bodů

 PPÁNSKKÁ BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

  hřejivá a prodyšná

 pohodlný střih, zip s ochranou brady, regulovatelná kapuce, 

2 kapsy na zip

 materiál 100% polyester

 barva černá 

  BZ00115460 

kód položky  velikost body

 BZ00115460  M  58 

 BZ00115462  L  58 

 BZ00115464  XL  58 

 BZ00115466  XXL  58 

 BZ00115468  XXXL  58 

 58 
bodů

 PPÁNSKKÁ BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

  hřejivá a prodyšná

 pohodlný střih, zip s ochranou brady, regulovatelná kapuce, 

2 kapsy na zip

 materiál 100% polyester

 barva zlatá 

  BZ00115470 

kód položky  velikost body

 BZ00115470  M  58 

 BZ00115472  L  58 

 BZ00115474  XL  58 

 BZ00115476  XXL  58  58 
bodů



9Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÁ MIKINNA 
MMAMMMUT MML PPULLL 

   sportovní vzhled, pohodlný střih

  široký žebrový lem

  materiál 95 % bio bavlna, 5 % elastan

  barva tmavě modrá 

   BZ00115516 

kód položky  velikost body

 BZ00115516  M  47 

 BZ00115518  L  47 

 BZ00115520  XL  47 

 BZ00115522  XXL  47 

 47 
bodů

 PPÁNSKKÁ MIKINNA 
MMAMMMUT MML PPULLL 

   sportovní vzhled, pohodlný střih

  široký žebrový lem

  materiál 95 % bio bavlna, 5 % elastan

  barva šedá 

   BZ00115508 

kód položky  velikost body

 BZ00115508  M  47 

 BZ00115510  L  47 

 BZ00115512  XL  47 

 BZ00115514  XXL  47 

 47 
bodů



10 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDÁMSSKÉ TRRIKOO AALVRRA 

   stylový a funkční vzhled, vysoký komfort, UV ochrana

  podíl Merino vlny snižuje tvorbu nepříjemných pachů

  materiál 48 % Merino vlna, 48 % polyester, 4 % polyuretan

  barva tmavě modrá 

   BZ00115562 

kód položky  velikost body

 BZ00115562  XS  32 

 BZ00115564  S  32 

 BZ00115566  M  32 

 BZ00115568  L  32 

 BZ00115570  XL  32 

 32 
bodů



11Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDÁMSSKÉ TRRIKOO AALNNASCA 

   velká volnost pohybu

  měkký elastický materiál s antibakteriálním účinkem, pohlcuje 

nepříjemné pachy

  materiál 48 % Merino vlna, 48 % polyester, 4% polyuretan

  barva bílá 

   BZ00115532 

kód položky  velikost body

 BZ00115532  XS  34 

 BZ00115534  S  34 

 BZ00115536  M  34 

 BZ00115538  L  34 

 BZ00115540  XL  34  34 
bodů

 DDÁMSSKÉ TRRIKOO AALNNASCA 

   velká volnost pohybu

  měkký elastický materiál s antibakteriálním účinkem, pohlcuje 

nepříjemné pachy

  materiál 48 % Merino vlna, 48 % polyester, 4% polyuretan

  barva červená 

   BZ00115542 

kód položky  velikost body

 BZ00115542  XS  34 

 BZ00115544  S  34 

 BZ00115546  M  34 

 BZ00115548  L  34 

 BZ00115550  XL  34  34 
bodů

 DDÁMSSKÉ TRRIKOO AALVRRA 

   stylový a funkční vzhled, vysoký komfort, UV ochrana

  podíl Merino vlny snižuje tvorbu nepříjemných pachů

  materiál 48 % Merino vlna, 48 % polyester, 4 % polyuretan

  barva černá 

   BZ00115552 

kód položky  velikost body

 BZ00115552  XS  32 

 BZ00115554  S  32 

 BZ00115556  M  32 

 BZ00115558  L  32 

 BZ00115560  XL  32 

 32 
bodů



12 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO SSEILLE 

  rychleschnoucí, pro běžné nošení i sportovní aktivity

 pohodlný střih, ideální na lezení

 materiál 100% bio bavlna

 barva černá 

  BZ00115572 

kód položky  velikost body

 BZ00115572  M  20 

 BZ00115574  L  20 

 BZ00115576  XL  20 

 BZ00115578  XXL  20 

 BZ00115580  XXXL  20  20 
bodů

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO SSEILLE 

  rychleschnoucí, pro běžné nošení i sportovní aktivity

 pohodlný střih, ideální na lezení

 materiál 100% bio bavlna

 barva žlutá 

  BZ00115582 

kód položky  velikost body

 BZ00115582  M  20 

 BZ00115584  L  20 

 BZ00115586  XL  20 

 BZ00115588  XXL  20 

 20 
bodů

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO AALNAASCA 

  rychleschnoucí a antibakteriální s ochranou proti UV záření 

UPF 50+

 atletický střih, přírodní materiál, odolné prachu

 materiál 48 % Merino vlna, 48 % polyester, 4 % polyuretan

 barva tmavě modrá 

  BZ00115524 

kód položky  velikost body

 BZ00115524  M  39 

 BZ00115526  L  39 

 BZ00115528  XL  39 

 BZ00115530  XXL  39 

 39 
bodů



13Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO SSEILLE 

  rychleschnoucí, pro běžné nošení i sportovní aktivity

 pohodlný střih, ideální na lezení

 materiál 100% bio bavlna

 barva červená 

  BZ00115590 

kód položky  velikost body

 BZ00115590  M  20 

 BZ00115592  L  20 

 BZ00115594  XL  20 

 BZ00115596  XXL  20 

 20 
bodů

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO SSLOPPER 

  rychleschnoucí, módní potisk

 pohodlný a komfortní střih

 ideální na lezení nebo na volný čas

 materiál 100% bio bavlna

 barva bílá 

  BZ00115598 

kód položky  velikost body

 BZ00115598  M  23 

 BZ00115600  L  23 

 BZ00115602  XL  23 

 BZ00115604  XXL  23 

 23 
bodů

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO SSLOPPER 

  rychleschnoucí, módní potisk

 pohodlný a komfortní střih

 ideální na lezení nebo na volný čas

 materiál 100% bio bavlna

 barva šedá 

  BZ00115606 

kód položky  velikost body

 BZ00115606  M  23 

 BZ00115608  L  23 

 BZ00115610  XL  23 

 BZ00115612  XXL  23 

 23 
bodů



14 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO TROVVAT 

  rychleschnoucí materiál, pohodlný střih

 vhodné na běžné nošení i na sportovní aktivity

 materiál 81 % polyester, 14 % bio bavlna, 5 % elestan

 barva černá 

  BZ00115622 

kód položky  velikost body

 BZ00115622  M  23 

 BZ00115624  L  23 

 BZ00115626  XL  23 

 BZ00115628  XXL  23 

 BZ00115630  XXXL  23  23 
bodů

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO TROVVAT 

  rychleschnoucí materiál, pohodlný střih

 vhodné na běžné nošení i na sportovní aktivity

 materiál 81 % polyester, 14 % bio bavlna, 5 % elestan

 barva červená 

  BZ00115632 

kód položky  velikost body

 BZ00115632  M  23 

 BZ00115634  L  23 

 BZ00115636  XL  23 

 BZ00115638  XXL  23 

 23 
bodů

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO SSLOPPER 

  rychleschnoucí, módní potisk

 pohodlný a komfortní střih

 ideální na lezení nebo na volný čas

 materiál 100% bio bavlna

 barva tyrkysová 

  BZ00115614 

kód položky  velikost body

 BZ00115614  M  23 

 BZ00115616  L  23 

 BZ00115618  XL  23 

 BZ00115620  XXL  23 

 23 
bodů



15Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÉ TRRIKOO TROVVAT 

   rychleschnoucí materiál, pohodlný střih

  vhodné na běžné nošení i na sportovní aktivity

  materiál 81 % polyester, 14 % bio bavlna, 5 % elestan

  barva hnědá 

   BZ00115640 

kód položky  velikost body

 BZ00115640  M  23 

 BZ00115642  L  23 

 BZ00115644  XL  23 

 BZ00115646  XXL  23 

 23 
bodů

 PPÁNSKKÉ KAALHHOTTY 
WWINTEER HIKKINNG SSO 

   pohodlný izolační materiál s bočními větracími otvory

  volnost pohybu, nastavitelný lem, uzavírací kapsy se zipy

  materiál 85 % polyester, 15 % elastan

  barva černá 

   BZ00115648 

kód položky  velikost body

 BZ00115648  48  80 

 BZ00115650  50  80 

 BZ00115652  52  80 

 BZ00115654  54  80 

 BZ00115656  56  80  80 
bodů

 DDÁMSSKÉ KAALHHOTTY 
WWINTEER HIKKINNG SSO 

   pohodlný izolační materiál s bočními větracími otvory

  volnost pohybu, nastavitelný lem, uzavírací kapsy se zipy

  materiál 85 % polyester, 15 % elastan

  barva černá 

   BZ00115658 

kód položky  velikost body

 BZ00115658  36  80 

 BZ00115660  38  80 

 BZ00115662  40  80 

 BZ00115664  42  80 

 BZ00115666  44  80  80 
bodů



16 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

DOPLŇKY

 UUNISEEX ČEPPICCE SSUBBLIME BEEAANIE 

  Mammut logo

 vnitřní strana ze 100% recyklovaného polyesteru

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115746 

kód položky  barva body

 BZ00115746  černá  14 

 BZ00115748  červená  14 

 14 
bodů

dy

bodů



17Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 UUNISEEX ZIMMNÍ ČEEPICCE 
AALVRAA BEAANIEE 

  moderní design

 vysoce kvalitní vlna zaručuje pohodlí a hřejivost

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115734 

kód položky  barva body

 BZ00115734  šedá  16 

 BZ00115736  modrá  16 

 16 
bodů

 UUNISEEX ČEPPICCE SSALLLY BEANNIEE

  pohodlná a funkční, moderní vzhled

 fleecová vnitřní vtstva ze 100% recyklovaného polyesteru

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115742 

kód položky  barva body

 BZ00115742  bílá  16 

 BZ00115744  modrá  16 

 16 
bodů

 UUNISEEX ČEPPICCE 
MMAMMMUT LLOGGO BBEAANIE 

  oboustranná, s logem Mammut

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115750 

kód položky  barva body

 BZ00115750  černá  16 

 BZ00115752  červená  16 

 BZ00115754  modrá  16 

 16 
bodů

polyesteru

b



18 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 ŠŠÁTEKK MAMMMUT NECK GAITEER 

  funkční nákrčník

 bezešvá technologie

 rychleschnoucí strečový materiál 

  BZ00115756 

kód položky  barva body

 BZ00115756  černo-bílá  9 

 BZ00115758  červeno-šedá  9 

 BZ00115760  modrá  9 

 9 
bodů

 TTERMO ŠÁTTEKK 
MMAMMMUT NNECCK GGAITTER 

  kombinace s teplým fleecem

 materiál z recyklovaných PET láhví vytvořený inovativní techlogií

 rychleschnoucí strečový materiál 

  BZ00115762 

kód položky  barva body

 BZ00115762  šedá  13 

 BZ00115764  černá  13 

 BZ00115766  červená  13 

 13 
bodů

y

bodů

9 

ativní techlogií

bodů

13

13

13

b



19Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 UUNISEEX OPAASEEK LOGGO 

   pro sportovní i městské použití

  kovová přezka s vyraženým logem

  univerzální, plynule nastavitelný

  barva černá 

   BZ00115668 

 9 
bodů

 KKUKLAA BALLACCLAAVA 

   anatomický střih, laserové otvory v oblasti úst

  GORE-TEX v obličejové části jako ochrana před chladným 

větrem

  roztažitelný a teplý materiál

  rychleschnoucí a prodyšná

  barva černá 

   BZ00115670 

 11 
bodů

 UUNISEEX KŠIILTOOVKKA AALNASCAAA 

   pro každodenní nošení

  logo Mammut, mírně zakřivený kšilt, fleece na vnitřní straně

  materiál 50 % vlna, 50 % polyester

  barva šedá 

   BZ00115738 

kód položky  velikost body

 BZ00115738  S–M  13 

 BZ00115740  L–XL  13 

 13 
bodů



20 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

UUNISEEX RUKKAVVICCE SSTONEY 

   vodotěsná membrána Mammut DRYtechnology

  vysoce kvalitní a teplá syntetická vláknitá výplň

  materiál 71 % polyamid, 29 % polyester

  barva černá 

   BZ00115672 

kód položky  velikost body

 BZ00115672  7  55 

 BZ00115674  8  55 

 BZ00115676  9  55 

 BZ00115678  10  55 

 BZ00115680  11  55 

 55 
bodů

 UUNISEEX RUKKAVVICCE AASTRO 

   kompatibilní s dotykovým displejem

  větruvzodrné a prodyšné, rychleschnoucí

  protiskluzová výstuž na dlaních

  materiál 100% polyester

  barva černá 

   BZ00115682 

kód položky  velikost body

 BZ00115682  6  29 

 BZ00115684  7  29 

 BZ00115686  8  29 

 BZ00115688  9  29 

 BZ00115690  10  29 

 BZ00115692  11  29 

 29 
bodů

 UUNISEEX RUKKAVVICCE PPASSION 

   kompatibilní s dotykovým displejem, vyztužená dlaň

  větruvzdorné, odpuzují vodu 

  pletená vnější strana s obsahem vlny, z vnitřní strany fleece 

  materiál 70 % vlna, 30 % polyamid

  barva černá 

   BZ00115694 

kód položky  velikost body

 BZ00115694  6  27 

 BZ00115696  7  27 

 BZ00115698  8  27 

 BZ00115700  9  27 

 BZ00115702  10  27 

 BZ00115704  11  27 

 27 
bodů



21Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 UUNISEEX RUKKAVVICCE CCASANNAA 

   ergonomicky předtvarovaný střih

  kožená dlaň pro bezpečný úchop hole či lezeckého materiálu

  vyrobeny z ekologicky nezávadných materiálů

  rychleschnoucí, vodotěsné, fleecová podšívka

  materiál 100% polyester

  barva černá 

   BZ00115706 

kód položky  velikost body

 BZ00115706  5  74 

 BZ00115708  6  74 

 BZ00115710  7  74 

 BZ00115712  8  74 

 BZ00115714  9  74 

 BZ00115716  10  74 

 BZ00115718  11  74 

 74 
bodů

 UUNISEEX RUKKAVVICCE FFLEECE PPRRO 

   kompatibilní s dotykovým displejem

  protiskluzová výztuž na dlaních

  lehké a rychleschnoucí

  materiál 93 % polyester, 7 % elastan

  barva černá 

   BZ00115720 

kód položky  velikost body

 BZ00115720  5  21 

 BZ00115722  6  21 

 BZ00115724  7  21 

 BZ00115726  8  21 

 BZ00115728  9  21 

 BZ00115730  10  21 

 BZ00115732  11  21 

 21 
bodů



22 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

OBUV

 PPÁNSKKÁ OBBUVV 
KKENTOO HIGH GGTXX® 

  vhodná pro horskou turistiku, spolehlivě drží kotník

 podšívka GORE-TEX, svršek Nubuk, 

 Softshell, 3D paměťová pěna, systém Motion Control

 třízónové šněrování, neoprenový návlek, kompatibilní 

s poloautomatickými mačkami

 barva černo-modrá 

  BZ00115882 

kód položky  velikost body

 BZ00115882  41 1/3 EU  108 

 BZ00115884  42 EU  108 

 BZ00115886  42 2/3 EU  108 

 BZ00115888  43 1/3 EU  108 

 BZ00115890  44 EU  108 

 BZ00115892  44 2/3 EU  108 

 BZ00115894  45 1/3 EU  108 

 BZ00115896  46 EU  108 

 BZ00115898  46 2/3 EU  108 

 BZ00115900  47 1/3 EU  108 

 BZ00115902  48 EU  108 

 108 
bodů



23Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDÁMSSKÁ OBBUVV 
HHUECOO LOWW GGTXX® 

   pro každodenní nošení i lehkou turistiku

  svršek z prvotřídní velurové kůže, membrána GORE-TEX, 

mezipodešev z EVA pěny

  širší střih, šněrování do špičky, patní stabilizace, obsázka 

na špičce

  barva šedo-červená 

   BZ00115926 

kód položky  velikost body

 BZ00115926  36 2/3 EU  80 

 BZ00115928  37 1/3 EU  80 

 BZ00115930  38 EU  80 

 BZ00115932  38 2/3 EU  80 

 BZ00115934  39 1/3 EU  80 

 BZ00115936  40 EU  80 

 BZ00115938  40 2/3 EU  80 

 BZ00115940  41 1/3 EU  80 

 80 
bodů

 PPÁNSKKÁ OBBUVV 
AAYAKOO HIGHH GGTXX® 

   spolehlivě drží kotník

  podšívka GORE-TEX, svršek z velurové kůže a textilu

  paměťová pěna, systém Motion Control

  třízónové šněrování, climbing zóna v podrážce

  systém Base Fit pro lepší usazení nohy v botě

  barva šedo-červená 

   BZ00115904 

kód položky  velikost body

 BZ00115904  41 1/3 EU  112 

 BZ00115906  42 EU  112 

 BZ00115908  42 2/3 EU  112 

 BZ00115910  43 1/3 EU  112 

 BZ00115912  44 EU  112 

 BZ00115914  44 2/3 EU  112 

 BZ00115916  45 1/3 EU  112 

 BZ00115918  46 EU  112 

 BZ00115920  46 2/3 EU  112 

 BZ00115922  47 1/3 EU  112 

 BZ00115924  48 2/3 EU  112 

 112 
bodů



24 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÁ OBBUVV 
MMERCCURY IIII MMIDD GTTX® 

   snižuje svalovou únavu a brání zranění kotníku

  svrchní materiál kobinace Nubuk, Softshell a velurová kůže, 

podšívka GORE-TEX

  prodyšná a vodotěsná, výborný střih

  individuální stélka, Vibram podrážka

  barva šedá 

   BZ00115960 

kód položky  velikost body

 BZ00115960  40 EU  95 

 BZ00115962  40 2/3 EU  95 

 BZ00115964  41 1/3 EU  95 

 BZ00115966  42 EU  95 

 BZ00115968  42 2/3 EU  95 

 BZ00115970  43 1/3 EU  95 

 BZ00115972  44 EU  95 

 BZ00115974  44 2/3 EU  95 

 BZ00115976  45 1/3 EU  95 

 BZ00115978  46 EU  95 

 BZ00115980  46 2/3 EU  95 

 BZ00115982  47 1/3 EU  95 

 95 
bodů

 DDÁMSSKÁ OBBUVV 
NNOVA III MID GGTXX® 

   snižuje svalovou únavu a brání zranění kotníku

  svrchní materál kombinace Nubuk, Softshell a velurová kůže

  membrána GORE-TEX, vibram podrážka

  dlouhá životnost

  barva šedo-modrá 

   BZ00115942 

kód položky  velikost body

 BZ00115942  36 EU  95 

 BZ00115944  36 2/3 EU  95 

 BZ00115946  37 1/3 EU  95 

 BZ00115948  38 EU  95 

 BZ00115950  38 2/3 EU  95 

 BZ00115952  39 1/3 EU  95 

 BZ00115954  40 EU  95 

 BZ00115956  40 2/3 EU  95 

 BZ00115958  41 1/3 EU  95 

 95 
bodů



25Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPÁNSKKÁ OBBUVV 
MMERCCURY IIII LLOWW GTTX® 

   pro dokonalé pohodlí i dlouhou životnost

  svršek kombinace Nubuk, Softshell a velurová kůže

  voděodolná membrána GORE-TEX

  pevné šněrování

  barva šedá 

   BZ00115984 

kód položky  velikost body

 BZ00115984  40 EU  86 

 BZ00115986  40 2/3 EU  86 

 BZ00115988  41 1/3 EU  86 

 BZ00115990  42 EU  86 

 BZ00115992  42 2/3 EU  86 

 BZ00115994  43 1/3 EU  86 

 BZ00115996  44 EU  86 

 BZ00115998  44 2/3 EU  86 

 BZ00116000  45 1/3 EU  86 

 BZ00116002  46 EU  86 

 BZ00116004  46 2/3 EU  86 

 BZ00116006  47 1/3 EU  86 

 86 
bodů

 DDÁMSSKÁ OBBUVV 
NNOVA III LOOW GGTXX® 

   dokonalé pohodlí a dlouhá životnost

  nubuková kůže, Softshell, vibramová podrážka

  GORE-TEX, voděodolná membrána

  pevné šněrování

  barva šedá 

   BZ00116008 

kód položky  velikost body

 BZ00116008  36 EU  86 

 BZ00116010  36 2/3 EU  86 

 BZ00116012  37 1/3 EU  86 

 BZ00116014  38 EU  86 

 BZ00116016  38 2/3 EU  86 

 BZ00116018  39 1/3 EU  86 

 BZ00116020  40 EU  86 

 BZ00116022  40 2/3 EU  86 

 BZ00116024  41 1/3 EU  86 

 86 
bodů



26 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

TAŠKY A BATOHY

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
NNIRVAANA 255 

  vhodný na freeride i mimo sjezdovky

 módní design, výroba šetrná k životnímu prostředí

 přední kapsa na lavinové vybavení, SOS manuál

 nosič snowboardu a lyží

 dvouvrstvé EVA polstrování

 barva černá

 objem 25 l 

  BZ00115872 

kód položky body

 BZ00115872  25 l  69 

 BZ00115874  18 l  65 

 69 
bodů



27Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
NNEON LIGHHT 

   velmi lehký, vhodný pro turistiku i na běhání

  kompatibilní s vodním rezervoárem, prostorná hlavní kapsa

  odnímatelný bederní pás, poutka na přední straně batohu, 

hrudní popruh

  barva černo-šedá

  objem 12 l 

   BZ00115796 

 35 
bodů

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
NNEON LIGHHT 

   velmi lehký, vhodný pro turistiku i na běhání

  kompatibilní s vodním rezervoárem, prostorná hlavní kapsa

  odnímatelný bederní pás, poutka na přední straně batohu, 

hrudní popruh

  barva purpurová

  objem 12 l 

   BZ00115798 

 35 
bodů

 DDĚTSKKÝ BAATOH FFIRSST ZIP 

   komfortní zádový systém CONTACT™

  anatomicky tvarované a polstrované ramenní popruhy, popruh 

na hrudi s píšťalkou

  vhodný pro děti od 2 do 9 let

  barva černo-červená 

   BZ00115784 

kód položky  velikost body

 BZ00115784  8 l  22 

 BZ00115786  16 l  24 

 22 
bodů



28 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDĚTSKKÝ BAATOH
FFIRSTT TRION 

  univerzální a lehký

 vrchní plnění, úzký bederní pás s kapsou, reflexní švy, 

polstrované ramenní popruhy

 vhodný pro děti ve věku 4–6 let

 barva modro-červená 

  BZ00115812 

kód položky  velikost body

 BZ00115812  18 l  36 

 BZ00115810  12 l  32 

 36 
bodů

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON TOUUR 

  zádový systém CONTACT STREAM

 anatomicky tvarované ramenní popruhy, prodyšný zádový 

systém, prodyšný bederní pás

 pláštěnka

 barva modrá

 objem 28 l 

  BZ00115808 

 55 
bodů

TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON GUIIDEE

  elegantní sportovní provedení

 optimální ventilace zad

 velká kapsa, bederní pás s kapsičkou, odnímatelná spodní 

komora, pláštěnka

 barva černá

 objem 35 l 

  BZ00115806  77 
bodů



29Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH CREON PPRO 

  zádový systém 4 STREAM Butterfly Vario™

 nastavitelná délka zad, 4 závěsné systémy, anatomicky 

tvarovaný bederní pás, polstrované ramenní popruhy

 pláštěnka, boční přístup do prostoru batohu

 barva tmavě modrá

 objem 40 l 

  BZ00115788 

 93 
bodů

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON CREESTT S 

  menší verze špičkového modelu pro delší túry s vysokou zátěží

 odnímatelné víko použitelné jako batůžek

 nastavitelná výška zad, úchyty na hole, bederní pás se dvěma 

kapsami

 barva modro-šedá

 objem 55+ l 

  BZ00115824 

 137 
bodů

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON CREESTT 

  špičkový model pro delší túry s vysokou zátěží

 odnímatelné víko použitelné jako batůžek

 nastavitelná výška zad, úchyty na hole, bederní pás se dvěma 

kapsami

 barva černá

 objem 65+ l 

  BZ00115822 

 142 
bodů



30 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
LLITHIUUM SPPEEED 115 

  vhodný na běhání, výšlapy i kratší výlety, lehký

 prodyšné polstrování EVY, dobrá ventilace

 kapsa na zip s klíčenkou, kapsa na mobil

 barva černá

 objem 15 l 

  BZ00115862 

kód položky  barva body

 BZ00115862  černá  53 

 BZ00115864  modro-černá  53 

 53 
bodů

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
LLITHIUUM SPPEEED 220 

  velmi lehký, se zpevněnými a dobře odvětrávanými zády

 bederní pás s kapsou, kapsa na mobil na ramenním popruhu, 

čelní kapsa na zip

 poutko na hole, kapsa na zip s klíčenkou

 barva černá

 objem 20 l 

  BZ00115866 

kód položky  barva body

 BZ00115866  černá  55 

 BZ00115868  šedo-zelená  55 

 55 
bodů



31Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 VVODĚOODOLLNÝÝ VAAK 
DDRYBAAG LIGGHTT 

  lehký, s vyztuženým dnem a zaoblenými rohy

 vodotěsný, pevný a velmi lehký materiál

 vodní sloupec 10 000 mm 

  BZ00115880 

kód položky  velikost/barva body

 BZ00115880  5 l / modrá  12 

 BZ00115878  10 l / oranžová  14 

 BZ00115876  15 l / černá  15 

 12 
bodů

 KKOSMMETICKKÁ TAŠŠTIČČKA 
WWASHHBAG TTRAAVEEL 

  kovový háček pro zavěšení

 zrcátko, 2 přihrádky na zip, 4 otevřené přihrádky ze síťoviny

 barva černá 

  BZ00115836 

 15 
bodů

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
LLITHIUUM ZIPP 

  pro turistiku, lezení, na ferraty i do města

 dobré ovětrávání v zádové části

 úchyty na trekingové hole, kapsa na zip s klíčenkou, kapsa 

na mobil, čelní kapsa na zip, pláštěnka

 barva černá

 objem 24 l 

  BZ00115870 

 66 
bodů



32 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 CCESTOOVNÍ TTAŠŠKAA CAARGON 

  oděruvzdorné dno 

 2 kompresní popruhy, široké rukojeti po stranách, velká hlavní 

kapsa

 pevný a odolný materiál

 barva černo-červená 

  BZ00115794 

kód položky  velikost body

 BZ00115794  90 l  68 

 BZ00115792  60 l  63 

 BZ00115790  40 l  54 

 68 
bodů

 CCESTOOVNÍ TTAŠŠKAA 
CCARGO LIGGHTT 

  lze nosit jako taška přes rameno nebo jako batoh

 polstrované ramenní popruhy, hrudní pás s píšťalkou, boční 

kompresní popruhy

 poutka na nošení lezeckého materiálu, prostorná vnitřní kapsa

 barva černá 

  BZ00115860 

kód položky  velikost body

 BZ00115860  60 l  48 

 BZ00115858  40 l  43 

 BZ00115856  25 l  38 

 48 
bodů

 CCESTOOVNÍ TTAŠŠKAA 
CCARGO TROOLLLEYY 

  velký prostor, samostatný větraný prostor

 stabilní teleskopická rukojeť

 gumová kolečka

 barva černá 

  BZ00115814 

kód položky  velikost body

 BZ00115814  90 l  140 

 BZ00115816  30 l  108 

 140 
bodů

GON

body

40

08

bodůbodů



33Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 MMĚSTSSKÝ BBATTOHH 
XXERONN LMNNT 

  vhodný do práce i na volný čas

 vnitřní kapsa na notebook, přední kapsa na cennosti

 reflexní prvky

 barva černo-šedá 

  BZ00115802 

kód položky  velikost body

 BZ00115802  30 l  43 

 BZ00115800  22 l  39 

 43 
bodů

 MMĚSTSSKÝ BBATTOHH 
XXERONN LMNNT 

  vhodný do práce i na volný čas

 vnitřní kapsa na notebook, přední kapsa na cennosti

 reflexní prvky

 barva šedá

 objem 22 l 

  BZ00115804 

 39 
bodů

 MMĚSTSSKÝ BBATTOHH 
SSEON TRANNSPPORRTER 

  pojme věci do práce i na volný čas

 polstrované ramenní popruhy 

 dvě komory s velkým zipem, přední kapsa s voděodolným 

zipem, kapsa na lezečky

 barva černá

 objem 26 l 

  BZ00115826 

 75 
bodů



34 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

CCESTOOVNÍ TTAŠŠTIČČKAA 
TTÄSCHH POUUCHH MMÉLAANGE 

  ideální na cestovní doklady a další malé nezbytnosti

 odnímatelný popruh přes rameno

 velká hlavní kapsa s organizérem, menší kapsa na cennosti, 

kapsa na předním víku s organizérem na tužky a telefon

 barva černá

 objem 2 l 

  BZ00115838 

kód položky  barva body

 BZ00115838  černá  17 

 BZ00115840  khaki  17 

 BZ00115842  šedomodrá  17 

 17 
bodů

 TTAŠKAA SHOOULLDEER BBAG SQUAAARE 

  elegantní vzhled

 vnitřní kapsa na telefon, nastavitelný ramenní popruh

 pevný kvalitní materiál

 barva černá

 objem 4 l 

  BZ00115834 

 16 
bodů

 MMĚSTSSKÝ BBATTOHH 
XXERONN COUURIIERR

  do práce i pro volný čas

 vnitřní síťovaná kapsa na zip, fleecová přihrádka na notebook

 anatomicky tvarované ramenní popruhy

 objem 25 l 

  BZ00115818 

kód položky  barva body

 BZ00115818  černá  49 

 BZ00115820  khaki  49 

 49 
bodů

notebook

nosti

a na cennosti,

a telefon

bodů

body

17

17

17



35Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 PPOUZDDRO 
FFLAP WWALLLET MÉÉLAANGE 

  plochá přihrádka na bankovky

 kapsa se zipem na mince

 přihrádka na kreditní karty nebo doklady 

  BZ00115844 

kód položky  barva body

 BZ00115844  černá  14 

 BZ00115846  khaki  14 

 BZ00115848  šedomodrá  14 

 LLEDVINKA CCLAASSSIC BUMBAGG 

  atraktivní design

 nastavitelný pas, hlavní a externí kapsa na zip

 barva černá 

  BZ00115832 

kód položky  velikost body

 BZ00115832  2 l  10 

 BZ00115830  1,5 l  9 

 BZ00115828  1 l  8 

 10 
bodů

 PPOUZDDRO 
ZZIP WAALLETT MMÉLLANGGE 

  přihrádka na bankovky, přihrádka na mince se zipem

 okénko na doklad, 7 přihrádek na karty 

  BZ00115850 

kód položky  barva body

 BZ00115850  černá  17 

 BZ00115852  khaki  17 

 BZ00115854  šedomodrá  17 

 17 
bodů

 14 
bodů



36 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

SPACÁKY

 DDĚTSKKÝ SPAACÁÁK 
LLITTLEE MAMMMMUTT MTTI 

  teplý a pohodlný

 zipem nastavitelná délka v oblasti nohou 

 vnější materiál 50D Nylon, vnitřní materiál MTI Element

 barva zeleno-modrá 

  BZ00115768 

kód položky  velikost body

 BZ00115768  L 140  52 

 BZ00115770  L 160  60 

 52 
bodů



37Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 DDĚTSKKÝ SPAACÁÁK 
LLAHARR MTI JUUNIOOR 

   teplý a pohodlný

  kvalitní výplň, velmi šetrná podšívka, vynikající izolace v oblasti 

hlavy

  vnější materiál 50D Nylon, vnitřní materiál MTI Element

  barva modrá 

   BZ00115772 

kód položky  velikost body

 BZ00115772  L 140  41 

 BZ00115774  L 160  43  41 
bodů

 SSPACÁÁK 
NNORDDIC OTTI 3--SEEASOON 

   třísezónní, vhodný pro příležitostné turisty

  kvalitní výplň, výborný poměr tepla a hmotnosti, příjemný 

materiál

  šňůra na krk pro lepší izolaci, spojovací zip, tepelná izolace 

ze super jemných vláken

  vnější materiál 50D polyester, vnitřní materiál 190T polyester

  barva modrá 

   BZ00115776 

kód položky  velikost body

 BZ00115776  P 180  52 

 BZ00115778  L 195  56  52 
bodů

 SSPACÁÁK 
NNORDDIC OTTI SUMMMEER 

   výborný poměr tepla a hmotnosti

  spojovací zip, ergonomická konstrukce na nohy

  vnější materiál 50D polyester, vnitřní materiál 190T polyester

  barva modrá 

   BZ00115780 

kód položky  velikost body

 BZ00115780  P 180  41 

 BZ00115782  L 195  43  41 
bodů



38 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

LEZECKÉ VYBAVENÍ

HHOROOLEZECKÁÁ PPŘILLBA
RROCKK RIDEER 

  certifikát EN 12492, UIAA standartd 106

 snadné nastavení obvodu hlavy

 držáky na čelovku

 materiál EPS pěna

 barva bílo-oranžová 

  BZ00116046 

kód položky  velikost body

 BZ00116046  52–57 cm  28 

 BZ00116048  56–61 cm  28 

 28 
bodů



39Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 HHOROOLEZECKÁKÁ PPŘILLBA
WWALL RIDERR 

   certifikát EN 12492, UIAA standartd 106

  velmi nízká hmotnost, držáky na čelovku, snadné nastavení

  materiál extrudovaný polypropylen EPP

  barva modro-černá 

   BZ00116050 

kód položky  velikost body

 BZ00116050  52–57 cm  39 

 BZ00116052  56–61 cm  39 

 39 
bodů

 UUNISEEX SEDDÁKK
OOPHIRR 3 SLLIDEE 

   pohodlná osvědčená konstrukce Mammut® two part webbing, 

norma EN 12277

  moderní design, flexibilní a lehký, bezpečnostní prvky 

  nastavitelné nohavičky, 4 poutka na materiál, spolehlivé 

rychlospony

  indikátor poškození, ochrana proti mechanickému poškození 

u navazovacího oka

  barva šedo-oranžová 

   BZ00116054 

kód položky  velikost body

 BZ00116054  S  37 

 BZ00116056  M  37 

 BZ00116058  L  37 

 BZ00116060  XL  37 

 BZ00116062  XXL  37 

 37 
bodů

 UUNISEEX SEDDÁKK
OOPHIRR 3 SLLIDEE 

   pohodlná osvědčená konstrukce Mammut® two part webbing, 

norma EN 12277

  moderní design, flexibilní a lehký, bezpečnostní prvky 

  nastavitelné nohavičky, 4 poutka na materiál, spolehlivé 

rychlospony

  indikátor poškození, ochrana proti mechanickému poškození 

u navazovacího oka

  barva šedo-petrolejová 

   BZ00116064 

kód položky  velikost body

 BZ00116064  S  37 

 BZ00116066  M  37 

 BZ00116068  L  37 

 BZ00116070  XL  37 

 BZ00116072  XXL  37 

 37 
bodů



40 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 EEXPREESS SSET
PPACK WALLL KEEY LOCCK 10 CMM 

   nosnost karabin podélná 23 kN, příčná 8 kN

  nosnost popruhu expresky 22 kN

  key lock zámky, nízká hmotnost, aretace spodní karabiny 

gumovým návlekem

  praktické balení po 5 ks

  materiál hliník, materiál popruhu Polyamid-PAD

  barva oranžovo-šedo-stříbrná 

   BZ00116074 

 62 
bodů

EEXPREESS SSET
PPACK BIONIC 10CCM 

   nosnost karabin podélná 25 kN, příčná 10 kN, nosnost popruhu 

expresky 22 kN

  výborné dílenské zpracování

  praktické balení po 5 ks

  materiál hliník, materiál popruhu expresky Dyneema

  barva tyrkysovo-šedá 

   BZ00116076 

 69 
bodů

 KKARABBINA
BBIONIC HMSS 

   nosnost podélná 25 kN, příčná 10 kN

  šroubovací zámek, za horka kovaná, key lock západka zámku, 

nízká hmotnost

  materiál hliníková slitina

  barva tyrkysovo-šedá 

   BZ00116078 

 10 
bodů



41Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 KKARABBINA
WWALL HMS 

   nosnost podélná 24 kN, příčná 9 kN

  šroubovací zámek, key lock západka zámku, šroubovací 

pojistka

  dobré dílenské zpracování

  materiál hliníková slitina

  barva oranžovo-šedá 

   BZ00116080 

 8 
bodů

 CCEPÍNN 
RROCKK EMPIIREE CHHACCKAN SKKI 

   velmi odolný, délka 60 cm

  protiskluzová rukojeť, ergonomický tvar

  materiál hrotu ocel, materiál topůrka hliník 

   BZ00116086 

 40 
bodů

 JJISTICCÍ PROOSTTŘEEDEK
SSMARRT 2.0 ONNE SSIZEE 

   certifikace EN 15151

  jednoduchá a účelná konstrukce, intuitivní ovládání

  ø lana 15 mm, použití jednoduché lano

  materiál hliník a plast 

   BZ00116082 

kód položky  barva body

 BZ00116082  oranžová  15 

 BZ00116084  petrolejová  15 

 15 
bodů



42 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 SSTOUPPACÍ ŽŽELLEZZA 

   vhodné pro klasické horolezectví i skialpinismus

  rychlé a pevné nasazení

  snadné nastavení požadované délky

  materiál ocel a plast 

   BZ00116088 
 53 
bodů

 LLAVINNOVÁ LLOPPATTA
AALUGAATOR RIDDE 2.0 

   stabilizační otvory pro stavbu kotvy, T madlo 

  teleskopická rukojeť, automatické zamknutí rukojeti

  pevná čepel, snadná obsluha v rukavicích

  splňuje normu standart 156

  složená 61 cm, rozložená 86 cm

  barva neonově oranžová 

   BZ00116090 

 34 
bodů

 HHOROOLEZECKKÉ LLANO
99.8 ETTERNITTY CCLAASSSIC 60 M 

   odolné a výkonné

  rázová síla 8.5, počet pádů 9–10

  impregnace opletu proti vodě

  materiál Polyamid 

   BZ00116092 

 71 
bodů



43Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

 SSÁČEKK NA MMAAGNNÉZIIUM
OOPHIRR CHAALK K BAAG 

   držáček na kartáček, uzavírání pomocí šňůrky, kapsička 

na drobnosti

  fleesová podšívka, možnost spojení se sedákem z řady Ophir

  dodáváno s páskem kolem pasu

  materiál Nylon 210 D Dragon

  barva oranžovo-šedá 

   BZ00116094 

 10 
bodů

 SSÁČEKK NA MMAAGNNÉZIIUM
RRIDERR CHAALK BAAG 

   držáček na kartáček, kapsička na drobnosti

  fleesová podšívka

  pásek kolem pasu je součástí balení

  materiál Cordura

  barva šedo-modrá 

   BZ00116096 

 10 
bodů



44 OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

PÁNSKÉ VELIKOSTI

KALHOTY

44 46 48

PAS 74–77 78–81 82–85 

BOKY 87–90 91–94 95–98 

VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE SHORT – 77 77

VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE LONG 82 83 83

VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE REGULAR – 91 91

TRIČKA A BUNDY

S M L 

HRUDNÍK 88–91 92–99 100–107 

PAS 74–77 78–85 86–93 

BOKY 87–90 91–98 99–106 

RUKAVICE MUŽI

EU  6 7 8

USA S M M

DÉLKA RUKY (cm) 17–18 18–19 19–20

OBVOD RUKY (cm) 19–20 20–21 21–22

DÁMSKÉ VELIKOSTI

KALHOTY A SUKNĚ

32 34 36

PAS 62–64 65–67 68–70 

BOKY 84–87 88–91 92–95 

VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE SHORT – 72 73

VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE LONG 77 77 78

VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE REGULAR – 84 85

KALHOTY A SUKNĚ

XXS XS S 

HRUDNÍK 76–80 81–85 86–91 

PAS 61–65 66–70 71–75 

BOKY 84–88 89–93 94–99 

RUKAVICE ŽENY

EU 5 6 7

USA XS S M

DÉLKA RUKY (cm) 16–17  17–18 18–19

OBVOD RUKY (cm) 18–19 19–20 20–21

Velikostní tabulka slouží pro určení velikostí výrobků značky Mammut, uváděné rozměry odpovídají mírám lidského těla. Velikosti 

oblečení se mohou lišit v závislosti na stylu, střihu, materiálech a určení výrobku. Standardní velikosti jsou uvedeny černou barvou, 

speciální šedou.

Při měření hrudníku a pasu nechávejte měřidlo volnější. Měřte nejširší (hrudník) a nejužší (pas) místo.

Při měření boků stůjte s nohama u sebe a měřte nejširší místo.

U hlavy měřte nejširší obvod nad ušima.

Délka ruky – měřte nataženou ruku od zápěstí po vrchol prostředníčku. Obvod ruky – měřte na natažené ruce u základny palce.



45Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ MAMMUT

50 52 54 56 58

86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 

99–102 103–106 107–110 111–114 115–118 

77 77 77 77 – 

83 83 83 83 83

91 91 91 – – 

XL XXL 3XL 

108–115 116–123 124–131 

94–102 103–112 113–121 

107–114 115–122 123–130 

9 10 11 12

L L XL XL

20–21 21–22 22–23 23–24 

22–23 23–24 24–25 25–26 

38 40 42 44 46

71–75 76–80 81–86 87–92 93–98 

96–99 101–104 105–109 110–115 116–121 

73 74 74 75 75

78 79 79 80 80

85 86 86 87 – 

M L XL XXL 

92–97 98–106 107–114 115–122 

76–81 82–90 91–99 100–108 

100–105 106–114 115–122 123–130 

8 9

L XL

19–20 20–21 

21–22 22–23 
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48 PARFÉMY

DÁMSKÉ VŮNĚ

 AARRMMANNI AAACQUUA DII GIOIAA  
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

  květinová, vodní vůně

 hlava: citrón, máta

 srdce: jasmín, červený pepř, pivoňka

 základ: virginský cedr, cukr, labdanum

 objem 100 ml 

  BZ00109852 

 48 
bodů



49PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 AARRMMANNI SSSÌ 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   chypre, květinová, ovocná vůně

  hlava: kasie

  srdce: frézie, růže

  základ: ambroxan, dřevité tóny, pačuli, vanilka

  objem 50 ml 

   BZ00109854 

 47 
bodů

 BBVVLGGARRI OOMNNNIA CCRRYSTTALLLIINE 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinová, vodní vůně

  hlava: bambus, nashi

  srdce: lotos

  základ: balzové dřevo

  objem 65 ml 

   BZ00109800  32 
bodů

 CCERRUTI 1188111 WOOMMMEN 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinově-dřevitá vůně

  hlava: bergamot, frézie, růže, mimóza

  srdce: jasmín, len, heřmánek, pomerančový květ, muškát

  základ: jantar, pižmo, santalové dřevo, cedrové dřevo

  objem 100 ml 

   BZ00109802 

 18 
bodů



50 PARFÉMY

 CCAALVVINN KKLLEINNN ETEERRNITTY 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová vůně

  hlava: frézie, mandarinka, šalvěj

  srdce: jasmín, konvalinka, lilie, měsíček lékařský, narcis, růže

  základ: ambra, pačuli, pižmo, santalové dřevo

  objem 100 ml 

   BZ00109806 

 22 
bodů

 CCCALLVVINNN KLLLEINNN EUUPPHOORRIIA 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, orientální vůně

  hlava: granátové jablko

  srdce: lotos, orchidej

  základ: ambra, fialka, mahagon, pižmo

  objem 100 ml 

   BZ00109812 

kód položky  objem body

 BZ00109812  100 ml  29 

 BZ00109814  50 ml  23  29 
bodů

 CCAALVVINN KKLLEINNN CK IINN2U FOOOR HERR
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinová, orientální vůně

  hlava: listy červeného rybízu, růžový grapefruit, sicilský 

bergamot

  srdce: kaktus, orchidej

  základ: ambra, cedr, vanilka

  objem 150 ml 

   BZ00109816 

 18 
bodů



51PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 CCHLOOÉ 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, orientální vůně

  hlava: frézie, liči, pivoňka

  srdce: konvalinka, magnólie, růže

  základ: cedrové dřevo, ambra 

   BZ00109824 

kód položky  objem body

 BZ00109824  75 ml  45 

 BZ00109822  50 ml  35  45 
bodů

 CCHLOOÉ NOOMAAADE 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   chypre, květinová vůně

  hlava: mirabelka, bergamot, citrón, mandarinka

  srdce: frézie, jasmín, broskev, růže

  základ: dubový mech, ambrové dřevo, pačuli, santalové dřevo, 

bílé pižmo 

   BZ00109828 

kód položky  objem body

 BZ00109828  75 ml  47 

 BZ00109826  50 ml  39  47 
bodů



52 PARFÉMY

DDOLLCEE && GAABBBAANNNA LIGGHHTT BLLUUE 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: sicilský citrón, cedr, zelené jablko Granny Smith, 

zvonek

  srdce: bambus, jasmín, růže

  základ: ambra, citrónové dřevo, pižmo 

   BZ00109836 

kód položky  objem body

 BZ00109836  100 ml  43 

 BZ00109838  50 ml  32 

 43 
bodů

DDKNNY BBE DDELLICIOUUUS 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: grep, magnólie, okurka

  srdce: tuberóza, růže, konvalinka, fialka, jablko

  základ: bílá ambra, dřevité tóny

  objem 100 ml 

   BZ00109842 

 25 
bodů

 DDAAVIDOOFFFF COOOOL WWWAATERR WWWOOMAANN 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: citrusové plody, ananas, černý rybíz, kdoule, meloun, 

lotosový květ, leknín

  srdce: růže, jasmín, konvalinka

  základ: kosatec, broskev, moruše, vetiver, jantar

  objem 100 ml 

   BZ00109834 

 18 
bodů



53PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 EELLIZZABBETTH AARRDENNN GREEENN TTEAA 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   aromatická, citrusová vůně

  hlava: bergamot, citrón, máta, pomerančová kůra, rebarbora

  srdce: ambra, jasmín, karafiát, pižmo

  základ: hřebíček, kmín, zelený čaj

  objem 100 ml 

   BZ00109844 

 10 
bodů

 EEXXCCLAA.MMMATIION 
 DÁMSKÁ KOLÍNSKÁ VODA 

   květinová vůně

  hlava: bergamot, broskev, meruňka, zelené tóny

  srdce: růže, konvalinka, heliotrop, jasmín, kořen kosatce

  základ: cedrové dřevo, vanilka, pižmo, skořice, ambra, 

santalové dřevo

  objem 50 ml 

   BZ00109846 

 6 
bodů

 GGUEESS SEEEDUCCCTIVEEE 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: bergamot, černý rybíz, hruška

  srdce: jasmín, kořen kosatce, květ pomerančovníku

  základ: kadidlo, kašmírové dřevo, vanilka

  objem 75 ml 

   BZ00109856 

 13 
bodů



54 PARFÉMY

 HHUGGO BOOOSSSS DEEEEP REEDDD 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   orientální vůně

  hlava: hruška, mandarinka, červený pomeranč, kasie

  srdce: frézie, zázvor, ibišek

  základ: cedrové dřevo, vanilka, pižmo

  objem 90 ml 

   BZ00109860 

 27 
bodů

 HHHUUGGOOO BBOOSSSSS FFEEMMMMEE 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: černý rybíz, frézie, mandarinka

  srdce: bulharská růže, jasmín, lilie

  základ: pižmo, ambra, meruňka, 

atlasové dřevo

  objem 75 ml 

   BZ00109870 

 29 
bodů

 HHUGGO BBOOSSS WWWOMMAAAN 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: pomeranč, mandarinka, ananas, kiwi, mango

  srdce: květ mučenky, ylang-ylang, frézie, kosatec 

  základ: bílé cedrové dřevo, santalové dřevo, vanilka, mošus

  objem 90 ml 

   BZ00109858 

 24 
bodů



55PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 LLAACOOSTTEE POUUUR FEEEMMMEE
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   dřevitá, květinová vůně

  hlava: pepř, frézie, jablko

  srdce: fialka, otočník, jasmín, ibišek, růže

  základ: labdanum, cedrové dřevo, samet, santalové dřevo, 

kadidlo

  objem 90 ml 

   BZ00109874 

 29 
bodů

 LLAANCÔMEEE LAA VIE EEEST BBELLLEE 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: černý rybíz, hruška

  srdce: jasmín, kosatec, květ pomerančovníku

  základ: pačuli, pralinka, tonka fazole, vanilka

  objem 100 ml 

   BZ00109878 

 67 
bodů



56 PARFÉMY

 VVEERSSACCEE BRIIGHT CCRYSSTATAAL 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   květinová, ovocná vůně

  hlava: granátové jablko, ledový akord, yuzu

  srdce: lotos, magnólie, pivoňka

  základ: rostlinná ambra, pižmo, dřevo Akašu 

   BZ00109892 

kód položky  objem body

 BZ00109892  200 ml  53 

 BZ00109894  90 ml  37 

 53 
bodů

MMMOSSCHHINNO CCHHEAPPP & CHICC
II LLOVVE LOOVVE 
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, květinová vůně

  hlava: citrón, červený rybíz, grep, pomeranč

  srdce: čajová růže, konvalinka, sítina, skořicový list

  základ: cedr, dřevo tanaka, pižmo

  objem 100 ml 

   BZ00109882 

 22 
bodů

 LLAANNVINN EEECLAAAT DD´ARPPEGGEE 
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   květinová, zelená vůně

  hlava: pivoňka, květ broskvoně, čajový lístek

  srdce: pižmo, ambra, zelený šeřík

  základ: cedrové dřevo, otočník, pomerančovník

  objem 100 ml 

   BZ00109880 

 21 
bodů



57PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 VVEERSSENNSSEE
 DÁMSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, květinová vůně

  hlava: bergamot, mandarinka, fík

  srdce: jasmín, kardamon, lilie

  základ: santalové dřevo, pižmo, cedrové dřevo, dřevo 

olivovníku

  objem 100 ml 

   BZ00109900 

 36 
bodů

 YYVVESS SAINNT LLLAUREEENT 
BBLACCK OPPIUMMM
 DÁMSKÁ PARFÉMOVANÁ VODA 

   ovocná, kořeněná vůně

  hlava: hruška, pomerančové květy, růžový pepř

  srdce: káva, jasmín

  základ: cedr, vanilka, pačuli 

   BZ00109904 

kód položky  objem body

 BZ00109904  90 ml  65 

 BZ00109902  50 ml  50 

 65 
bodů



58 PARFÉMY

PÁNSKÉ VŮNĚ

 AARRMMANNI AAACQUUA DII GIO
PPOOUUR HHOOMMMEEE 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

  aromatická, citrusová vůně

 hlava: kalábrijský bergamot, neroli, mandarinka

 srdce: okvětní lístky jasmínu, růže, rozmarýn

 základ: pačuli, kaki 

  BZ00109850 

kód položky  objem body

 BZ00109850  200 ml  68 

 BZ00109848  100 ml  50 

 68 
bodů



59PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 CCAALVVINN KKLLEINNN CK OOONE 
 UNISEX TOALETNÍ VODA 

   aromatická, citrusová vůně

  hlava: bergamot, kardamon, meloun, papája, ananas

  srdce: speciální extrakt z jasmínu, fialka, růže, muškát

  základ: bílé pižmo, jantar, dubový mech 

   BZ00109810 

kód položky  objem body

 BZ00109810  200 ml  22 

 BZ00109808  100 ml  16 

 22 
bodů

CCCALLVIN KKLEEEIN MMMMAN 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, kořenitá vůně

  hlava: bergamot, lístky fialky, mandarinka, rozmarýn

  srdce: bobkový list, kadidlo, máta, muškátový oříšek

  základ: ambra, cypřiš, guajakové dřevo, pižmo, 

santalové dřevo

  objem 100 ml 

   BZ00109818 

 19 
bodů

 CCAALVVINN KKLLEINNN
EEUUPHOORIIAA MEEEN INNNTTENSSEE 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, orientální vůně

  hlava: pepř, zázvor

  srdce: bazalka, cedr, šalvěj, vetiver

  základ: ambra, labdanum, myrha, pačuli

  objem 100 ml 

   BZ00109820 

 23 
bodů



60 PARFÉMY

 DDAAVIDOOFFFF COOOOL WWWAATERR MMMAAN 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   citrusově-svěží vůně

  hlava: levandule, rozmarýn, máta, koriandr, květy 

pomerančovníku

  srdce: jasmín, pelargónie, santalové dřevo, mech

  základ: ambra, pižmo 

   BZ00109832 

kód položky  objem body

 BZ00109832  200 ml  25 

 BZ00109830  125 ml  18 

 25 
bodů

 DDIESSELL PPLLUS PLUSSS MASSCCULLINEE
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   orientálně-dřevitá vůně

  hlava: bergamot, pomeranč, otočník, listy palmy

  srdce: jasmín, bříza, pelyněk, kardamon, koriandr, konvalinka, 

fialka, zelené tóny

  základ: vetiver, fazole Tonka, pižmo, pačuli, santalové dřevo, 

lišejník, muškátový oříšek, hřebíček, skořice, anýz

  objem 75 ml 

   BZ00109840 

 7 
bodů

 DDIORR FAAHHRENNNHEITTT 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, květinová vůně

  hlava: bergamot, citrón, levandule, květy hlohu

  srdce: včelí vosk, jantar, květy fialky

  základ: santalové dřevo, cedrové dřevo, kůže

  objem 100 ml 

   BZ00109804 

 59 
bodů



61PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 HHUGGO BBOOSSS NNNO. 66 BBOTTLLEEDD 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   luxusní citrusově-kořeněná vůně

  hlava: švestka, dubový mech, jablko, bergamot, pelargonie, 

citrón

  srdce: mahagon, růžový karafiát, skořice

  základ: cedrové dřevo, santalové dřevo, vetiver, olivové dřevo, 

vanilka 

   BZ00109864 

kód položky  objem body

 BZ00109864  200 ml  39 

 BZ00109862  100 ml  29 

 39 
bodů

 HHUGGO BBOOSSS HHHUGOOO
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   citrusově-zelená vůně

  hlava: grapefruit, zelené jablko, tymián, máta, bazalka, rum

  srdce: jasmín, šalvěj, pelargónie, karafiát

  základ: pačuli, jedle, cedr 

   BZ00109866 

kód položky  objem body

 BZ00109866  200 ml  36 

 BZ00109868  75 ml  21 

 36 
bodů



62 PARFÉMY

LLAACCOSTTTE EEESSEEEENTIIAALL 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   aromatická, dřevitá vůně

  hlava: kasie, bergamot, mandarinka

  srdce: pepř, růže

  základ: pačuli, santalové dřevo

  objem 125 ml 

   BZ00109876 

 24 
bodů

 PPAACOO RRABBANNNNE 1 MMILLLIOON 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, kořenitá vůně

  hlava: grapefruit, máta, červený pomeranč

  srdce: růže, skořice, kůže

  základ: dřevité nóty, ambra, pačuli 

   BZ00109886 

kód položky  objem body

 BZ00109886  200 ml  63 

 BZ00109884  100 ml  45 

 63 
bodů

 JJOOOOP! HHOOOMMME 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   orientální vůně

  hlava: bergamot, skořice, květy pomerančovníku

  srdce: tabák, med, santalové dřevo, vetiver

  základ: pačuli, fazole Tonka, pižmo

  objem 125 ml 

   BZ00109872 

 18 
bodů



63PARFÉMYProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 VVEERSSACCEE EAUUU FRAAAIICHEE MMMANN 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   dřevitá, vodní vůně

  hlava: bílý citrón, růžové dřevo, karambola

  srdce: cedrové jehličí, estragon, šalvěj

  základ: fíkovník, ambra, pižmo 

   BZ00109890 

kód položky  objem body

 BZ00109890  200 ml  45 

 BZ00109888  100 ml  32 

 45 
bodů

 VVEERSSACCEE POUUUR HOOOMME 
 PÁNSKÁ TOALETNÍ VODA 

   aromatická vůně pro atraktivního muže

  hlava: bergamot, kalábrijský citrón, hořký pomeranč, neroli

  srdce: pelargónie, šalvěj, modrý hyacint

  základ: agarové dřevo, cedr, ambra, pižmo, tonka fazole 

   BZ00109898 

kód položky  objem body

 BZ00109898  200 ml  44 

 BZ00109896  100 ml  32 

 44 
bodů
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66 KULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAX

 SSTAARTTOVNNNÍ SAADDA 
 27504 

   inovativní stavebnicový systém 

kuličkových drah

  s pomocí množství nejrůznějších 

stavebních dílů a kolejí je možné 

naplánovat, vyzkoušet a realizovat akční 

dráhy

  připravené kartičky s úkoly usnadní 

začátky volného stavění a konstrukce

  vhodná pro všechny věkové skupiny 

od 8 let 

   BZ00111574 

 32 
bodů

TO
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67KULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAXProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.



68 KULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAX

 STTAVBBA,, KATAPPULT, MMAAGNETTIICKKÝ 
KAANÓÓN, TRAMPPOLÍNAA 
 SET 3 – 275090, 275106, 275113, 26074 

   rozšíření Startovní sady

  katapult pokoří zákony zemské přitažlivosti a vystřelí kuličky 

do výšky i do dálky

  magnetický kanón dodá kuličce velkou sílu, která jí umožní vyjet 

i do kopců nebo prodloužit jízdu

  stavba rozšíří kuličkodráhu o dalších více než 25 prvků

  pomocí trampolíny může kulička na dráze skákat do výšky 

i do dálky – 2 trampolíny v balení 

   BZ00111580 

 28 
bodů



69KULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAXProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob. 69KULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAXerpání zásob.

 DDRÁHAA, KLAAADIVO,, SSMYČČČKAA 
 SET 1 – 275076, 275083, 275120 

  rozšíření Startovní sady

 kladivo dodá kuličce novou energii pro ještě delší 

a rychlejší let

 vyzkoušejte, jak velkou rychlost budou kuličky 

potřebovat, aby projely smyčkou bez zastavení

 dráha rozšíří kuličkodráhu a umožní stavět delší 

tratě díky více než 40 stavebním prvkům 

  BZ00111576  23 
bodů

, SSMYČČČKAA 
5120 

ergii pro ještě delší

 VVÝTAAH, TUNNEELY, LOOPATKKKA 
 SET 2 – 26073, 26075, 26077 

  rozšíření Startovní sady

 s lopatkou se kulička odkutálí ještě dál

 výtah ovládaný knoflíkem umožňuje experimentovat 

s dalšími skladbami, výškovými dlaždicemi 

a jednou transparentní úrovní

 propojte tunely, kolejnice a základní desky 

a získáte ještě více možností pro různé kombinace 

a zrychlení 

  BZ00111578  28 
bodů
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72 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

PRO ŽENY

 EPILLÁTTOR SAAATINELLEE ADVANNCED 
 BRE225/00 

  jemně odstraňuje chloupky od 0,5 mm

 dvě nastavení rychlosti

 použití s kabelem

 omyvatelná hlava 

  BZ00123305 

 26 
bodů



73OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 DEPILÁÁTOR LLLUMEA PPRRESTIGGE IPL 
 BRI956/00 

   odstraňování chloupků pomocí technologie IPL

  pravidelné působení jemných světelných záblesků pro hladkou 

pokožku 

  přizpůsobený k bezpečnému a efektivnímu použití v pohodlí 

domova

  unikátně tvarované nástavce pro různé oblasti těla – na tělo, 

obličej, oblast bikin a podpaží

  chytrý senzor odstínu pokožky SmartSkin pro nejlepší 

nastavení intenzity 

  použití s kabelem i bez, pět nastavitelných úrovní intenzity 

záblesku, >250 000 záblesků

  Slide&Slash mode pro jednoduché použití bez potřeby 

opakovaného stisknutí tlačítka záblesku

  luxusní pouzdro

  dermatologicky testováno 

   BZ00123290  444 
bodů

 DEPILÁÁTOR 
LUMMEAA ADVAAANCED IPPLL 
 SC1997/00 

   použití na tělo i na obličej

  15 minut pro úpravu od kolen dolů

  >250 000 záblesků

  mimořádně dlouhý kabel 

   BZ00123295 
 268 

bodů

 EPILLÁTTOR SAAATINELLEE ADVANNCED 
 BRE620/00 

   mokré i suché použití, na nohy i tělo

  keramické disky, bezdrátový, dobíjecí baterie

  integrované světlo Opti-light

  masážní nástavec, holicí hlava, zastřihovací nástavec, pouzdro 

   BZ00123300 

 59 
bodů



74 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

 DÁMMSKKÝ HOLLLICÍ STRROOJEK 
SATIINSSHAVEE ADVANCCCED 
 BRL140/00 

   jednoduchá planžeta, mokré i suché holení

  bez kabelu, dobíjení 8 h

  hřeben, nástavec pro hladké klouzání, napínač pokožky, 

pouzdro 

   BZ00123310 

 34 
bodů

 VYSOOUŠEČ VVLLASŮ 
KERASHINE EEDICE CCAARE 
 HP8243/00 

   ochranná keramická vrstva s obsahem keratinu

  příkon 2 200 W, 6 flexibilních rychlostí a teplotních stupňů 

  ThermoProtect pro šetrnější vysoušení vlasů, ionizační 

technologie zamezuje kudrnacení vlasů a přispívá k jejich lesku

  impulz studeného vzduchu pro fixaci účesu

  objemový difuzér, úzká koncovka pro směrový proud vzduchu

  délka šňůry 1,8 m 

   BZ00123315 

 34 
bodů

 VYSOOUŠEČ VVLLASŮ 
DRYYCAARE ADDDVANCEDD IONIC 
 HP8232/00 

   technologie ThermoProtect pro správnou teplotu sušení, 

ionizační péče

  příkon 2 200 W

  difuzér pro vzdušný účes 

   BZ00123320 

 26 
bodů



75OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 VYSOOUŠEČ VVLLASŮ 
DTYCCARE ESSSSENTIALL 
 BHD003/00 

  kompaktní, lehký, se sklopnou rukojetí – ideální na cesty

 příkon 1 400 W pro rychlé vysoušení a tvarování vlasů

 2 flexibilní nastavení rychlosti

 1,8 m dlouhý kabel 

  BZ00123325 

 12 
bodů

 ÚSPORRNÝ VYYYSOUŠEČČ VLASŮŮ
DRYYCAARE ESSSENTIALL 
 BHD029/00 

  příkon 1 600 W, díky inovativní konstrukci dosahuje výkonu 

srovnatelného s 2 100W vysoušečem

 ionizační péče, impulz studeného vzduchu, 3 nastavení teploty, 

2 rychlosti 

 úzká hubice pro větší koncentraci vzduchu

 nastavení teploty ThermoProtect 

  BZ00123330  17 
bodů

 KULMMAA NA VVLLASY 
STYLLECCARE EESSENTIAAL 
 BHB862/00 

  keramický povrch pro svěží a pružné vlny

 maximální teplota 200 °C pro dokonalý účes

 ø natáčecího válce 16 mm

 délka otočného kabelu 1,8 m

 doba nahřívání 60 s 

  BZ00123335 

 17 
bodů



76 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

PRO MUŽE

 HOLLICÍÍ STROOOJEK 
PROO CIITLIVOOU PLEŤ
SERIESS 70000 WET & DDRRY 
 S7930/16 

  systém Aquatec – mokré i suché holení

 vícesměrná detekce křivek tváře

 kroužky SkinGlide chrání pokožku před zarudnutím

 osobní plán holení prostřednictvím aplikace GroomTribe

 doba provozu 50 min / nabití

 přesný zastřihovač, cestovní pouzdro 

  BZ00123210 

 127 
bodů



77OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 HOLLICÍÍ STROOOJEK
SERIESS 60000 WET & DDRRY 
 S6620/11 

   systém Aquatec – mokré i suché holení

  vícesměrná detekce křivek tváře

  břity MultiPrecision oholí precizně dlouhé i krátké vousy

  doba provozu 60 min / nabití

  přesný zastřihovač, cestovní pouzdro 

   BZ00123215 

 113 
bodů

 HOLLICÍÍ STROOOJEK
SERIESS 50000
 S5100/06 

   suché holení

  hlavy DynamicFlex s otáčením v 5 směrech

  LED displej

  doba provozu 40 min / nabití

  zastřihovač pro úpravu vousů 

   BZ00123220 

 67 
bodů

 HOLLICÍÍ STROOOJEK
SERIESS 30000
 S3510/06 

   suché holení

  hlavy DynamicFlex s otáčením ve 4 směrech

  systém břitů ComfortCut

  doba provozu 50 min / nabití

  výklopný zastřihovač pro úpravu vousů 

   BZ00123225  60 
bodů



78 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

 HOLLICÍÍ STROOOJEK
SERIESS 30000
 S3110/06 

   suché holení

  hlavy DynamicFlex s otáčením ve 4 směrech

  systém břitů ComfortCut

  doba provozu 45 min / nabití 

   BZ00123230 

 51 
bodů

 HOLLICÍÍ STROOOJEK
SERIESS 10000
 S1310/04 

   suché holení

  hlavy DynamicFlex s otáčením ve 4 směrech

  systém břitů CloseCut

  doba provozu 35 min / nabití 

   BZ00123235  39 
bodů

 HOLLICÍÍ STROOOJEK
SERIESS 10000
 S1100/04 

   suché holení

  hlavy DynamicFlex s otáčením ve 4 směrech

  systém břitů CloseCut

  síťový provoz 

   BZ00123240 

 30 
bodů



79OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 ZASTTŘIIHOVAAČ VLASŮŮ
SERIESS 70000
 HC7460/15 

   až 60 nastavení délky (0,5–42 mm)

  doba provozu 120 min / nabití

  3 elektronicky nastavitelné hřebeny

  funkce Turbo

  samoostřicí ocelové břity 

   BZ00123245 

 51 
bodů

 ZASTTŘIIHOVAAČ VLASŮŮ
SERIESS 50000
 HC5450/80 

   24 nastavení délky (0,5–23 mm)

  titanové samoostřicí břity

  funkce Turbo

  doba provozu 90 minut / nabití

  nástavec pro zastřihování vousů, ochranné pouzdro 

   BZ00123250 

 43 
bodů

 ZASTTŘIIHOVAAČ VLASŮŮ
SERIESS 30000
 HC3505/15 

   13 nastavení délky (0,5–23 mm)

  samoostřicí ocelové břity

  technologie Trim-n-Flow zabraňuje zaseknutí vlasů

  síťový provoz 

   BZ00123255 

 16 
bodů



80 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

 ZASTTŘIIHOVAAČ VOUSŮŮ
SERIESS 30000
 BT3226/14 

   20 nastavení délky (0,5–10 mm)

  celokovové břity

  hřeben Lift & Trim zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřižení

  doba provozu 60 minut / nabití

  úložné pouzdro 

   BZ00123260 

 34 
bodů

 MULLTIFFUNKČČČNÍ ZASTTŘŘIHOVAAČ 9V1
SERIESS 30000
 MG3740/15 

   9 nástavců pro dokonalou úpravu vousů a vlasů

  samoostřicí ocelové břity

  60 min používání / 16 hod nabíjení

  snadné čištění – omyvatelný

  pouzdro pro skladování 

   BZ00123270 

 30 
bodů

 ZASTTŘIIHOVAAČ VOUSŮŮ
SERIESS 30000
 BT3206/14 

   10 nastavení délky (0,5–10 mm)

  nerezové ocelové břity

  hřeben Lift & Trim zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřižení

  doba provozu 45 minut / nabití 

   BZ00123265 

 19 
bodů



81OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 ZASTTŘIIHOVAAČ CHLOOUUPKŮ 
V NOOSEE A UŠŠÍCH
SERIESS 30000
 NT3160/10 

   výkonný střihací systém

  3 možná nastavení délky

  snadné čištění – omyvatelný

  pouzdro obsahuje baterii AA a 2 hřebeny na obočí 

   BZ00123275 

 13 
bodů

 HOLLICÍÍ STROOOJEK 
A ZAASTTŘIHOVVVAČ 2V1
ONEEBLLADE PPPRO 
 QP6620/20 

   na tvář a tělo

  zastřihuje, tvaruje a holí vousy všech délek a bez pořezání

  14 délek střihu (0,4–10 mm)

  mokré a suché použití

  bezdrátový provoz (90 min)

  snadno vyměnitelné břity

  1 břit na obličej, 1 břit na tělo, ochranný nástavec a hřeben 

na tělo

  LED displej, nabíjecí stojánek, cestovní pouzdro 

   BZ00123280 

 79 
bodů

 HOLLICÍÍ STROOOJEK 
A ZAASTTŘIHOVVVAČ 2V1
ONEEBLLADE PPPRO 
 QP6510/20 

   zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy a bez pořezání

  12 délek střihu (0,5–9 mm)

  mokré a suché použití

  bezdrátový provoz (60 min)

  snadno vyměnitelné břity

  LED displej 

   BZ00123285  51 
bodů



82 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

PÉČE O ZUBY

 PŘÍSSTRROJ 
PROO MEZIZUUBBNÍ HYGGIENU 
SONNICAARE AAIIRFLOSSS ULTRAA 
 HX8331/01 

  směs vzduchu a mikro-kapiček vody rozrušuje a odstraňuje 

zubní plak podél linie dásní a z mezizubních prostor

 lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou

 odstraní až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst, vyčištění 

celých úst zabere méně než 60 sekund

 balení obsahuje 1 přístroj AirFloss Ultra, 1 trysku, nabíječku

 barva bílá s šedými motivy 

  BZ00123365 

 74 
bodů



83OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 ZUBNÍ KARTÁÁÁČEK 
SONNICAARE DDIIAMONDDCCLEAN 
 HX9332/04 

   odstraňuje až 7× více plaku, bělí zuby 2× lépe než manuální 

kartáček

  zlepšuje zdraví dásní za pouhé 2 týdny

  sklenice s indukčním nabíjením, cestovní pouzdro s USB

  5 režimů čištění: Clean, Gum Care, Polish, Sensitive a White

  balení obsahuje 1 sonický kartáček DiamondClean, 2 hlavice 

OptimalWhite, nabíjecí sklenici, cestovní pouzdro s USB 

nabíjením

  barva bílá 

   BZ00123340 

 171 
bodů

 ZUBNÍ KARTÁÁÁČEK SOONNICAREE 
PROOTECTIVEECCLEAN WWWHITE 
 HX6836/24 

   odstraňuje povrchovou pigmentaci zubů

  až 31 000 stěrů za minutu, přirozeně bělejší zuby za 1 týden

  dva režimy, časovač, tlakový senzor

  připomenutí výměny hlavice, 2 režimy čištění: Clean a White

  balení obsahuje 1 kartáček ProtectiveClean, 1 hlavici Optimal 

White, nabíječku

  barva pastelově růžová 

   BZ00123345  71 
bodů



84 OSOBNÍ PÉČE PHILIPS

 ELEKKTRRICKÝÝ ZUBNÍ KKAARTÁČEK 
SONNICAARE EEAASYCLEAAAN 
 HX6511/50 

   odstraňuje až 2× více zubního plaku než manuální kartáček, 

pomáhá zlepšovat zdraví dásní

  časovač Smartimer na 2 minuty čištění

  funkce Quadpacer pro rovnoměrné vyčištění, režim Clean pro 

každodenní kvalitní čištění

  balení obsahuje 1 sonický kartáček EasyClean, 1 hlavici 

ProResults Standard, nabíječku 

   BZ00123355 

 42 
bodů

 ZUBNÍ KARTÁÁÁČEK SOONNICAREE 
PROOTECTIVEECCLEAN PPLLAQUEE 
DEFEENSSE 
 HX6803/04 

   odstraňuje až 7× více plaku než manuální zubní kartáček,

  až 31 000 stěrů za minutu

  bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní 

náhrady

  dvě nastavení intenzity, časovač Smartimer a Quadpacer

  tlakový senzor, připomenutí výměny hlavice

  kontrolka stavu baterie

  balení obsahuje 1 kartáček ProtectiveClean, 1 hlavici Optimal 

Plaque Defence, nabíječku

  barva světle modrá 

   BZ00123350 

 57 
bodů



85OSOBNÍ PÉČE PHILIPSProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 DĚTSSKÝÝ ZUBBNNÍ KARTTÁÁČEK 
SONNICAARE FOOR KIDSS
 HX6322/04 

   Bluetooth připojení pro interakci se zábavnou aplikací

  2 režimy čištění, nízká intenzita pro děti od 3 let a vyšší pro děti 

od 7 let

  KidTimer and KidPacer zajišťují jemné a účinné čištění

  o 75 % efektivnější než manuální dětský kartáček

  balení obsahuje 1 sonický kartáček Sonicare for Kids 

s Bluetooth, 1 dětskou hlavici Standard (7+), 1 dětskou hlavici 

Mini (3+), nabíječku, 8 samolepek 

   BZ00123360 

 39 
bodů
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88 ELEKTRONIKA SAMSUNG

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ



89ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY S10 
 SM G973 128 GB 

  6,1" zaoblený displej, AMOLED Infinity-O Wide Quad HD, 

3 040×1 440 px

 osmijádrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz

 RAM 8 GB, 128 GB, MicroSD

 přední fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 AF, zadní 12 Mpx Super 

Speed Dual pixel F1.5 / 2.4 OIS, teleobjektiv 12 Mpx F2.4, OIS, 

ultraširokoúhlý 16 Mpx F2.2

 GPS / Glonass / BDS / Galileo

 GSM, LTE, UMTS

 ultrazvukový snímač otisků prstů, kompas, světelný senzor, 

senzor přiblížení, pohybový senzor, gyroskop, barometr

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac / ax

 podpora bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé 

nabíjení, baterie 3 400 mAh

 Android 9 Pie s One UI

 rozměry 149,9×70,4×7,8 mm, 157 g 

  BZ00122745 

kód položky  barva body

 BZ00122745  Black  735 

 BZ00122750  Green  735 

 BZ00122755  White  735 

 735 
bodů

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY S10 
 SM G973 512 GB 

  6,1" zaoblený displej, AMOLED Infinity-O Wide Quad HD, 

3 040×1 440 px

 osmijádrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz

 RAM 8 GB, 512 GB, MicroSD

 přední fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 AF, zadní 12 Mpx Super 

Speed Dual pixel F1.5 / 2.4 OIS, teleobjektiv 12 Mpx F2.4, OIS, 

ultraširokoúhlý 16 Mpx F2.2

 GPS / Glonass / BDS / Galileo

 GSM, LTE, UMTS

 ultrazvukový snímač otisků prstů, kompas, světelný senzor, 

senzor přiblížení, pohybový senzor, gyroskop, barometr

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac / ax

 podpora bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé 

nabíjení, baterie 3 400 mAh

 Android 9 Pie s One UI

 rozměry 149,9×70,4×7,8 mm, 157 g 

  BZ00122760 

kód položky  barva body

 BZ00122760  Black  938 

 BZ00122765  Green  938 

 BZ00122770  White  938 

 938 
bodů
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 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY S10++ 
 SM G975 128 GB 

  6,4" zaoblený displej, AMOLED Infinity-O Wide Quad HD, 

3 040×1 440 px

 osmijádrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz

 RAM 8 GB, 128 GB, MicroSD

 přední fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 + 8 Mpx F / 2.2 AF, zadní 12 Mpx 

Super Speed Dual pixel F1.5 / 2.4 OIS, teleobjektiv 12 Mpx F2.4, 

OIS, ultraširokoúhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo

 všechna česká pásma LTE včetně Band 20 / 800 MHz 

 ultrazvukový snímač otisků prstů, kompas, světelný senzor, 

senzor přiblížení, pohybový senzor, gyroskop, barometr

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax

 podpora bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé 

nabíjení, baterie 4 100 mAh

 Android 9 Pie s One UI

 rozměry 157,6×74,1×7,8 mm, 175 g 

  BZ00122775 

kód položky  barva body

 BZ00122775  Black  816 

 BZ00122780  Green  816 

 BZ00122785  White  816 

 816 
bodů

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY S10ee
 SM G970 128 GB 

  5,8" AMOLED Infinity-O Full HD+, 2 280×1 080 px

 osmijádrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz

 RAM 6 GB, 128 GB, MicroSD

 přední fotoaparát – Selfie fotoaparát, 10 Mpx F / 1.9 AF, zadní 

12 Mpx Super Speed Dual pixel F1.5 / 2.4 OIS, ultraširokoúhlý 

16 Mpx F2.2

 GPS / Glonass / BDS / Galileo

 GSM, LTE, UMTS

 boční snímač otisků prstů, světelný senzor, senzor přiblížení, 

akcelerometr, kompas, gyroskop, barometr

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax

 bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé nabíjení, 

baterie 3 100 mAh

 Android 9.0

 rozměry 142,2×69,9×7,9 mm, 150 g 

  BZ00122725 

kód položky  barva body

 BZ00122725  Black  614 

 BZ00122730  Green  614 

 BZ00122735  White  614 

 BZ00122740  Yellow  614 

 614 
bodů
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 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY S10++ 
 SM G975 512 GB 

  6,4" zaoblený displej, AMOLED Infinity-O Wide Quad HD, 

3 040×1 440 px

 osmijádrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz

 RAM 8 GB, 512 GB, MicroSD

 přední fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 + 8 Mpx F / 2.2 AF, zadní 12 Mpx 

Super Speed Dual pixel F1.5 / 2.4 OIS, teleobjektiv 12 Mpx F2.4, 

OIS, ultraširokoúhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo

 všechna česká pásma LTE včetně Band 20 / 800 MHz 

 ultrazvukový snímač otisků prstů, kompas, světelný senzor, 

senzor přiblížení, pohybový senzor, gyroskop, barometr

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax

 podpora bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé 

nabíjení, baterie 4 100 mAh

 Android 9 Pie s One UI

 rozměry 157,6×74,1×7,8 mm, 175 g 

  BZ00122800 

kód položky  barva body

 BZ00122800  Black  1 019 

 BZ00122805  White  1 019 

 1 019 
bodů

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY S10++ 
 SM G975 1 TB CE 

  6,4" zaoblený displej, AMOLED Infinity-O Wide Quad HD, 

3 040×1 440 px

 osmijádrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz

 RAM 12 GB, 1 TB, MicroSD

 přední fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 + 8 Mpx F / 2.2 AF, zadní 12 Mpx 

Super Speed Dual pixel F1.5 / 2.4 OIS, teleobjektiv 12 Mpx F2.4, 

OIS, ultraširokoúhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo

 všechna česká pásma LTE včetně Band 20 / 800 MHz 

 ultrazvukový snímač otisků prstů, kompas, světelný senzor, 

senzor přiblížení, pohybový senzor, gyroskop, barometr

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax

 podpora bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé 

nabíjení, baterie 4 100 mAh

 Android 9 Pie s One UI

 rozměry 157,6×74,1×7,8 mm, 175 g 

  BZ00122790 

kód položky  barva body

 BZ00122790  Ceramic Black  1 274 

 BZ00122795  Ceramic White  1 308 

 1 274 
bodů
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 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY A50 
 SM A505 128 GB 

  6,4" FullHD+ Super AMOLED 1 080×2 340 px, Infinity-U

 osmijádrový procesor 2,3 GHz + čtyřjádrový 1,7 GHz

 RAM 4 GB, 128 GB, MicroSD až 512 GB 

 přední fotoaparát 25 Mpx FF (f / 2,0), zadní 25 Mpx AF 

(f / 1,7) + 5 Mpx FF (f / 2,2) + 8 Mpx FF (f / 2,2)

 snímání otisků prstů na obrazovce, rychlé nabíjení, Samsung 

Pay2, Bixby Vision, Bixby Voice, Bixby Home, Bixby Reminder

 baterie 4 000 mAh

 rozměry 158,5×74,7×7,7 mm 

  BZ00122695 

kód položky  barva body

 BZ00122695  Black  278 

 BZ00122700  Blue  278 

 BZ00122705  White  278 
 278 

bodů

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY A70 
 SM A705 128 GB 

  6,7" FullHD+ sAMOLED 1 080×2 400 px, Infinity-U

 osmijádrový procesor Dual 2,0 GHz + Hexa 1,7 GHz

 RAM 6 GB, 128 GB, MicroSD až 512 GB

 přední fotoaparát 32 Mpx (F2.0), zadní 32 Mpx AF 

(f / 1.7) + 5 Mpx FF (f / 2.2) + 8 Mpx FF (f / 2.2)

 GPS, Glonass, Beidou, Galileo

 čtečka otisků prstů, světelný senzor, senzor přiblížení, 

akcelerometr, kompas, gyroskop

 Bluetooth v5.0

 bezdrátové dobíjení, baterie 4 500 mA 

 Android 9.0 Pie

 rozměry 164,3×76,7×7,9 mm, 183 g 

  BZ00122710 

kód položky  barva body

 BZ00122710  Black  321 

 BZ00122715  Blue  321 

 BZ00122720  White  321 

 321 
bodů



93ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY A40 
 SM A405 64 GB 

  5,9" FullHD+ 2 220×1 080 px

 RAM 4 GB, 64 GB, MicroSD až 521 GB

 přední fotoaparát 25 Mpx, Dual 16 Mpx + 5 Mpx

 Wii-Fi, 3G

 Bluetooth, EDGE, GPRS, HSDPA, LTE, NFC

 čtečka otisků prstů

 baterie 3 100 mAh

 Android 9.0

 rozměry 144,4×69,2×7,2 mm, 140 g 

  BZ00122675 

kód položky  barva body

 BZ00122675  Black  199 

 BZ00122680  Blue  199 

 BZ00122685  Coral  199 

 BZ00122690  White  199 

 199 
bodů

 MOBBBILNÍ TELLEFONN GALAAAXY A20ee
 SM A202 32 GB 

  5,8" TFT Infinity-V, HD+ 720×1 560 px

 Exynos 7884, Dual 1,6 GHz + Hexa 1,35 GHz

 RAM 3 GB, 32 GB, MicroSD až 512 GB

 přední fotoaparát 8 Mpx (F2.0), zadní 13 Mpx (F1.9) + 5 Mpx 

(W) (F2.2)

 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

 Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps), NFC, 

Wifi 802.11 b / g / n 2.4 GHz

 GPS, Glonass, Beidou, Galileo

 Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic 

Sensor, Hall Sensor, Proximity

 Baterie 3 000 mAh

 Android 9.0

 rozměry 147,2×69,5×8,3 mm, 140 g 

  BZ00122655 

kód položky  barva body

 BZ00122655  Black  152 

 BZ00122660  Blue  152 

 BZ00122665  Coral  152 

 BZ00122670  White  152 

 152 
bodů
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 TABLLLET GAALAAXY TTAB S55ee
 SM T725 64 GB 

  10.5" SAMOLED , 287 PPI, 2 560×1 600 px

 Android 9 Pie One UI

 procesor Qualcomm SDM 670 Dual 2,0 GHz + Hexa 1,7 GHz

 RAM 4 GB, vnitřní paměť 64 GB, MicroSDXC až 512 GB

 GPS (Glonass + GPS), WiFi 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 GHz + 5 GHz, 

Bluetooth v5.0 BLE

 USB-C, nemá Jack 3,5

 zadní fotoaparát 13 Mpx AF F / 2.0, přední fotoaparát 8 Mpx 

F / 2.0

 reproduktory AKG s Dolby Atmos

 baterie Li-Ion 7 040 mAh

 kovové tělo

 rozměry 160,0×244,9×5,5 mm, 399 g 

  BZ00122625 

kód položky  barva body

 BZ00122625  Gold  405 

 BZ00122630  Black  405 

 BZ00122635  Silver  405 

 405 
bodů
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 TABLLLET GAALAAXY TTAB S55ee
 SM T720 64 GB 

  10.5" SAMOLED , 287 PPI, 2 560×1 600 px

 Android 9 Pie One UI

 procesor Qualcomm SDM 670 Dual 2,0 GHz + Hexa 1,7 GHz

 RAM 4 GB, vnitřní paměť 64 GB, MicroSDXC až 512 GB

 GPS (Glonass + GPS), WiFi 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 GHz + 5 GHz, 

Bluetooth v5.0 BLE

 USB-C, nemá Jack 3,5

 zadní fotoaparát 13 Mpx AF F / 2.0, přední fotoaparát 8 Mpx 

F / 2.0

 reproduktory AKG s Dolby Atmos

 baterie Li-Ion 7 040 mAh

 kovové tělo

 rozměry 160,0×244,9×5,5 mm, 399 g 

  BZ00122610 

kód položky  barva body

 BZ00122610  Gold  358 

 BZ00122615  Black  358 

 BZ00122620  Silver  358 

 358 
bodů

 TABLLLET GAALAAXY TTAB A 10.1 
 SM T510 32 GB 

  10.1" WUXGA TFT LCD, 1 920×1 200 px

 Google Android

 8jádrový procesor Samsung Exynos 7904 1,8 GHz + 1,6 GHz

 RAM 2 GB, vnitřní paměť 32 GB, MicroSD až 512 GB

 GPS / GLONASS, Bluetooth 4,2, Wi-Fi a / ac / b / g / n 

 webkamera, čtečka paměťových karet, pohybový senzor, 

gyroskop, digitální kompas

 USB Type-C 2.0, 3,5 jack

 zadní fotoaparát 8 Mpx, přední fotoaparát 5 Mpx

 stereo reproduktory s Dolby Atmos

 baterie 6 150 mAh

 kovové tělo 

 rozměry 149,4×245,2×7,5 mm, 470 g 

  BZ00122640 

kód položky  barva body

 BZ00122640  Gold  172 

 BZ00122645  Black  172 

 BZ00122650  Silver  172 

 172 
bodů
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CHYTRÉ HODINKY

 CHYYTTRÉ HOODDINKYY GALAAXXY WATCCHH 
 SM R800 46 MM 

  displej Circular Super AMOLED 360×360 px

 procesor Exynos 9110 Dual Core 1,15 GHz

 RAM 768 MB, 4 GB

 Bluetooth 4.2, Wi-Fi b / g / n, NFC, A-GPS / Glonass

 akcelerometr, gyroskop, barometr, HRM, senzor okolního světla

 kompatibilní s OS Android 5.0 a vyšší, iOS 9.0 a vyšší

 operační systém Tizen Based Wearable OS 4.0

 vhodné pro plavání IP 68, 5 ATM

 materiál stainless steel

 baterie 472 mAh, výdrž až 7 dní

 rozměry 46×49×13 mm, 63 g 

  BZ00122810 

kód položky  barva body

 BZ00122810  Silver  253 

 BZ00122815  Rose Gold  237 

 BZ00122820  Black  237 

 253 
bodů



97ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 HODDIINKY WWAATCH ACTIVVEE 
 SM R500 

  vojenská certifikace MIL-STD-810G, voděodolnost 5 ATM

 možnost dobíjet zařízením podporujícím bezdrátové sdílení 

energie (Galaxy S10)

 možnost bezkontaktních plateb, GPS přijímač, notifikace mailů, 

kalendáře, SMS a volání

 měření vzdálenosti, kroků, kalorií, tepu a spánku

 ovládání hudebního přehrávače

 výměnný pásek

 baterie 230 mAh

 hmotnost 35 g 

  BZ00122825 

kód položky  barva body

 BZ00122825  Gold  193 

 BZ00122830  Green  193 

 BZ00122835  Black  193 

 BZ00122840  Silver  193 

 193 
bodů

 FITNNEESS NÁÁRRAMEEK GALLAAXY FIT E 
 SM R375 

  0,74" displej PMOLED 128×64 px

 vojenská certifikace MIL-STD-810G, voděodolnost 5 ATM

 RAM 128 KB, 4 MB

 Bluetooth připojení

 akcelerometr, senzor srdečního tepu

 funkce Activity Tracking, Auto, Sleep, Cont.HRM, DND Sync 

 baterie 70 mAh, výdrž až 7 dní 

 rozměry 16,9×40,0×10,9 mm, 15 g 

  BZ00122845 

kód položky  barva body

 BZ00122845  Black  32 

 BZ00122850  White  32 

 BZ00122855  Yellow  32 

 32 
bodů
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AUDIO

 SOUUNNDBARR 
 HW-Q90R 

  512 W, počet kanálů 7.1.4, 17 reproduktorů

 8" aktivní bezdrátový subwoofer, středový reproduktor, Up-firing 

reproduktory vyzařující zvuk nahoru, Side-firing reproduktory 

vyzařujíci zvuk do stran, výškový reproduktor se širokým 

vyzařováním

 Dolby Atmos / DTS-X / Dolby True HD / Dolby 5.1 CH / Dolby DD+, 

DTS 5.1 CH, 4K Video Pass, HDR pass, HDR10+, Bluetooth 4.0

 2× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, ARC, optický audio vstup, 

UHQ 32bit Audio

 AAC, MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC, ALAC, AIFF

 ovládání TV a SB jedním ovládačem, Alexa 3PDA, Smart 

Things app. podpora

 SSE, Standard, Adaptive, Game

 barva černá 

  BZ00123010 

 848 
bodů
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 SOUUNNDBARR 
 HW-Q80R 

   372 W, počet kanálů 5.1.2, 13 reproduktorů

  8" aktivní bezdrátový subwoofer, středový reproduktor, Up-firing 

reproduktory vyzařující zvuk nahoru, Side-firing reproduktory 

vyzařující zvuk do stran, výškový reproduktor se širokým 

vyzařováním

  Dolby Atmos / DTS-X / Dolby True HD / Dolby 5.1 CH / Dolby 

DD+, DTS 5.1 CH, 3D Video pass, 4K Video Pass, HDR pass, 

HDR10+, Bluetooth 4.0

  2× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, ARC, optický audio vstup, 

UHQ 32bit Audio

  AAC, MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC, ALAC, AIFF

  ovládání TV a SB jedním ovládačem, Alexa 3PDA, Smart 

Things app. podpora

  SSE, Standard, Smart

  barva černá 

   BZ00123015 

 583 
bodů

 SOUUNNDBARR 
 HW-Q70R 

   332 W, počet kanálů 3.1.2, 7 reproduktorů

  8" aktivní bezdrátový subwoofer, Acoustic Beam Technology, 

středový reproduktor, Up-firing reproduktory vyzařující zvuk 

nahoru, výškový reproduktor se širokým vyzařováním

  Dolby Atmos / DTS-X / Dolby True HD / Dolby 5.1 CH / Dolby 

DD+, DTS 5.1 CH, 3D Video pass, 4K Video Pass, HDR pass, 

HDR10+, Bluetooth 4.0

  2× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, ARC, optický audio vstup, 

UHQ 32bit Audio

  AAC, MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC, ALAC, AIFF

  ovládání TV a SB jedním ovládačem, Alexa 3PDA, Smart 

Things app. podpora

  SSE, Standard, Smart

  barva černá 

   BZ00123020 

 411 
bodů
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 SOUUNNDBARR 
 HW-R650 

   340 W, 6.5" bezdrátový subwoofer, středový reproduktor, 

Bluetooth 2.1, Bluetooth Power On, USB, optický audio vstup, 

analogový audio vstup

  1× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, Dolby Digital 5.1 Ch, DTS 5.1

  MP3, AAC, OGG, WAV, ovládání TV a SB jedním ovládačem, 

Surround Sound Expansion (Virtual Surround Sound) mód, 

Smart Sound mód, Game mód, Standart mód

  Samsung Audio Remote App, držák na stěnu v balení

  barva černá 

   BZ00123030 

 250 
bodů

 SOUUNNDBARR 
 HW-Q60R 

   6,5" bezdrátový subwoofer, Acoustic Beam Technology, 

středový reproduktor

  Bluetooth 2.1, Bluetooth Power On, USB, optický audio vstup, 

analogový audio vstup

  1× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, 4K Video pass, HDR pass, 

Dolby Digital 5.1 CH, DTS 5.1

  MP3, AAC, OGG, WAV, Surround Sound Expansion (Virtual 

Surround Sound) mód, Smart Sound mód, Game mód

  ovládání TV a SB jedním ovládačem, Samsung Audio Remote 

App, držák na stěnu v balení

  barva černá 

   BZ00123025 

 308 
bodů



101ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 SOUUNNDBARR 
 HW-R550 

   320 W, 6.5" bezdrátový subwoofer, Bluetooth 2.1, Bluetooth 

Power On, USB, optický audio vstup, analogový audio vstup

  1× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, Dolby 2 CH, DTS 2 CH 

  MP3, AAC, OGG, WAV, ovládání TV a SB jedním ovládačem, 

Surround Sound Expansion (Virtual Surround Sound) mód, 

Smart Sound mód, Game mód, Standart mód

  Samsung Audio Remote App, držák na stěnu v balení

  barva černá 

   BZ00123035 

 200 
bodů

 SOUUNNDBARR 
 HW-R450 

   200 W, 6.5" bezdrátový subwoofer, Bluetooth 2.1, Bluetooth 

Power On, USB, optický audio vstup, analogový audio vstup, 

Dolby 2 CH, DTS 2 CH

  MP3, AAC, OGG, WAV, ovládání TV a SB jedním ovládačem, 

Surround Sound Expansion (Virtual Surround Sound) mód, 

Smart Sound mód, Game mód, Standart mód, Samsung Audio 

Remote App, držák na stěnu v balení

  barva černá 

   BZ00123040 

 146 
bodů
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TELEVIZE

 QLEDD TV 855" 
 QE85Q900R 

  rozlišení 8K 7 680×4 320, umělá inteligence – Quantum 

Processor 8K, technologie panelu – Quantum Dot, PQI 4 000 

(picture quality index), přímé zadní podsvícení (Direct Full Array 

Elite), 100% objem barev, Ultra Black Elite (antireflexní vrstva), 

10bit zpracování barev, Q HDR 4000 (HDR10+ / HLG), Ambient 

Mode, Supreme UHD Dimming, plynulé zobrazení rychlého 

pohybu – MR200, široký pozorovací úhel

 2 tunery (DVB T2 / C / S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, 

Smart TV powered by Tizen, SmartThings (notifikace a správa 

domácích spotřebičů)

 audio 60 W, konfigurace repro 4.2 CH, vestavěný Woofer, Dolby 

Digital Plus, DTS, Multiroom link, Bluetooth Audio, Design: One 

Connect Box – propojení jedním kabelem

 4× HDMI, 3× USB, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.3)

 prémiový Smart ovládač TM1890A Ambient Mode, 

bezrámečkový design 360°, držák pro instalaci na zeď No Gap 

Wall Mount

 aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2 

  BZ00122995 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122995  85" (214 cm)  9 679 

 BZ00123000  75" (189 cm)  4 472 

 BZ00123005  65" (163 cm)  3 233 

 9 679 
bodů



103ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 QLEDDD TV 822" 
 QE82Q950R 

   úhlopříčka 82" (208 cm), rozlišení 4K 7 680×4 320, umělá 

inteligence – Quantum Processor 8K, přímé zadní podsvícení 

(Direct Full Array 16×), ultra široký pozorovací úhel, PQI 4 300 

(picture quality index), 100% objem barev, Ultra Black Elite 

(antireflexní vrstva), Q HDR 4000 (HDR10+ / HLG), Ultimate UHD 

Dimming, plynulé zobrazení rychlého pohybu – MR200

  2 tunery (DVB T2 / C / S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, 

operační systém Tizen

  audio 60 W, konfigurace repro 4.2 CH, vestavěný Woofer, Dolby 

Digital Plus, Multiroom link, Bluetooth Audio

  4× HDMI 2.1, 3× USB 2.0, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.3)

  Ambient Mode (splynutí obrazovky s okolní stěnou), One 

Connect Box – propojení jedním kabelem, bezrámečkový 

design 360°, Instalační sada na zeď No Gap Wallmount

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva černá 

   BZ00122990 

 6 332 
bodů

 QLEDDD TV 755" 
 QE75Q90R 

   rozlišení 4K 3 840×2 160, umělá inteligence – Quantum 

Processor 4K, přímé zadní podsvícení (Direct Full Array 16×), 

ultra široký pozorovací úhel, PQI 4 000 (picture quality index), 

100% objem barev, Ultra Black Elite (antireflexní vrstva), Q 

HDR 2000 (HDR10+ / HLG), Ultimate UHD Dimming, plynulé 

zobrazení rychlého pohybu – MR200

  2 tunery (DVB T2 / C / S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, 

operační systém Tizen

  audio 60 W, konfigurace repro 4.2 CH, vestavěný Woofer, Dolby 

Digital Plus, Multiroom link, Bluetooth Audio

  4× HDMI 2.0, 3× USB 2.0, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.3) 

  Ambient Mode (splynutí obrazovky s okolní stěnou), One 

Connect Box – propojení jedním kabelem, bezrámečkový 

design 360°, příprava pro designové stojany Studio / Tower / No 

Gap Wallmount

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva stříbrná 

   BZ00122960 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122960  75" (189 cm)  3 481 

 BZ00122965  65" (163 cm)  2 365 

 BZ00122970  55" (138 cm)  1 745 

 3 481 
bodů
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 QLEDDD TV 822" 
 QE82Q70R 

   rozlišení 4K 3 840×2 160, umělá inteligence – Quantum 

Processor 4K, přímé zadní podsvícení (Direct Full Array 4×), 

široký pozorovací úhel, PQI 3 300 (picture quality index), 100% 

objem barev, Q HDR 1000 (HDR10+ / HLG), Supreme UHD 

Dimming, plynulé zobrazení rychlého pohybu – MR200

  2 tunery (DVB T2 / C / S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, 

operační systém Tizen

  audio 40 W, konfigurace repro 2.1 CH, vestavěný Woofer, Dolby 

Digital Plus, Multiroom link, Bluetooth Audio

  4× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.4) 

  Ambient Mode (splynutí obrazovky s okolní stěnou), 

bezrámečkový design 360°, skryté vedení kabelů

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva stříbrná 

   BZ00122935 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122935  82" (207 cm)  2 985 

 BZ00122940  75" (189 cm)  2 365 

 BZ00122945  65" (163 cm)  1 423 

 BZ00122950  55" (138 cm)  1 101 

 BZ00122955  49" (123 cm)  1 001 

 2 985 
bodů



105ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 QLEDDD TV 755" 
 QE75Q85R 

   rozlišení 4K 3 840×2 160, umělá inteligence – Quantum 

Processor 4K, Přímé zadní podsvícení (Direct Full Array 8×), ultra 

široký pozorovací úhel, PQI 3 800 (picture quality index), 100% 

objem barev, Ultra Black Elite (antireflexní vrstva), Q HDR 1500 

(HDR10+ / HLG), Ultimate UHD Dimming, plynulé zobrazení 

rychlého pohybu – MR200

  2 tunery (DVB T2 / C / S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, operační 

systém Tizen

  audio 40 W, konfigurace repro 2.2 CH, vestavěný Woofer, Dolby 

Digital Plus, Multiroom link, Bluetooth Audio

  4× HDMI 2.0, 3× USB 2.0, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.3)

  Ambient Mode, One Connect Box – propojení jedním kabelem, 

bezrámečkový design 360°, příprava pro designové stojany 

Studio / Tower / No Gap Wallmount

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva stříbrná 

   BZ00122975 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122975  75" (189 cm)  2 861 

 BZ00122980  65" (163 cm)  1 993 

 BZ00122985  55" (138 cm)  1 497 

 2 861 
bodů

 QLEDDD TV 822" 
 QE82Q60R 

   rozlišení 4K 3 840×2 160, umělá inteligence – Quantum 

Processor 4K, široký pozorovací úhel, PQI 3 000 (picture quality 

index), 100% objem barev, Q HDR (HDR10+ / HLG), Supreme 

UHD Dimming, plynulé zobrazení rychlého pohybu – MR200

  2 tunery (DVB T2 / C / S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, 

operační systém Tizen

  nahrávání na externí HDD – (PVR), Time Shift (sledování 

nahrávaného programu s časovým posunem), vestavěná Wi-Fi, 

internetový prohlížeč, SmartThings (notifikace a správa domácích 

spotřebičů), Smart ovládač TM1950C

  audio 20 W, konfigurace repro 2.0 CH, Dolby Digital Plus, 

Multiroom link, Bluetooth Audio

  4× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.4)

  Ambient Mode, skryté vedení kabelů

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva černá 

   BZ00122905 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122905  82" (207 cm)  2 654 

 BZ00122910  75" (189 cm)  1 861 

 BZ00122915  65" (163 cm)  1 332 

 BZ00122920  55" (138 cm)  935 

 BZ00122925  49" (123 cm)  803 

 BZ00122930  43" (108 cm)  618 

 2 654 
bodů
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 ULTRRRA HD LEED TVV 75" 
 UE75RU7172 

   rozlišení 4K 3 840×2 160, PQI 1400 (picture quality index), 

PurColor, HDR (HDR10+ / HLG), UHD Dimming, plynulé 

zobrazení rychlého pohybu – MR10

  tunery DVB T2 / C / S2, kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, operační 

systém Tizen

  integrované IPTV, HBO GO, Voyo, Netflix, Rakuten TV, 

vestavěná Wi-Fi, internetový prohlížeč, dálkový ovládač 

TM1240

  audio 20 W, konfigurace repro 2.0 CH, Dolby Digital Plus, 

Multiroom link, Bluetooth Audio,

  3× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, 1× LAN, 1× kompozit, 

1× komponent, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.4)

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva tmavě šedá / titanová 

   BZ00122875 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122875  75" (189 cm)  1 253 

 BZ00122880  65" (163 cm)  646 

 BZ00122860  55" (138 cm)  472 

 BZ00122865  50" (125  cm)  429 

 BZ00122870  43" (108 cm)  357 

 1 253 
bodů
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 LED TTV 32""
 UE32N5372 

   úhlopříčka 32" (80 cm), rozlišení Full HD 1 920×1 080, PQI 500 

(picture quality index), PurColor, Micro Dimming Pro

  tunery DVB T2 / C / S2, kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, operační 

systém Tizen

  párování s mobilním zařízením (Mobile to TV, zrcadlení, 

DLNA), Game Mode, Steam Link, Podpora iTunes TV 

a Airplay, Integrované IPTV, HBO GO, Voyo, Netflix, Rakuten 

TV, vestavěná Wi-Fi, internetový prohlížeč, dálkový ovládač 

TM1240

  audio 10 W, konfigurace repro 2.0 CH, Dolby Digital Plus, 

Multiroom link

  2× HDMI, 1× USB 2.0, 1× LAN, 1× kompozit, 1× komponent, 

1× optický výstup, 1× CI+ (1.4)

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva tmavě šedá / titanová 

   BZ00123045 

 267 
bodů

 ULTRRRA HD LEED TVV 65" 
 UE65RU7452 

   rozlišení 4K 3 840×2 160, PQI 2 000 (picture quality index), 

Dynamic Crystal Color, HDR (HDR10+ / HLG), Supreme UHD 

Dimming, plynulé zobrazení rychlého pohybu – MR100, tunery 

DVB T2 / C / S2, kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, operační 

systém Tizen

  integrované IPTV, HBO GO, Voyo, Netflix, Rakuten TV, 

nahrávání na externí HDD – (PVR), Time Shift (sledování 

nahrávaného programu s časovým posunem), vestavěná 

Wi-Fi, internetový prohlížeč, SmartThings (notifikace a správa 

domácích spotřebičů), kovový Smart ovládač TM1990C

  audio 20 W, konfigurace repro 2.0 CH, Dolby Digital Plus, 

Multiroom link, Bluetooth Audio,

  3× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, 1× LAN, 1× kompozit, 

1× komponent, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.4)

  skryté vedení kabelů

  aplikace Apple TV, technologie AirPlay 2

  barva stříbrná 

   BZ00122885 

kód položky  úhlopříčka body

 BZ00122885  65" (163 cm)  777 

 BZ00122890  55" (138 cm)  539 

 BZ00122895  50" (125  cm)  486 

 BZ00122900  43" (108 cm)  380 

 777 
bodů
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

 PRAAČČKA SEE SSUŠIČČKOU 
 WD 80M4A43JW 

  energetická třída A, odstřeďování A, praní A

 náplň prádla 8 kg, sušení 4,5 kg

 hlučnost při sušení 59 dB, praní 54 dB, odstřeďování 73 dB

 průměrná spotřeba vody 88 l / cyklus

 max. odstřeďování 1 400 ot. / min

 keramické topné těleso, diamantový buben

 programy: Air Wash, denní praní, syntetika, sušení bavlny, 

59' praní + sušení, dětské prádlo, čistění bubnu, vlna, sušení 

syntetiky, bavlna, máchání + odstřeďování, předpírka, intenzivní, 

15' rychlé praní

 digitální invertorový motor se zárukou 10 let

 rozměry (v×š×h) 85×60×60 cm 

  BZ00123120 

 433 
bodů
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 PRAAČČKA S PŘŘEDNNÍM PLLNNĚNÍM 
 WW 70J5446DW/ZE 

   energetická třída A+++, odstřeďování B

  náplň prádla 7 kg

  hlučnost praní 51 dB, odstřeďování 74 dB

  max. odstřeďování 1 400 ot. / min

  Bubble Soak, dětská pojistka, Easy Iron, rychlé praní, 

StayClean Drawer™, Eco Bubble™ Technologie, odložený 

konec, Last memory, Smart Check

  keramické topné těleso, diamantový buben

  motor s digitálním invertorem

  Programy: 15' rychlé praní, bavlna, jemné prádlo, 

máchání + odstřeďování, syntetika, dětské prádlo, denní praní, 

čistění bubnu, odstřeďování, vlna, lůžkoviny, tmavé oblečení, 

předpírka, intenzivní praní, Super Eco

  rozměry (v×š×h) 85×60×55 cm 

   BZ00123125  270 
bodů

 PRAAČČKA S PŘŘEDNNÍM PLLNNĚNÍM 
 WW 70K5210UW/ZE 

   energetická třída A+++, odstřeďování B

  náplň prádla 7 kg

  hlučnost praní 54 dB, odstřeďování 74 dB

  max. odstřeďování 1 200 ot. / min

  Bubble Soak, Eco Bubble™, Full AddWash, Smart Check, Last 

Memory, dětská pojistka

  keramické topné těleso, diamantový buben

  Programy: 15' / 30' rychlé praní, bavlna, jemné prádlo, 

máchání + odstřeďování, syntetika, dětské prádlo, denní praní, 

outdoor, vlna, lůžkoviny, čistění bubnu, odstřeďování, tmavé 

oblečení, předpírka, intenzivní praní, Super Eco

  digitální invertorový motor se zárukou 10 let

  rozměry (v×š×h) 85×60×55 cm

  barva bílá 

   BZ00123130  318 
bodů

 PRAAČČKA S PŘŘEDNNÍM PLLNNĚNÍM 
 WW 90K6414QW/ZE 

   energetická třída A+++, odstřeďování A

  náplň prádla 9 kg

  hlučnost praní 53 dB, odstřeďování 74 dB

  max. odstřeďování 1 400 ot. / min

  Bubble Soak, Eco Bubble™, AddWash, Smart Check, Last 

Memory, dětská pojistka, Smart Control, Super Speed

  keramické topné těleso, diamantový buben

  Programy: bavlna, jemné prádlo, máchání + odstřeďování, 

syntetika, dětské prádlo, denim, outdoor, vlna, lůžkoviny, čistění 

bubnu, tmavé oblečení, předpírka, intenzivní praní, Super Eco

  digitální invertorový motor se zárukou 10 let

  rozměry (v×š×h) 85×60×55 cm 

   BZ00123135 

 410 
bodů
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 PRAAČČKA S PŘŘEDNNÍM PLLNNĚNÍM 
 WW 90M740NOA/ZE 

  energetická třída A+++, odstřeďování A

 náplň prádla 9 kg

 hlučnost praní 49 dB, odstřeďování 73 dB

 max. odstřeďování 1 400 ot. / min

 Technologie QuickDriveTM, AddWash, EcoBubbleTM, dětský 

zámek, Aqua Stop hadice, odložený konec praní

 keramické topné těleso

 Qrator, SmartCheck – autodiagnostika, SmartControl 

s připojením wifi informuje o průběhu praní

 programy: bavlna, Super Eco Wash, syntetika, vlna, outdoor, 

ekologické čištění bubnu Eco Drum Clean+, 15’minut rychlé 

praní, máchání + odstřeďování, odstřeďování, pára, jemné, 

lůžkoviny, Super Speed

 digitální invertorový motor se zárukou 10 let

 rozměry (v×š×h) 85×60×69 cm

 barva bílá 

  BZ00123140 

 673 
bodů

 SUŠIČKA PPRÁÁDLAA 
 DV 90M6200CW/ZE 

  kapacita 9 kg, Crystal Gloss DesignTM (Blue) s LED displejem

 energetická třída A+++, účinnost sušení B, hlučnost 65 dB (A), 

spotřeba el. en. 194 kWh / rok

 diamantový buben pro šetrné sušení, tepelné čerpadlo

 sušicí nástavec pro šetrné sušení bot nebo dětských hraček 

přímo v bubnu sušičky

 14 programů: Extra suché, Suché do skříně, Snadné k žehlení, 

Vlna, Mimořádně jemné, Outdoor, Sportovní, Rychlé sušení, 

Časové sušení, Teplý vzduch, Studený vzduch              

 ochrana proti intenzivnímu zmačkání prádla 

 odložený konec, vypnutí zvuku, vnitřní osvětlení, dětský zámek, 

ochrana před zmačkáním, zámek dveří 

 Smart Check – rozpozná a diagnostikuje problémy v rané fázi 

a poskytuje rychlé snadné řešení pomocí smartphonu                                                                                              

 kontrolka pro včasné čištění filtru, senzorický systém sušení, 

ukazatel množství kondenzátu v nádobce

 rozměry (š×v×h) 85×60×65 cm 

  BZ00123050 

 549 
bodů
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 SUŠIČKA PPRÁÁDLAA 
 DV 90N62632W/ZE 

  kapacita 9 kg, Crystal Gloss DesignTM (Blue) s LED displejem

 energetická třída A+++, účinnost sušení B, hlučnost 65 dB (A), 

spotřeba el. en. 194 kWh / rok

 diamantový buben pro šetrné sušení, tepelné čerpadlo

 sušicí nástavec pro šetrné sušení bot nebo dětských hraček 

přímo v bubnu sušičky

 14 programů: Extra suché, Suché do skříně, Snadné k žehlení, 

Vlna, Mimořádně jemné, Outdoor, Sportovní, Rychlé sušení, 

Časové sušení, Teplý vzduch, Studený vzduch              

 odložený konec, vypnutí zvuku, vnitřní osvětlení, dětský zámek, 

ochrana před zmačkáním, zámek dveří 

 funkce Q-Rator navrhuje optimální sušicí program a umožňuje 

nastavit plán sušení

 funkce Smart Check rozpozná a diagnostikuje problémy

 funkce Smart Control umožňuje ovládat sušičku z mobilního 

telefonu                                                                                             

 kontrolka pro včasné čištění filtru, senzorický systém sušení, 

ukazatel množství kondenzátu v nádobce 

  BZ00123055 

 610 
bodů

 SUŠIČKA PPRÁÁDLAA 
 DV 90N8287AW/ZE 

  kapacita 9 kg, Crystal Gloss DesignTM (Blue) s LED displejem

 energetická třída A+++, účinnost sušení B, hlučnost 65 dB (A), 

spotřeba el. en. 194 kWh / rok

 perličkový buben, tepelné čerpadlo, Design ke QuickDrive 

pračkám

 sušicí nástavec pro šetrné sušení bot nebo dětských hraček 

přímo v bubnu sušičky

 14 programů: Extra suché, Suché do skříně, Snadné k žehlení, 

Vlna, Mimořádně jemné, Outdoor, Sportovní, Rychlé sušení, 

Časové sušení, Teplý vzduch, Studený vzduch              

 odložený konec, vypnutí zvuku; vnitřní osvětlení, dětský zámek, 

ochrana před zmačkáním, zámek dveří 

 funkce Q-Rator navrhuje optimální sušicí program a umožňuje 

nastavit plán sušení

 funkce Smart Check rozpozná a diagnostikuje problémy

 funkce Smart Control umožňuje ovládat sušičku z mobilního 

telefonu                                                                                             

 kontrolka pro včasné čištění filtru, senzorický systém sušení, 

ukazatel množství kondenzátu v nádobce 

  BZ00123060 

 777 
bodů
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 KOMMMBINOVVAANÁ CHLADDDNIČKA 
 RB 33J3315SA 

   objem chladničky 230 l, mrazáku 98 l

  energetická třída A++

  výstražný signál dveří, kompresor s digitálním 

převodníkem, klimatická třída SN, N, ST, T

  roční spotřeba energie 248 kWh / rok

  hlučnost 40 dB

  beznámrazová technologie True No Frost

  přihrádka na mléčné výrobky, zásobník na vejce, 

2 zásuvky na ovoce a zeleninu, police na víno, nádoba 

na led

  funkce Multi Flow, rovnoměrné chlazení celého prostoru

  vnější LED displej s modrým podsvícením

  Fresh Zone – šuplík s řízenou teplotou

  EZ Slide Out – praktická vysouvací polička

  Chill Compartment = zóna 0 °C

  rozměry (v×š×h) 185×59,5×69,7 cm 

   BZ00120365 

 339 
bodů

 KOMMMBINOVVAANÁ CHLADDDNIČKA 
 RB 33N340NWW/EF 

   objem chladničky 217 l, mrazáku 98 l

  energetická třída A+++

  systém True No Frost s cirkulací vzduchu v mnoha 

směrech pomocí technologie Multi-Flow

  systém All Around Cooling zajišťuje dokonalé chlazení 

v každém rohu chladničky

  praktická vysouvací polička Easy Slide Out, přihrádka 

na vejce a mléčné výrobky

  horní LED osvětlení

  hlučnost 38 dB

  spotřeba energie 175 kWh / rok

  invertorový kompresor s prodlouženou zárukou 10 let

  rozměry (v×š×h) 185×59,5×66,8 cm

  barva bílá 

   BZ00123080 

 417 
bodů
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 KOMMMBINOVVAANÁ CHLADDDNIČKA 
 RB 33N341MSA/EF 

  objem chladničky 217 l, mrazáku 98 l

 energetická třída A+++

 systém True No Frost s cirkulací vzduchu v mnoha 

směrech pomocí technologie Multi-Flow

 systém All Around Cooling zajišťuje dokonalé chlazení 

v každém rohu chladničky

 praktická vysouvací polička Easy Slide Out, přihrádka 

na vejce a mléčné výrobky, držák na víno, 

 horní LED osvětlení, přestavitelný směr otevírání dveří

 hlučnost 38 dB

 spotřeba energie 175 kWh / rok

 invertorový kompresor s prodlouženou zárukou 10 let

 rozměry (v×š×h) 185×59,5×66,8 cm

 barva kovově šedá 

  BZ00123085 

 384 
bodů

 KOMMMBINOVVAANÁ CHLADDDNIČKA 
 RB 37J501MB1/EF 

  objem chladničky 255 l, mrazáku 98 l

 energetická třída A+++

 All around Cooling – dokonalé chlazení v každém rohu 

s Multi Flow funkcí

 SpaceMax Technology zvětšuje objem lednice až o 30 %

 Fresh Zone s nulovou teplotou pro účinnou ochranu 

čerstvosti

 pravý beznámrazový systém True No Frost

 přihrádky na vejce a mléčné výrobky 

 digitální ovládání, modrý LED displej, horní LED osvětlení 

s nízkou spotřebou energie, přestavitelný směr otevírání 

dveří

 mrazák se třemi zásuvkami

 hlučnost 39 dB

 spotřeba energie 183 kWh / rok

 invertorový kompresor s prodlouženou zárukou 10 let

 rozměry (v×š×h) 201×59,5×67,5 cm

 barva černá 

  BZ00123090  455 
bodů
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 KOMMBINOVVANNÁ CCHLADNNIČKA 
 RB 37J5029WW 

  objem chladničky 267 l, mrazáku 98 l

 energetická třída A+++

 technologie Multi Flow s cirkulací vzduchu

 dvojitý chladicí systém Twin Cooling Plus s kovovou vnitřní 

stěnou Metal Plate SpaceMax Technology

 pravý beznámrazový systém True No Frost

 hlučnost 37 dB

 digitální invertorový kompresor se zárukou 10 let

 rozměry (v×š×h) 201×59,5×67,5 cm

 barva bílá 

  BZ00123095 

 452 
bodů

 AMEEERICKKÁÁ CHHLADNNIČKA 
SIDDEE-BY-SSIDDE 
 RF 24FSEDBSR/EO 

  objem chladničky 348 l, šuplíku 39 l, mrazáku 123 l 

 energetická třída A+

 TWIN cooling plus™ systém (udržuje až 75 % 

vlhkost), systém NoFrost s cirkulací vzduchu 

v různých směrech pomocí technologie Multi-Flow

 digitální regulace teploty, LED displej s modrým 

podsvícením

 šuplík s Flex zónou pro volitelnou teplotu 

(-1,1,3,5 °C)

 Chill compartment, dávkovač vody a ledu 

s digitálním ovládáním, automatická výroba 

kostkového ledu a ledové tříště, filtr na vodu, 

kontrola vlhkosti, sklopná polička, antibakteriální 

povrch 

 přestavitelné dveřové přihrádky, jednoduché 

otvírání dveří Easy open, zvuková signalizace 

otevřených dveří

 roční spotřeba elektrické energie 427 kWh

 hlučnost 41dB

 invertorový kompresor s prodlouženou 

zárukou 10 let 

 rozměry (v×š×h) 177,7×90,8×76,8 cm

 barva nerez 

  BZ00120425 

 1 605 
bodů



115ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 AMEERICKKÁÁ CHHLADNNIČKA 
SIDDEE-BY-SIIDE 
 RF 56J9041SR/EO 

  objem chladničky 361 l, mrazáku 203 l 

 energetická třída A++

 4dvéřová French Door kombinace nejvyšší řady

 Cool Select Zone™ zóna s volitelnou teplotou pro 

zachování maximální čerstvosti potravin

 trojitý chladicí systém Triple Cooling s Metal 

Cooling s kovovým plátem na zadní straně 

chladničky

 pravý beznámrazový systém True No Frost + Multi 

Flow dynamická cirkulace vzduchu na úrovni 

každé police

 podavač vody a ledu, automatická výroba 

kostkového ledu a ledové tříště

 digitální ovládání, modrý LED displej, efektivní 

vysokosvítící LED vnitřní osvětlení s nízkou 

spotřebou energie

 roční spotřeba elektrické energie 369 kWh 

 hlučnost 39 dB

 digitální invertorový kompresor se zárukou 10 let 

 rozměry (v×š×h) 182,5×90,8×73,3 cm

 barva nerez 

  BZ00123100 

 1 944 
bodů

 AMEEERICKKÁ CHLLADNIIČČKA 
SIDEE-BY-SSIDDE 
 RS 67N8211B1/EF 

  Objem chladničky 407 l, mrazáku 202 l 

 energetická třída A++

 beznámrazová technologie True No Frost 

 dvojitý chladicí systém Twin Cooling Plus – oddělené 

okruhy pro chladničku a mrazák

 nápojový automat + ledovač ve dveřích mrazničky

 roční spotřeba energie 386 kWh

 hlučnost 39 dB

 digitální invertorový kompresor se zárukou 10 let

 rozměry (v×š×h) 178×91,2×77,2 cm 

  BZ00123105 

kód položky  barva body

 BZ00123105  černá  758 

 BZ00123110  Inox  724 

 BZ00123115  bílá  778 

 758 
bodů
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 MIKRRROVLNNNÁÁ TROOUBA 
 MC 28H5015AK/EO 

  výkon 900 W, gril 1 250 W, horký vzduch 2 050 W

 vnitřní objem 28 l, otočný talíř 32,5 cm

 keramický vnitřní povrch, elektronické ovládání tlačítky, LED 

displej

 7 úrovní výkonu, max. čas ohřevu 99 min

 15 programů pro zdravé vaření a pečení, 5 programů pro 

rozmrazování, 5 programů Jogurt / Kynutí těsta, 4 programy 

AutoCook, 6 programů ohřívání hotových jídel

 funkce odstranění pachu, zvukový signál konce vaření, rychlý 

předehřev, dětská pojistka

 rozměry (š×v×h) 51,7×31,0×47,48 cm 

  BZ00123065 

kód položky  barva body

 BZ00123065  černá  122 

 BZ00123070  bílá  112 

 122 
bodů

 MIKRRROVLNNNÁÁ TROOUBA 
 MC 32K7055CT/EO 

  výkon 900 W, gril 1 500 W, horký vzduch 2 100 W

 vnitřní objem 32 l, otočný talíř 34,5 cm s možností vypnutí

 keramický vnitřní povrch, elektronické ovládání tlačítky 

a otočným voličem, LED displej

 6 úrovní výkonu, HotBlast™ Technology – extrémně velký 

ventilátor + dvojitý gril pro rychlé výsledky (šťavnaté uvnitř, 

křupavé zvenčí)

 programy pro zdravé vaření a pečení, programy Jogurt / Kynutí 

těsta, SLIM FRY, Power Defrost pro extra rychlé rozmrazování

 zvukový signál konce vaření, dětská pojistka, tlačítko Save 

Energy

 rozměry (š×v×h) 52,3×30,9×47,98 cm

 barva černá s kombinací nerez 

  BZ00123075 

 130 
bodů

 MIKRRROVLNNNÁÁ TROOUBA 
 MS 23F301TAS 

  výkon 800 W, příkon 1150 W

 vnitřní objem 23 l, ø talíře 28,5 cm

 vnitřní povrch z keramického smaltu

 6 úrovní trouby, displej LED, dotykové ovládání + otočný 

ovládač, nastavení hodin (12 / 24 hodin), zvuková signalizace, 

dětská pojistka, nastavení hmotnosti / velikosti porce, zvukový 

signál po skončení přípravy (16 programů zdravého vaření), 

pohlcovač pachu

 rozměry: (š×v×h) 48,9×27,5×37,4 cm 

  BZ00120385 

 68 
bodů



117ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 ROBBOOTICKÝKÝ VVYSAAVAČ 
 VR20K9350WK/GE 

  sací výkon 42,9 W

 čas nabíjení 240 min

 hlučnost 78 dB

 doba úklidu 30 / 60 / 90 min

 FullView Sensor™, automatický návrat do stanice, dálkové 

ovládání

 objem sáčku / nádoby 0,7 l, omyvatelný filtr

 LED displej, prachový senzor

 režimy vysávání: automatický, Point Cleaning, tichý, Manual, 

Turbo, Spot

 Visionnary Mapping Systém, plánování úklidu, Wi-fi ovládání

 rozměry (š×v×h) 37,8×13,5×36,2 cm

 barva černá 

  BZ00123145  656 
bodů

 ROBBOOTICKÝKÝ VVYSAAVAČ 
 VR20M707CWD/GE 

  sací výkon 20 W

 čas nabíjení 160 min

 hlučnost 77 dB

 doba úklidu 30 / 60 / 90 min

 FullView Sensor™, automatický návrat do stanice, dálkové 

ovládání

 objem sáčku / nádoby 0,3 l 

 LED displej 

 režimy vysávání: automatický, Edge Clean Master, kolečka 

Easy Pass, plánování úklidu, samočisticí kartáč, Wi-fi ovládání

 inteligentní funkce Power Control

 rozměry (š×v×h) 34×9,7×34,8 cm

 barva zlatá 

  BZ00123150  535 
bodů

 TYČOOOVÝ VYYSAAVAČČ 
 VS60K6050KW/GE 

  možnost vyjmutí těla a použití jako ruční vysavač

 max. příkon 170 W

 objem sáčku / nádoby 0,25 l

 hlučnost 83 dB

 provozní čas 30 min

 technologie EZClean, 180° rotace, ultra lehký

 výstupní filtr, omyvatelný filtr

 rozměry 26×110×16,5 cm

 barva černá / bílá 

  BZ00123155 

 178 
bodů
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NOTEBOOKY

 NNOOTTEBBOOK 15-RRBB081NNC 
 7BX85EA 

  displej 15,6“ HD Antiglare slim SVA

 paměť 4 GB DDR4 1DM

 disk1 TB 5 400 ot. / min

 AMD RadeonTM – UMA, DVD-RW

 Wifi bgn + BT

 operační systém Windows 10 Home 64 bit 

 2-2-0, Jet Black DF 

  BZ00123370 

 273 
bodů



121ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 NNOOTTEBBOOK 14-DDKK000000NNC 
 6VS74EA 

   displej 14" Full HD AntiGlare slim SVA 

  dvoujádrový procesor AMD A6-9225

  paměť 4 GB DDR4 1 866 MHz SDRAM

  disk 1 TB 2,5" HDD SATA III 5 400 ot. / min

  AMD Radeon R4

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva zlatá 

   BZ00123375 

 321 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 15-BBSS1600NNC 
 3RQ38EA 

   displej 15,6" HD AntiGlare slim SVA

  dvoujádrový procesor Intel® Core™

  paměť 4 GB DDR3L 1 600 MHz SDRAM

  disk 128 GB M.2 SSD SATA-3 TLC

  Intel® HD 5500

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva černá 

   BZ00123380 

 321 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 15-DDBB100033NNC 
 6WJ42EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare SVA

  čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 3 3300U

  paměť 4 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 1 TB 2,5" HDD SATA III 5 400 ot. / min

  AMD Radeon RX Vega 3 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva šedá 

   BZ00123385 

 385 
bodů
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 NNOOTTEBBOOK 15-DDWW0000033NC 
 6WK69EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA

  dvoujádrový procesor Intel® Pentium Gold 4417U

  paměť 4 GB DDR4 2 133 MHz SDRAM

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  Intel® HD 610 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123390 

 404 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 15-DDBB17001NNC 
 7BP99EA 

   15,6“ FHD AntiGlare slim TN

  dvoujádrový procesor Ryzen 3 3200U

  paměť 8 GB DDR4 1DM 2 400 MHz

  disk 512 GB SSD PCIe 

  AMD Radeon 530 2 GB

  operační systém Windows 10 Home 64 bit 

   BZ00123395 

 465 
bodů



123ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 NNOOTTEBBOOK 14-CCEE200000NNC 
 6WJ08EA 

   displej 14" Full HD AntiGlare UWVA

  dvoujádrový procesor Intel® Core™ i3-8145U

  paměť 4 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  Intel® HD 620 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva bílá / stříbrná 

   BZ00123400 

 500 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 17-CCAA100022NNC 
 6WU35EA 

   displej 17,3" Full HD AntiGlare UWVA

  dvoujádrový procesor AMD Ryzen 3 3200U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe

  AMD Radeon RX Vega 3 

  operační systém Windows 10 Home

  barva stříbrná 

   BZ00123405 

 513 
bodů
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 NNOOTTEBBOOK 15-DDBB101100NNC 
 6WS16EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare SVA

  čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 3 3200U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 128 GB M.2 SSD SATA-3 TLC + 1 TB 2,5" HDD SATA III

  AMD Radeon RX Vega 3 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123410 

 529 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 15-DDWW0000066NC 
 6WK44EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA

  čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-8265U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  Intel® UHD 620 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123415 

 577 
bodů



125ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 NNOOTTEBBOOK 14-CCEE200099NNC 
 6WN19EA 

   displej 14" Full HD AntiGlare UWVA

  čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-8265U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  NVIDIA GeForce MX130

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123420 

 642 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 17-CCAA100066NNC 
 6WM56EA 

   displej 17,3" Full HD AntiGlare UWVA

  čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 5 3500U

  paměť 16 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe + 1 TB 2,5" HDD SATA 

III 5 400 ot. / min

  AMD Radeon RX Vega 8 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123425 

 706 
bodů
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 NNOOTTEBBOOK 15-DDWW0011100NC 
 6WK18EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA

  čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-8265U

  paměť 16 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  NVIDIA GeForce MX130 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123430 

 770 
bodů

 NNOOTTEBBOOK 
EENNVYY XX3600 113-AR0000222NNC 
 6WE92EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA

  čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 5 3500U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  AMD Radeon RX Vega 8 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva černá 

   BZ00123435 

 770 
bodů

 NNOOTTEBBOOK
EENNVYY 113-AAQ000088NNC 
 6ZP87EA 

   displej 13,3" Full HD BrightView UWVA

  čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i7-8565U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe

  Intel® UHD 620

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva zlatá 

   BZ00123440 

 930 
bodů



127ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 NNOOTTEBBOOK
PPRROOBOOOKK 44550 GG6 
 6HL92EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA

  dvoujádrový procesor Intel® Core™ i3-8145U

  paměť 4 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  1 TB 2,5" HDD SATA III 

  Intel® UHD 620 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva stříbrná 

   BZ00123450 

 482 
bodů

 NNOOTTEBBOOK
PPRROOBOOOKK 44550 GG6 
 5PP64EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA

  čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-8265U

  paměť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  Intel® UHD 620 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva šedá 

   BZ00123455 

 690 
bodů

 NNOOTTEBBOOK
EENNVYY 117-CCE0000055NNC 
 6WT25EA 

   displej 17,3" Full HD AntiGlare UWVA, bezokrajový skleněný 

panel Corning Gorilla

  čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i7-8565U

  paměť 16 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM

  disk 257 GB M.2 SSD PCIe NVMe + 1 TB 2,5" HDD SATA 

III 7 200 ot. / min

  NVIDIA GeForce MX250 

  operační systém Windows 10 Home 64 bit

  barva zlatá 

   BZ00123445 

 1 058 
bodů
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MONITORY

 LLEED MONITTOOOR PP232 
 K7X31AA 

  úhlopříčka 23“

 rozlišení 1 920×1 080 Full HD

 pozorovací úhel 170 ° vodorovně, 160 ° svisle

 jas 250 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický kontrast 5 000 000 : 1 

 odezva 5 ms

 video vstupy VGA, DisplayPort 

  BZ00123175 

 119 
bodů

 LLEED MONITTOOOR EELLITEDDDISSPLAAYY EE22233 
 1FH45AA 

  úhlopříčka 21,5" 

 rozlišení 1 920×1 080 Full HD

 panel IPS w / LED micro-edge

 jas 250 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1

 odezva 5 ms 

 matný panel

 konektory VGA, DP 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0

 bez integrovaných reproduktorů 

  BZ00123180 

 154 
bodů



129ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 LLEED MONITTOOOR 222WW 
 1CA83AA 

  úhlopříčka 21,5"

 panel antireflexní, IPS, LED podsvícení

 rozlišení 1 920×1 080

 pozorovací úhel 178 ° vodorovně, 178 ° svisle

 jas 250 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický 5 000 000 : 1 

 odezva 5 ms

 konektory VGA, HDMI 

  BZ00123185 

 77 
bodů

 LLEED MONITTOOOR 224FF 
 2XN60AA 

  úhlopříčka 24"

 rozlišení 1 920×1 080

 panel IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení

 pozorovací úhel 178 ° vodorovně, 178 ° svisle

 jas 300 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický kontrast 10 000 000 : 1 

 odezva 5 ms

 video vstupy VGA, HDMI

 zadní strana v černém provedení 

  BZ00123190 

 105 
bodů
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 LLEED MONITTOOOR 224WW 
 1CA86AA 

  úhlopříčka 23,8"

 rozlišení 1 920×1 080

 panel antireflexní, IPS, LED podsvícení

 pozorovací úhel 178 ° vodorovně, 178 ° svisle

 jas 250 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický 5 000 000 : 1

 odezva 5 ms

 video vstupy VGA, HDMI 

  BZ00123195 

 93 
bodů

 LLEED MONITTOOOR 225XX 
 3WL50AA 

  úhlopříčka 24,5“

 rozlišení 1 920×1 080

 panel antireflexní, LED podsvícení, AMD FreeSync

 pozorovací úhel 170 ° vodorovně, 160 ° svisle

 jas 400 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický 12 000 000 : 1 

 odezva 1 ms

 video vstupy HDMI, DisplayPort 

  BZ00123200 

 192 
bodů

 LLEED MONITTOOOR 227 CURRRVVED 
 Z4N74AA 

  úhlopříčka 27"

 rozlišení 1 920×1 080

 panel VA s LED podsvícením

 pozorovací úhel 178 ° vodorovně, 178 ° svisle

 jas 300 cd / m²

 statický kontrast 3 000 : 1, dynamický kontrast 10 000 000 : 1

 odezva 5 ms

 video vstupy HDMI, DisplayPort 

  BZ00121280 

 192 
bodů
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 LLEED MONITTOOOR 227FF 
 2XN62AA 

  úhlopříčka 27"

 rozlišení 1 920×1 080

 panel IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení

 pozorovací úhel 178 ° vodorovně, 178 ° svisle

 jas 300 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický kontrast 10 000 000 : 1

 odezva 5 ms

 video vstupy VGA, 2× HDMI

 zadní strana v černém provedení 

  BZ00123205 

 144 
bodů

 LLEED MONITTOOOR 227FFW 
 3KS64AA 

  úhlopříčka 27"

 rozlišení 1 920×1 080

 panel IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení

 pozorovací úhel 178 ° vodorovně, 178 ° svisle

 jas 300 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický 10 000 000 : 1 

 odezva 5 ms

 video vstupy VGA, 2× HDMI

 zadní strana v bílém provedení 

  BZ00121950 

 144 
bodů

 LLEED MONITTOOOR 227QQ 
 3FV90AA 

  úhlopříčka 27"

 rozlišení 2 560×1 440

 panel matný, antireflexní, LED podsvícení

 pozorovací úhel 170 ° vodorovně, 160 ° svisle

 jas 350 cd / m²

 statický kontrast 1 000 : 1, dynamický kontrast 10 000 000 : 1 

 odezva 2 ms

 video vstupy HDMI, DVI-D, DisplayPort 

  BZ00121955 

 198 
bodů
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TISKÁRNY

 IINNKOOUUSTOOVVÁÁÁ TISKKÁRRNNAA A44 
 DESKJET 2630 ALL-IN-ONE 

  barevná tiskárna, skener, kopírka

 maximální rychlost tisku 7,5 strany / min (černobíle), 

5,5 stran / min (barevně), ruční tisk s podporou ovladače

 rozlišení 1 200×1 200 dpi

 vestavěná paměť

 rozhraní USB 2.0, bezdrátový Wi-Fi adaptér 802.11b / g / n

 HP PCL 3 GUI

 rozlišení optického skenování až 1 200 dpi

 velikost skenu na ploše max. 216×297 mm

 formát pro skenování JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG 

  BZ00121775 

 29 
bodů



133ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 IINNKOOUUSTOOVVÁÁÁ TISKKÁRRNNAA A44 
 DJ3639 INK ADVANTAGE 

   barevná tiskárna, kopírka, skener

  maximální rychlost tisku 20 stran / min (černobíle), 16 stran / min 

(barevně)

  manuální oboustranný tisk, bezokrajový tisk, AirPrint

  maximální tiskové rozlišení 4 800 dpi

  rozlišení skeneru 1 200 dpi

  rozhraní USB, Wi-Fi 

   BZ00121780 

 36 
bodů

 IINNKOOUUSTOOVVÁÁÁ TISKKÁRRNNAA A44 
 DESKJET INK ADVANTAGE 5075 ALL-IN-ONE 

   barevná tiskárna, skener, kopírka

  maximální rychlost tisku 10 stran / min (černobíle), 7 stran / min 

(barevně)

  rozlišení 1 200×1 200 dpi

  bezokrajový tisk, oboustranný tisk

  rozlišení skeneru 1 200 dpi

  rozhraní USB, Wi-Fi

  podporované operační systémy: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 

Mac OS X 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9 

   BZ00121785 

 59 
bodů

 IINNKOOUUSTOOVVÁÁÁ TISKKÁRRNNAA A44 
 OFFICEJET PRO 6960 

   barevná tiskárna, skener, fax

  rozlišení 600×1 200 dpi

  maximální rychlost tisku 18 str. / min, oboustranný tisk

  formáty A4, A5, A6, B5 (JIS), kartotéční lístek A4, 13×18 cm, 

10×15 cm, obálky C5, C6, DL

  paměť 1 GB

  připojení USB 2.0, Ethernet (LAN), bezdrátový WiFi 

adaptér 802.11b / g / n, faxový konektor RJ-11

  mobilní tisk HP ePrint, Apple AirPrint, tisk Wireless Direct, 

certifikace Mopria, MOOBE

  podporované operační systémy: Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac 

OS X v10.9, 10.10, 10.11 

   BZ00120290 
 92 
bodů



134 ELEKTRONIKA HP

 IINNKOOUUSTOOVVÁÁÁ TISKKÁRRNNAA A44 
 INK TANK WIRELESS 415 

  barevná tiskárna, skener, kopírka

 rozlišení 4 800×1 200 dpi

 tisk až 15 000 stran černobíle a 8 000 stran barevně

 mobilní tisk ePrint, AirPrint

 Wi-Fi direct

 tichý režim, bezokrajový tisk 

  BZ00123160 

 129 
bodů

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 HP LASERJET PRO M203DW 

  černobílá tiskárna A4, A5, A6, B5 (JIS)

 maximální rychlost tisku 28 stran / min

 rozlišení 1 200×1 200 dpi

 paměť 256 MB

 automatický oboustranný tisk

 PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG

 připojení USB 2.0, port Ethernet (LAN), bezdrátový Wi-Fi 

adaptér 802.11b / g / n

 možnost mobilního tisku HP ePrint, Apple AirPrint 1.5 se 

senzorem přítomnosti papíru, Google Cloud Print 2.0, 

bezdrátový přímý tisk (HP Wireless Direct)

 podporované operační systémy Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 

Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, Linux 

  BZ00121750  135 
bodů

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 LASERJET PRO MFP M227SDN 

  28 ppm, 600×600 dpi 

 duplex, ADF na 35 listů

 USB 2.0 + LAN, 2řádkový displej

 JetIntelligence technologie 

  BZ00123165 

 193 
bodů



135ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 COLOR LASERJET PRO MFP M280NW 

  barevná tiskárna, skener, kopírka

 21 / 21 ppm, 600×600 dpi (HP ImageRET 3600)

 ePrint, AirPrint, WiFi, WiFi Direct

 USB 2.0, LAN, čelní port USB

 ADF na 50 listů

 PCL 5 / 6, Postscript 

  BZ00123170 

 251 
bodů

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 LASERJET PRO 400 MFP M426FDW 

  černobílá tiskárna, skener, fax

 rozlišení 1 200×1 200 dpi

 maximální rychlost tisku 40 stran / min, oboustranný tisk

 paměť 256 MB

 podporované operační systémy: Windows 10, 

Windows 8.1 / 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, 

Windows Server 2003 / 2008, OS X 10.8 Mountain Lion, OS 

X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite 

  BZ00121755 

 344 
bodů



136 ELEKTRONIKA HP

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 LASERJET PRO 500 MFP M521DW DUPLEX 

   barevná tiskárna, fax

  40 ppm, 1 200×1 200 dpi 

  DADF na 50 listů, duplex

  ePrint, LDAP

  USB 2.0 + LAN + WiFi

  dotykový ovládací panel 

   BZ00121260 

 642 
bodů

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 LASERJET PRO MFP M477FDW COLOR HP 

   barevná tiskárna, skener, kopírka, fax

  maximální rychlost tisku a kopírování 27 stran / min

  rozlišení 600×600 dpi, až 38 400×600 dpi emulované

  bezdrátové připojení Wi-Fi a NFC

  oboustranný jednoprůchodový skener a oboustranný tisk

  skenování do e-mailu, na USB nebo síťové složky

  paměť 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM

  rozhraní USB 2.0, síťový port Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000T, 

bezdrátový Wi-Fi adaptér 802.11b / g / n, hostitelský USB port

  HHP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, 

PCLm, PDF, URF, Native Office

  skener až 1 200×1 200 dpi 

   BZ00120305 

 395 
bodů



137ELEKTRONIKA HPProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA3 
 LASERJET MFP M436DN 

   černobílá tiskárna (pouze anglické menu), skener

  maximální rychlost tisku 23 stran / min, oboustranný tisk

  rozlišení: optické 600×600×2bitové dpi, rozšířené 

1 200×1 200 dpi

  paměť 128 MB

  rozhraní USB, Ethernet

  PCL6 

   BZ00121760 

 481 
bodů

 LLAASEERROVÁÁ TTTISKKÁÁRNAAA AA4 
 LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DW 

   barevná tiskárna, skener, kopírka

  maximální rychlost tisku 30 stran / min

  funkce HP Smart Install – snadné nastavení připojením 

k bezdrátové síti

  služba HP ePrint – tisk ze smartphonu nebo tabletu 

   BZ00121770 

 860 
bodů
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140 STAVEBNICE LEGO

LEGO® DUPLO 2–5 let

 PPARNÍÍ VVLÁČČEEK 
 LEGO® DUPLO 

  obsahuje sestavitelnou lokomotivu 

s motorem s technologií 

Push & Go, vagón pro cestující, 

vlakové nádraží, sklápěcí nakladač 

uhlí, strom a 16 dílů kolejí 

 vhodné pro děti od 2 do 5 let

 počet dílků: 59

 kód výrobce: 10874 

  BZ00111362 

 44 
bodů



141STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 MMICKKEYHOO PRÁZDNINNNOVÝ DŮMMM
 LEGO® DUPLO 

   vzdělávací sada pro nejmenší stavitele

  mohou si užít zalévání květin s Myškou Minnie, létání v letadle 

s Goofym, sáňkování s Myšákem Mickeym, popíjení čaje 

u zahradního stolku či u krbu nebo hraní s pejskem Plutem

  vhodné pro děti od 2 let

  počet dílků: 57

  kód výrobce: 10889 

   BZ00111590 

 41 
bodů

 ZÁÁMEEK Z LLEDDOVÉHO KKRÁLOVSSTTVÍ 
 LEGO® DUPLO 

   sada pro nejmenší stavitele

  novinka léta 2019

  princezny Elsa a Anna zvou na horký čaj a sněhulák Olaf zase 

k zimním radovánkám

  vhodné pro děti od 2 let

  kód výrobce: 10899 

   BZ00111592 

 38 
bodů



142 STAVEBNICE LEGO

 HASIIČSKÁ STTANICE 
 LEGO® DUPLO 

   sada pro předškoláky obsahuje snadno sestavitelnou požární 

stanici s věží a s hasičským autem se světly a zvukem sirény, 

dvě figurky hasičů a figurku psa

  vhodné pro děti od 2 let

  počet dílků: 76

  kód výrobce: 10903 

   BZ00111594 

 41 
bodů

 TRROPPICKÝ OSSTROV 
 LEGO® DUPLO 

   sada se zvířátky obsahuje pečovatele, cestovatele, dítě 

a 6 figurek zvířat: dospělého slona a mládě, dospělého tygra 

a mládě, opici a tukana

  pro děti od 2 let

  počet dílků: 73

  kód výrobce: 10906 

   BZ00111596 

 50 
bodů



143STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

LEGO® CLASSIC 4–99 let

 VEELKKÝ KREEATTIVNÍ BOOXX 
 LEGO® CLASSIC 

  obrovský box s kostkami ve 33 různých barvách

 vhodné pro všechny stavitele starší 4 let

 počet dílků: 790

 kód výrobce: 10698 

  BZ00111276 

 38 
bodů



144 STAVEBNICE LEGO

LEGO® CITY 5–12 let

HASIIČSKÁ STTANICE 
 LEGO® CITY 

  třípatrová hasičská stanice s kanceláří, relaxační místností 

a průzkumnou věží, s malým přístavem, oddělenou garáží 

a přistávací plochou pro sestavitelný průzkumný dron

 terénní vozidlo s požární hadicí, vodní skútr, dron 

a 4 minifigurky

 vhodné pro děti starší 5 let

 počet dílků: 509

 kód výrobce: 60215 

  BZ00111582 

 47 
bodů



145STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 KKOMMBAJJN 
 LEGO® CITY 

   velký kamion s otevírací kabinou a plochým 

přívěsem na kombajn, kombajn s otevírací 

kabinou

  2 minifigurky, sestavitelný strašák

  vhodné pro děti starší 5 let

  počet dílků: 358

  kód výrobce: 60223 

   BZ00111584 

 24 
bodů

 SSTAART VESSMÍRNÉÉÉ RAKEETTY 
 LEGO® CITY 

   modulární vícestupňová raketa inspirovaná 

NASA, kosmické vozítko, vesmírný teleskop, 

jednokolejná trať se 2 vozy a několika 

zastávkami, řídicí věž a startovací rampa, 

6 minifigurek

  vhodné pro děti starší 7 let

  počet dílků: 837

  kód výrobce: 60228 

   BZ00111586 

 79 
bodů

 OOTEEVŘENNÍ OBCHOODU 
SS KOOBLIHHAAMI 
 LEGO® CITY 

   obchod s koblihami s kávovarem a bankomatem, 

hračkářství, nákladní vůz s jeřábem se zvedacím 

a vysouvacím ramenem, policejní motorka, taxi 

s odnímatelnou střechou, dodávka novinářů 

a 10 minifigurek

  vhodné pro děti starší 6 let

  počet dílků: 790

  kód výrobce: 60233 

   BZ00111588 

 58 
bodů



146 STAVEBNICE LEGO

LEGO® HIDDEN SIDE od 8 let
LEGO® HARRY POTTER od 7 let

 ZÁÁCHHRANNNÝ KOUZELLNNICKÝ 
AUTOOBUS 
 LEGO® HARRY POTTER 

  třípatrový autobus je vybaven otevíracím bočním panelem, 

odnímatelnou střechou, posuvným lůžkem, smrštěnou hlavou 

a kývajícím se lustrem

 součástí jsou 3 nové minifigurky: Harry Potter, Stan Silnička 

a Ernie Bourák

 vhodné pro děti starší 8 let

 počet dílků: 403

 kód výrobce: 75957 

  BZ00111600 

 32 
bodů

 AADVVENTTNNÍ KALLENDÁÁÁŘ 
 LEGO® HARRY POTTER 

  sada 24 kouzelných dárků pro 

příjemnější čekání na Ježíška

 vhodné pro děti starší 7 let

 počet dílků: 305

 kód výrobce: 75964 

  BZ00111602  24 
bodů



147STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 VVLAAK DUUCHHŮ 
 LEGO® HIDDEN SIDE 

   sada pro interaktivní hru pomocí telefonu nebo 

tabletu, kompatibilní se zařízeními iOS a Android

  stáhněte si aplikaci Hidden Side, naskenujte 

model pomocí telefonu a vstupte do světa duchů

  součástí sady je 5 figurek: Jack Davids a Parker 

L. Jacksonová se smartphonem, geniální J.B., 

průvodčí, slečna Santosová a přátelský pasažér 

Chuck

  vhodné pro děti starší 8 let

  počet dílků: 697

  kód výrobce: 70424 

   BZ00111604  64 
bodů

 SSTRRAŠIDDELLNÁ STTŘEDNÍ 
ŠŠKOOLA VV NNEWBURRY 
 LEGO® HIDDEN SIDE 

   sada pro interaktivní hru pomocí telefonu nebo 

tabletu, kompatibilní se zařízeními iOS a Android

  stáhněte si aplikaci Hidden Side, namiřte telefon 

na školu v Newbury a probuďte stavebnici k životu

  sada obsahuje 8 figurek: Jack Davids a Parker 

L. Jacksonová se smartphonem, Elton Douglas, 

Rose Davidsová, ředitel školy, pan Clarke, 

studenti Paola a Wade a Davidsův pejsek 

ze záhrobí Spencer

  vhodné pro děti starší 8 let

  počet dílků: 697

  kód výrobce: 70424 

   BZ00111606  102 
bodů

 HHODDINOVVÁ VĚŽ 
VV BRRADAVVICCÍCH 
 LEGO® HARRY POTTER 

   třípatrová hodinová věž v Bradavicích, vstupní 

hala, učebna obrany proti černé magii, ošetřovna, 

koupelna prefektů, Brumbálova pracovna a ledové 

dekorace na vánoční ples

  součástí sady je 8 nových minifigurek: Harry Potter, 

Ron Weasley™, Hermiona Grangerová, Fleur 

Delacourová, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus 

Brumbál a Madam Maxime

  vhodné pro děti starší 9 let

  počet dílků: 922

  kód výrobce: 75948 

   BZ00111598  73 
bodů



148 STAVEBNICE LEGO

LEGO® CREATOR od 8 let
LEGO® FRIENDS od 6 let

 ZVVERRIMEX S KKAVÁRNOOU 
 LEGO® CREATOR 

  3v1 sada se zverimexem, kavárnou a dvoupodlažním bytem 

lze přestavět na několikapatrovou banku nebo trh s tramvají

 součástí sady jsou 3 minifigurky

 vhodné pro děti starší 9 let

 počet dílků: 969

 kód výrobce: 31097 

  BZ00111608 

 58 
bodů



149STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

MMIAA A JEEJÍÍ DŮM 
 LEGO® FRIENDS 

   domek schovaný v lese je vybaven kuchyní, 

koupelnou, obývacím pokojem a Miinou ložnicí, 

ze které se dá dostat na venkovní lezeckou stěnu

  součástí jsou 3 minifigurky a dvě zvířátka

  pro děti starší 6 let

  počet dílků: 715

  kód výrobce: 41369 

   BZ00111610 

 53 
bodů

MMISE NA ZÁÁCHRAAANU 
DDELLFÍNŮ 
 LEGO® FRIENDS 

   obsahuje ponorku s pozorovací kupolí 

s výklopným čelním sklem, podvodní skútr, 

vrak lodi se sklápěcím stěžněm a mini ostrov 

s pokladem

  součástí sady jsou 2 minipanenky a 2 figurky 

delfínů

  pro děti starší 6 let

  počet dílků: 363

  kód výrobce: 41378 

   BZ00111612 

 29 
bodů

 ZZÁCCHRANNNNÝ ČLUUNN
 LEGO® FRIENDS 

   loď obsahuje člun s funkcí spuštění na moře, 

otočný jeřáb s nosítky pro přepravu nemocných 

zvířat, vyhlídkovou plošinu a kokpit, kajutu 

s laboratoří, kuchyní a ložnicí s WC

  součástí sady je ostrov s truhlou a mapou 

k pokladu, 3 minifigurky, robot a velryba

  vhodné pro děti starší 7 let

  počet dílků: 908

  kód výrobce: 41381 

   BZ00111614 

 70 
bodů



150 STAVEBNICE LEGO

LEGO® NINJAGO od 9 let
LEGO® MINECRAFT od 8 let

 CCHRRÁM SPPINJITTZZU 
 LEGO® NINJAGO 

  chrám s otevírací bránou, věží, čajovnou se 

skrytou pastí, rotující výcvikovou stanici, past 

na kuřata a nástěnné samolepky s historií 

LEGO® NINJAGO®, sběratelské zlaté zbraně 

všech 4 nindža bojovníků a 8 minifigurek

 pro děti starší 9 let

 počet dílků: 1 070

 kód výrobce: 70670 

  BZ00111620 

 64 
bodů



151STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 LLLOYYDŮV TTITAANOVÝ RRROBOT 
 LEGO® NINJAGO 

   vysoce pohyblivý nindža robot obsahuje kokpit pro minifigurku, 

chňapající ruku, rotující hvězdicovou čepel a odpojitelný letoun

  součástí je 6 nových minifigurek

  vhodné pro děti starší 9 let

  počet dílků: 876

  kód výrobce: 70676 

   BZ00111622 

 56 
bodů

 DOBRRODRUUŽŽSTVÍ PIRRÁÁTSKÉ LOOODI 
 LEGO® MINECRAFT 

   obsahuje sestavitelný ostrov a pirátskou loď se střílejícími 

děly, zlatým zdobením, pirátskou vlajkou, nástupním můstkem 

a člunem, 2 minifigurky, zombie a nové figurky delfína, 

papouška a želvy

  vhodné pro děti starší 8 let

  počet dílků: 386

  kód výrobce: 21152 

   BZ00111616 

 41 
bodů

 CREEEPŮV DDŮL 
 LEGO® MINECRAFT 

   novinka léta 2019

  tříúrovňový důl se třemi minifigurkami a psem

  vhodné pro děti starší 8 let

  kód výrobce: 21155 

   BZ00111618 

 67 
bodů



152 STAVEBNICE LEGO

LEGO® STAR WARS od 8 let
LEGO® SUPER HEROES od 7 let

 DĚLOOVÁ LOOĎ DROIDŮŮ 
 LEGO® STAR WARS 

  obsahuje děla, vystřelovací rakety, vystřelovače připevněné 

ke křídlům, vysunovací podvozek a otevírací kokpit s prostorem 

pro bitevní droid z planety Kashyyyk

 součástí jsou 2 minifigurky a 2 figurky bitevních droidů

 vhodné pro děti starší 8 let

 počet dílků: 389

 kód výrobce: 75233 

  BZ00111624 

 50 
bodů



153STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 SSLAAVE I™™ –– EDICEEE
KK 200. VÝRROOČÍ 
 LEGO® STAR WARS 

  detailně zpracovaná ikonická loď Boba Fetta 

Slave I z filmu Star Wars: Impérium vrací úder

 součástí sady jsou 4 minifigurky a bonusová 

minifigurka princezny Leii k 20. výročí 

s výstavním podstavcem

 vhodné pro děti starší 10 let

 počet dílků: 1 007

 kód výrobce: 75243 

  BZ00111626 

 96 
bodů

 IRRONN MANN AA JEHO OOOBLEKY 
 LEGO® SUPER HEROES 

  obsahuje laboratoř s odnímatelnými moduly, které mohou 

být kombinovány a skládány mnoha různými způsoby

 součástí je 6 minifigurek z Marvel Universe

 vhodné pro děti starší 7 let

 počet dílků: 524

 kód výrobce: 76125 

  BZ00111628 

 50 
bodů

 HHULLKBUSSTEER: ULTTRRON EDDICE 
 LEGO® SUPER HEROES 

  do detailu propracovaná verze hulkbusterského 

robota – otočné tělo, pohyblivé prsty, paže, nohy 

a chodidla a součástky, které svítí ve tmě

 součástí sady je hasicí přístroj 

 a nová minifigurka Iron Man Mark 43

 vhodné pro starší 14 let

 počet dílků: 1 363

 kód výrobce: 76105 

  BZ00111644  99 
bodů



154 STAVEBNICE LEGO

LEGO® TECHNIC od 8 let

 PÁÁSOOVÝ NAAKKLADAČ 
 LEGO® TECHNIC 

  realistický model stavebního vozidla vybavený funkčním 

ramenem s drápem, 2rychlostním navijákem, otočnou kabinou 

a robustními pásy

 tento model 2 v 1 se dá přestavět na pásový sklápěč

 pro děti starší 10 let

 počet dílků: 827

 kód výrobce: 42094 

  BZ00111630 

 50 
bodů



155STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 KKASSKADDÉÉRSKÉÉ 
ZZÁVVODNNÍ AUTOO NA 
DDÁLLKOVVÉÉ OVLÁÁÁDÁNÍ 
 LEGO® TECHNIC 

  vysokorychlostní plně motorizované vozidlo 

na dálkové ovládání s pásy a velkými 

pohonnými koly

 tento model 2 v 1 lze přestavět na závoďák 

na dálkové ovládání

 součástí balení jsou pohonné komponenty 

LEGO® Power Functions: 2 velké motory, 

přijímač, box na baterie a dálkové ovládání

 vhodné pro děti starší 9 let

 počet dílků: 324

 kód výrobce: 42095 

  BZ00111632 

 64 
bodů

KKAMMIÓNN PPRO PŘŘEPRAVVUU 
AAUTT 
 LEGO® TECHNIC 

  novinka léta 2019

 věrný model kamiónu s tahačem a osobním 

autem na převážení

 lze přestavět i na sadu pro odtah osobních 

automobilů

 vhodné pro děti starší 11 let

 kód výrobce: 42098 

  BZ00111634 

 125 
bodů

 BAAGRR LIEBBHEERR R 988000 
 LEGO® TECHNIC 

  novinka léta 2019 – replika jednoho z největších rypadel 

na světě

 aplikace CONTROL+ umožňuje realistické ovládání více 

funkcí a řadu dalších možností, včetně programování několika 

simultánních pohybových sekvencí

 počet dílků: 4 108

 kód výrobce: 42100 

  BZ00111636 

 348 
bodů



156 STAVEBNICE LEGO

LEGO® CREATOR EXPERT od 12 let

 ZIIMNNÍ SVÁTTEČČNÍ VLAKKK 
 LEGO® CREATOR EXPERT 

  obsahuje okruh z kolejí, nástupiště s lavičkou a lampou, 

lokomotivu s kouřem z kostek, vagónek na uhlí, nákladní 

vagón s otáčejícím se vánočním stromkem, hračkami a dárky 

a červené kupé s detailním interiérem a stolkem

 součástí sady je 5 minifigurek

 vhodné pro děti starší 12 let

 počet dílků: 734

 kód výrobce: 10254 

  BZ00111638 

 102 
bodů



157STAVEBNICE LEGOProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 FOORDD MUSSTAANG 
 LEGO® CREATOR EXPERT 

   autentická replika kultovního amerického vozu vyvinutá 

přímo s výrobcem

  pokročilá stavebnice byla navržena tak, aby její skládání 

představovalo výzvu

  vhodné pro starší 16 let

  počet dílků: 1 471

  kód výrobce: 10265 

   BZ00111640 

 102 
bodů

 VĚTRRNÁ TURRBÍNA VEESTAS 
 LEGO® CREATOR EXPERT 

   1 m vysoký věrný model ikonické elektrárny

  obsahuje model smrku z udržitelného plastu na rostlinné 

bázi, domek s terasou, servisní vozidlo, 3 minifigurky a psa

  roztočení lopatek pomocí motoru zároveň rozsvítí světla 

v domku

  vhodné pro děti starší 12 let

  počet dílků: 826

  kód výrobce: 10268 

   BZ00111642 

 137 
bodů
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160 HOTELOVÉ ŠEKY CONNEX

 COONNNEX HHOTTELOVÝ ŠŠEK 
 VITAL & AKTIV EXTRA 

   poukaz na 4 dny pobytu / 3 noci ubytování 

  včetně snídaní 

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 

  obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 80 EUR 

  plus 1 speciální službu hotelu zdarma (dle nabídky daného hotelu – např. olejová 

koupel, ochutnávka vín, atd.)

  využitelný v některém z více než 80 hotelů 4hvězdičkové kvality v ČR, Rakousku, 

Německu, Švýcarsku, Itálii, Maďarsku, na Slovensku a v Polsku

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / vitalextra_cz 

   BZ00113020 

 314 
bodů



161HOTELOVÉ ŠEKY CONNEXProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 COONNNEX HOTEELOVÝ ŠEEKK 
 DELUXE SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ 

  vysoce hodnotný hotelový poukaz na 3 dny pobytu / 2 noci ubytování v exkluzivním 

dárkovém vydání

 včetně snídaní

 pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

 obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 110 EUR

 využitelný v některém z více než 130 exkluzivních 4 a 5hvězdičkových hotelů, které splní 

i ty nejvyšší nároky na dovolenou v ČR, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Nizozemí, 

Maďarsku, Polsku a na Slovensku

 platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

 můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / deluxe-specialnivydani 

  BZ00113024 

 292 
bodů

 COONNEX HOTEELOVÝ ŠEEKK 
 DELUXE 

  poukaz na 3 dny pobytu / 2 noci ubytování

 včetně snídaní

 pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

 obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 110 EUR

 využitelný v některém z více než 130 hotelů, které splní i ty nejvyšší nároky na dovolenou 

v ČR, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Nizozemí, Maďarsku, Polsku a na Slovensku

 platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

 můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / deluxe-specialnivydani 

  BZ00113006 

 272 
bodů



162 HOTELOVÉ ŠEKY CONNEX

 COONNNEX HHOTTELOVÝ ŠŠEK 
 VITAL & AKTIV 

   poukaz na 3 dny pobytu / 2 noci ubytování 

  včetně snídaní

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

  obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 

80 EUR

  využitelný v některém z více než 260 hotelů převážně 4hvězdičkové kvality 

s bohatou nabídkou služeb v oblasti wellness a sportu v ČR, Rakousku, 

Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii, Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a Nizozemí 

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / vital_cz 

   BZ00113004 
 228 

bodů

 COONNNEX HHOTTELOVÝ ŠŠEK 
 ALPENLAND 

   poukaz na 3 dny pobytu / 2 noci ubytování 

  včetně snídaní 

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 

  obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 

60 EUR 

  využitelný v některém z více než 240 hotelů – ideální pro oddych a jakýkoli druh 

horských sportů – v ČR, Švýcarsku, Rakousku, Německu, Itálii, Francii, Slovinsku, 

Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a Nizozemí

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / alpenland_cz 

   BZ00113000  201 
bodů



163HOTELOVÉ ŠEKY CONNEXProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 KOUZLO & TRADICE 

  poukaz na 3 dny pobytu / 2 noci ubytování 

 včetně snídaní 

 pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 

 obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 

60 EUR 

 využitelný v některém z více než 240 hotelů převážně 4hvězdičkové kvality, 

s okouzlující péčí o hosty a pestrou nabídkou dovolenkových aktivit, 

s regionálním těžištěm v ČR a Rakousku, doplněný o hotely v Německu, 

Švýcarsku, Itálii, Francii, Nizozemí, Slovinsku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku

 platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

 můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / kouzlo_cz 

  BZ00113002 

 187 
bodů

EK 

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 CITY WEEKEND 

  poukaz na 3 dny pobytu / 2 noci ubytování

 včetně snídaní

 pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

 jedinečný výběr z momentálně více než 120 městských hotelů v ČR, Rakousku, 

Německu, Švýcarsku, Itálii, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku a v Polsku

 platnost poukazu min. 1 rok od objednání

 můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelscheck.com / city-weekend 

  BZ00113022 

 187 
bodů



164 HOTELOVÉ ŠEKY CONNEX

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 SPORT & WELLNESS 

   poukaz na 2 dny pobytu / 1 noc ubytování 

  včetně snídaně 

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 

  obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 

80 EUR 

  využitelný v některém z více než 210 hotelů převážně 4hvězdičkové kvality 

s pestrou nabídkou wellness služeb a sportovních aktivit v ČR, Rakousku, 

Německu, ve Švýcarsku, Itálii, Nizozemí, Francii, Maďarsku, Polsku 

a na Slovensku 

  navíc atraktivní nabídka na prodloužení pobytu: 2. přenocování včetně snídaně 

je možné dokoupit za zvýhodněnou cenu 35 EUR na osobu

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / wellness_cz 

   BZ00113014 

 159 
bodů

 COONNNEX HOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 BEST DAYS 

   poukaz na 2 dny pobytu / 1 noc ubytování 

  včetně snídaně 

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 

  obsahuje navíc i poukázku na restaurační a jiné hotelové služby v hodnotě 

30 EUR 

  využitelný v některém z více než 220 hotelů pro individuální aktivitu nebo relax 

ve venkovské idylce či pulzujícím městě v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Itálii, 

Česku, Maďarsku, Polsku či na Slovensku

  atraktivní nabídky na prodloužení pobytu: možnost rezervace 2. přenocování 

za fixní cenu 99 EUR nebo spojení 2 hotelových šeků Best Days

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / bestdays_cz 

   BZ00113028 

 107 
bodů



165HOTELOVÉ ŠEKY CONNEXProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 COONNNEX HOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 FUN FOR TWO 

   poukaz na 2 dny pobytu / 1 noc ubytování

  včetně snídaně

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

  využitelný v některém z více než 150 prázdninových hotelů vhodných pro 

nejrůznější "dovolené ve dvou" v ČR, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, 

Francii, Nizozemí, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a na Slovensku

  u mnohých hotelů navíc výhodné nabídky na prodloužení pobytu

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.connexhotelovysek.com / fun_cz 

   BZ00113026 

 78 
bodů

 COONNEX HOTEELOVÝ POOUUKAZ 
 HOLIDAY PLUS 

   poukaz na 2 dny pobytu / 1 noc ubytování

  pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

  v jednom z více než 1 200 kvalitních hotelů v 16 zemích Evropy (v ČR, Rakousku, Německu, 

Švýcarsku, Itálii, Francii, Anglii, Irsku, Nizozemí, Lucembursku, Slovinsku, Chorvatsku, 

Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku)

  přenocování je zaplaceno hotelovým poukazem holiday plus

  ve vybraném hotelu zaplatíte jenom cenu polopenze pro 2 osoby (snídaně + večeře) 

na každou noc 

  ceny polopenze pro každý hotel jsou uvedené na webové stránce www.holiday-plus.net / cz

  v jednom hotelu lze hotelovými poukazy holiday plus rezervovat 1 až max. 6 přenocování 

(tj. možnost spojit více poukazů v jednom pobytu)

  platnost poukazu je min. 1 rok od dodání

  můžete si vybrat z nabídky hotelů na www.holiday-plus.net / cz 

   BZ00113016 

 15 
bodů
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168 DEK KOLEKCE

 DEEEKK TTTRRIKKKOO 
 PÁNSKÉ BÍLÉ 

  pánské triko klasického střihu

 krátký rukáv

 nápis Stavebniny DEK 93

 barva bílá, nápis navy

 100% bavlna 

  BZ00113500 

kód položky  velikost body

 BZ00113500  M  4 

 BZ00113501  L  4 

 BZ00113502  XL  4 

 BZ00113503  XXL  4 

 4 
body

 DEEKK TRRRIKOO 
 DÁMSKÉ NAVY 

  dámské bavlněné triko k dennímu nošení

 nápis Stavebniny DEK 93

 barva navy, bílý nápis

 100% bavlna 

  BZ00113504 

kód položky  velikost body

 BZ00113504  S  4 

 BZ00113505  M  4 

 BZ00113506  L  4 

 4 
body

 DEEKK POOLOO
 PÁNSKÉ NAVY 

  pánské polo triko

 výšivka SD na přední straně a Stavebniny DEK 93 vzadu pod 

límečkem

 barva navy, bílá výšivka

 95 % bavlna, 5 % polyester 

  BZ00113510 

kód položky  velikost body

 BZ00113510  M  9 

 BZ00113511  L  9 

 BZ00113512  XL  9 

 BZ00113513  XXL  9 

 9 
bodů

 DEEKK POOOLLO 
 DÁMSKÉ BÍLÉ 

  dámské polo triko k dennímu nošení

 výšivka SD na přední straně a Stavebniny DEK 93 vzadu 

pod límečkem

 barva bílá, nápis navy

 100% bavlna 

  BZ00113507 

kód položky  velikost body

 BZ00113507  S  9 

 BZ00113508  M  9 

 BZ00113509  L  9 

 9 
bodů



169DEK KOLEKCEProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 DEEKK ZIMMMNNÍ ČČČEEPIICCEE
 UNISEX 

  hřejivá

 materiál 100% acryl

 barva neonově žlutá

 univerzální velikost 

  BZ00113534 

 5 
bodů

 DEEKK ZIMMMNNÍ ČČČEEPIICCEE 
 PÁNSKÁ 

  hřejivá, dvojitá

 materiál 100% acryl

 barva tmavě šedá

 univerzální velikost 

  BZ00113535 

 5 
bodů

 DEEKK ZIMMMNNÍ ČČČEEPIICCEE
 PÁNSKÁ 

  hřejivá, dvojitá

 materiál 100% acryl

 barva tmavě šedá

 univerzální velikost 

  BZ00113536  5 
bodů

 DEEKK KŠŠIILLTOOVVKKAA 
 UNISEX 

  reflexní pásek po obvodu kšiltu

 vyšívaný nápis SD

 univerzální velikost, kovová přezka

 barva navy, bílý nápis

 100% bavlna 

  BZ00113524 

 7 
bodů



170 DEK KOLEKCE

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 KLASICKÉ PÁNSKÉ 

  zvýšený odvod potu

 barva navy / šedomodrá

 materiál 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113525 

kód položky  velikost body

 BZ00113525  40–42  2 

 BZ00113526  43–46  2  2 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 KLASICKÉ DÁMSKÉ 

  zvýšený odvod potu

 barva bleděmodrá / šedomodrá

 materiál 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113527 

kód položky  velikost body

 BZ00113527  37–39  2 

 BZ00113528  40–42  2 

 2 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 SPORTOVNÍ PÁNSKÉ 

  zkrácené ponožky se zvýšeným odvodem potu

 barva šedomodrá / navy

 materiál 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113529 

kód položky  velikost body

 BZ00113529  40–42  2 

 BZ00113530  43–46  2 

 2 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 SPORTOVNÍ DÁMSKÉ 

  zkrácené ponožky se zvýšeným odvodem potu

 barva bleděmodrá / šedomodrá

 materiál 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113531 

kód položky  velikost body

 BZ00113531  37–39  2 

 BZ00113532  40–42  2 

 2 
body



171DEK KOLEKCEProdukty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 KLASICKÉ PÁNSKÉ 

  decentní vzor

 barva navy / šedá / světle zelená

 materiál 80 % bavlna, 15 % polypropylen, 5 % elastan 

  BZ00113516 

kód položky  velikost body

 BZ00113516  40–42  2 

 BZ00113517  43–46  2 
 2 

body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 KLASICKÉ DÁMSKÉ 

  jemný vzorek

 barva šedá / navy / růžovooranžový neon

 materiál 80 % bavlna, 15 % polypropylen, 5 % elastan 

  BZ00113518 

kód položky  velikost body

 BZ00113518  37–39  2 

 BZ00113519  40–42  2  2 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 SPORTOVNÍ PÁNSKÉ 

  odvětrávací mřížka v nártové části

 barva navy / šedá / světle zelená

 materiál 80 % bavlna, 15 % polypropylen, 5 % elastan 

  BZ00113520 

kód položky  velikost body

 BZ00113520  40–42  2 

 BZ00113521  43–46  2 

 2 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 SPORTOVNÍ DÁMSKÉ 

  odvětrávací mřížka v nártové části

 barva šedá / růžovooranžový neon

 materiál 80 % bavlna, 15 % polypropylen, 5 % elastan 

  BZ00113522 

kód položky  velikost body

 BZ00113522  37–39  2 

 BZ00113523  40–42  2 

 2 
body



POUKÁZKY NA ODBĚR

ZBOŽÍ A SLUŽEB

POUKAZ DEK

500 Kč bez DPH

= 20 bodů

POUKAZ DEK

5 000 Kč bez DPH

= 200 bodů

POUKAZ DEK

1 000 Kč bez DPH

= 40 bodů



PILSNER URQUELL,

RADEGAST BIRELL 

A PRAŽSKÁ ŠUNKA

Pilsner 
Urquell 0,5 l

= 1 bod

Birell 0,5 l
= 1 bod

Pražská 
šunka

= 4 body



Věrnostní program ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019 je určen všem registrovaným zákazníkům, kteří v období 2. 9. – 31. 10. 2019 objednají 

a nakoupí ve Stavebninách DEK nebo v e-shopu www.dek.cz alespoň jeden z produktů zapojených do programu, v množství 

potřebném pro získání minimálně jednoho bodu. Seznam zapojeného zboží a služeb a jejich bodová hodnota jsou uvedeny 

v letáku ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019 a na www.dek.cz.

Program nemá vliv na dříve dohodnuté podmínky odběru zboží, ani na výši poskytovaných slev.

JAK TO FUNGUJE?
Za nákup zboží a služeb zapojených do programu získáváte body. Stav svého bodového účtu zjistíte po přihlášení na www.dek.cz 

nebo v prodejně Stavebnin DEK. Body se na vaše konto načítají až po vyskladnění nákupu. Získané body můžete vyměnit za velké 

slevy na produkty za věrnost z katalogu ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019. 

ŠTĚDRÁ HOREČKA
Za vaše nákupy vás odměníme také v motivační akci ŠTĚDRÁ HOREČKA, při které platí, že čím více bodů získáte, tím více 
bodů k těm vašim přidáme. Vaše ŠTĚDRÁ HOREČKA může vystoupat až ke 100 bodům navíc.

1. listopadu sečteme všechny vaše dosažené body (i ty již uplatněné) a jako poděkování za vaši věrnost k nim přičteme 

bonusové body: za 100 získaných b. – 20 b., za 200 b. – 40 b., za 300 b. – 60 b., za 400 b. – 80 b., za 500 a více b. – 100 b.

KDE OBJEDNAT A VYZVEDNOUT SVŮJ PRODUKT ZA VĚRNOST?
Objednávku produktů za věrnost lze učinit v prodejnách nebo na www.dek.cz. Tabulka uvádí, které produkty získáte ihned 

po nákupu v prodejně, a které je třeba nejdříve objednat. Dále je v ní uveden způsob vyzvednutí.

produkty za věrnost ihned k odběru 

v prodejně

na objednávku 

s vyzvednutím 

v prodejně

na objednávku 

se zasláním 

na adresu v ČR

outdoorové vybavení MAMMUT

parfémy

kuličková dráha GRAVITRAX

osobní péče PHILIPS

elektronika HP

elektronika SAMSUNG

stavebnice LEGO

hotelové šeky CONNEX

 kolekce DEK

Pilsner Urquell a Radegast Birell

Pražská šunka

poukazy na odběr zboží a služeb 

Stavebnin DEK

Produkty jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

Vámi objednané produkty za věrnost budou odeslány na vámi zadanou adresu v nejbližším možném termínu, zpravidla 

do 3 týdnů od objednání. Body z DEK bodového konta je třeba uplatnit nejpozději do 15. listopadu. Po tomto datu již 

nebude možné body uplatnit.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Zákaznické centrum Stavebnin DEK, tel. 510 000 100, v pracovní dny 7:00–17:00, 

v sobotu 7:00–11:30. Rádi vám vše vysvětlíme. Aktuální informace o akci ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019 naleznete také na www.dek.cz. 

Společnost Stavebniny DEK a.s. si vyhrazuje právo změny pravidel soutěže ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019 i v jejím průběhu. 
Chyba tisku vyhrazena.

UKÁZKA BONUSOVÉ NABÍDKY

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 

ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2019  

více info na www.dek.cz/stedra

 PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 

 3 m² = 1 bod  základní taška ve všech modelech, 
povrchových a barevných úpravách 

skupina materiálů zahrnutých do programu

kolik bodů získáte za nákup



BENEŠOV  
Křižíkova 1590 | Benešov

BEROUN 
Lidická 806 | Beroun

BLANSKO PRAŽSKÁ 
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko

BLANSKO SVITAVSKÁ  
(voda-topení-plyn)
Svitavská 872/23 | Blansko

BRNO 
Pražákova 625/52a | Brno – Horní Heršpice

BRNO 2 
(voda-topení-plyn)
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice

BŘECLAV 
Lidická 3116 | Břeclav 

ČESKÁ LÍPA 
Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa

ČB HRDĚJOVICE 
Hrdějovice 395 | Hrdějovice

ČB LITVÍNOVICE 
Litvínovice 219 | Litvínovice

DAČICE 
Berky z Dubé 68 | Dačice

DĚČÍN 
Folknářská ul. | Děčín

FRÝDEK-MÍSTEK 
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek

HAVÍŘOV 
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá

HLINSKO  
Luční | Hlinsko

HODONÍN 
Velkomoravská 97/3869 | Hodonín

HOŘOVICE  
Klostermannova | Hořovice

HRADEC KRÁLOVÉ 
Kovová 1191 | Hradec Králové

CHEB 
Na Návrší 1351/27 | Cheb

CHOMUTOV 
Spořice 504 | Chomutov

CHRUDIM 
Pardubická 528 | Chrudim

JESENÍK 
Lipovská 924/96, Jeseník

JIČÍN 
Hradecká 805 | Jičín

JIHLAVA 
Na Hranici 4966/33 | Jihlava

JINDŘICHŮV HRADEC 
Otín 193 | Jindřichův Hradec

KADAŇ 
Královský Vrch 2092 | Kadaň

KARLOVY VARY 
Tašovice 296 | Karlovy Vary 

KARVINÁ 
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město

KLADNO 
Velké Přítočno 335 | Velké Přítočno

KOLÍN 
K Raškovci 851 | Kolín

KRNOV 
Opavská 593/61 | Krnov

LIBEREC 
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice

LOUNY  
Na Horizontu 2731 | Louny

LOVOSICE  
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice

MĚLNÍK  
Nad Oborou | Mělník

MIKULOV  
K Vápence 965/5 | Mikulov

MLADÁ BOLESLAV 
Průmyslová 1267 | Kosmonosy

MOST  
U Lesíka 135 | Most

NOVÝ JIČÍN 
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín

NYMBURK 
Poděbradská 2434 | Nymburk

OLOMOUC 
Pavelkova 1190/10a | Olomouc

OPAVA 
Těšínská 62/2980 | Opava

OSTRAVA HRUŠOV 
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov

OSTRAVA HRABOVÁ 
Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová

PARDUBICE STARÉ HRADIŠTĚ 
Fáblovka 404 | Staré Hradiště

PARDUBICE ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ 
(voda-topení-plyn)
S.K.Neumanna 2708 | Pardubice

PELHŘIMOV  
Rynárecká 1756 | Pelhřimov

PÍSEK 
Nádražní 732 | Písek

PLZEŇ ČERNICE 
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice

PLZEŇ JATEČNÍ 
Jateční 1128 | Plzeň

PRAHA HOSTIVAŘ 
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař

PRAHA STODŮLKY 
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky

PRAHA VESTEC 
Nad Jezerem 588 | Vestec

PRACHATICE  
U Stadionu 270 | Prachatice

PROSTĚJOV 
Průmyslová 4698/22 | Prostějov

PŘEROV 
Nivky 12/276 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov

PŘÍBRAM 
K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory

SOKOLOV 
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov

STARÉ MĚSTO U UH 
Velehradská 1433 | Staré Město

STRAKONICE 
Písecká 506 | Strakonice

SUŠICE 
Pražská 1262 | Sušice

SVITAVY OLBRACHTOVA  
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy

SVITAVY OLOMOUCKÁ  
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy

ŠUMPERK 
Jílová 1a | Šumperk

TÁBOR 
Čekanice 270 (u sila) | Tábor

TACHOV  
Rapotínská 1576, Tachov

TEPLICE HŘBITOVNÍ  
Hřbitovní 3350 | Teplice

TEPLICE TYRŠOVA  
(voda-topení-plyn)
Tyršova 1008 | Teplice

TRHOVÉ SVINY  
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny

TRUTNOV  
Mírová 649 | Trutnov

TŘEBÍČ 
Průmyslová 171 | Třebíč

TŘINEC  
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec

TURNOV  
Nudvojovice 2114 | Turnov

UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
(voda-topení-plyn)
tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště

ÚSTÍ NAD LABEM 
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí

VESELÍ NAD MORAVOU 
tř. Masarykova | Veselí nad Moravou

VYŠKOV  
Brněnská 366/25 | Vyškov

ZLÍN LOUKY  
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky

ZLÍN PŘÍLUKY 
Cecilka 463 | Zlín-Příluky

ZNOJMO 
Družstevní 26/3848 | Znojmo

ŽATEC 
Dukelská 1271 (vjezd z ulice Šafaříkova), Žatec

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Brněnská 2243/31, Žďár nad Sázavou

PRODEJNY STAVEBNIN DEK

Aktuální kontakty naleznete na:

www.dek.cz/kontakty

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše 
Zákaznické centrum:

  stavebniny@dek.cz
510 000 100

PŮJČOVNA

KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

NAKLÁDKA POD STŘECHOU

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA 
VODA-TOPENÍ-PLYN

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA 
ELEKTROMATERIÁLU



OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ 

MAMMUT

PARFÉMY

KULIČKOVÁ DRÁHA 

GRAVITRAX

OSOBNÍ PÉČE 

PHILIPS

ELEKTRONIKA HP

ELEKTRONIKA 

SAMSUNG

STAVEBNICE LEGO

HOTELOVÉ ŠEKY 

CONNEX

KOLEKCE DEK

POUKAZY NA ODBĚR 

ZBOŽÍ A SLUŽEB

PILSNER URQUELL

RADEGAST BIRELL

PRAŽSKÁ 

ŠUNKA





www.dek.cz/stedra

Více info na
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získejte až 100 bodů
Za každých nasbíraných 100 bodů od 

nás dostanete bonus 20 bodů. Celkem 

můžete získat až 100 bodů navíc. 




