
Nabídka z této strany platí do 31. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Největší centrum zahradních a chovatelských 
potřeb v okrese Ústí nad Orlicí

Autoškrabka 
s rukavicí 

Cockpit spray 
Coyote
400 ml
• Jablko 
• Vanilka
• Pomeranč
• Lesní plody

Rozmrazovač 
skel Q Power 
500 ml

Kanystr 
na PHM 
20 l černý

Kanystr 
na PHM 
10 l černý

Chmelnice 129, Česká Třebová 560 02 (tel.  465 324 636)

Ústí nad Orlicí PO - PÁ 9.00 - 18.00    SO, NE 9.00 - 17.00

Česká Třebová PO - PÁ 9.00 - 17.00    SO 9.00 - 12.00

NABÍDKA

Moravská 482, Ústí nad Orlicí 562 01 (tel.  465 526 030)  

LEDEN 2023

9,90

79,90

39,90

79,90

129,-

209,-

Kanystr 
na PHM 
5 l černý

Posypová sůl 5 kg
Posypová sůl 10 kg
Posypová sůl 25 kg

Hrablo PH 
41 × 33cm 
lišta Al s násadou

179,-

Škrabka na led 
Alaska
10 × 25 cm

Škrabka na led 
se smetáčkem 
40 × 9 cm 10,9044,90

Nemrznoucí směs 
do ostřikovačů 
Q Power 1 l

42,90

Rozmrazovač zámků 
Coyote 50 ml

44,90

209,-

44,90

79,90

149,-

Škrabka na led 
se smetáčkem 
Sheron

Nemrznoucí 
kapalina 
do ostřikovačů
do -40°C 
Coyote 3 l

149,-



Nabídka z této strany platí do 31. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Mýdlo DETTOL - náplň 250 ml
• náplň do bezdotykového dávkovače pro každodenní použití
• jemné na kůži, drsné k mikrobům
• dermatologicky testováno, vhodné pro děti od 3 let
• Okurka, Aloe Vera, Vanilka, Kids Bavič, Kids Dobrodruh

DETTOL Bezdotykový dávkovač mýdla 
s náplní 250 ml
• obohacené o hydratační složky  pro lepší péči o vaše ruce 
   a zároveň ničí 99,9 % bakterií
• Okurka, 
  Aloe Vera, 
  Dobrodruh

1 299,-

1 299,-

799,-

249,-

249,-

1 199,-

279,- 79,-

Chmelnice 129, Česká Třebová 560 02 (tel.  465 324 636)

Ústí nad Orlicí PO - PÁ 9.00 - 18.00    SO, NE 9.00 - 17.00

Česká Třebová PO - PÁ 9.00 - 17.00    SO 9.00 - 12.00

Moravská 482, Ústí nad Orlicí 562 01 (tel.  465 526 030)  

NABÍDKA LEDEN 2023

                       Vysavač na okna 
Window Cleaner 
s mopem a 43 cm tyčí
• vhodný na klasická i střešní okna, 
  zrcadla, sprchové kouty, dlaždice
• kompatibilní s Leifheit 
   Click systémem - ideální 
   pro vysoká okna, světlíky 
   a zimní zahrady

                      CLICK System
ClickSystem je proměnlivý systém 
uklízení. Stačí jedna variabilní 
teleskopická tyč, která je vhodná 
pro násady z řady ClickSystem, 
a moderní způsob uklízení 
je na světě. Různé produkty 
pasují na univerzální 
teleskopickou tyč. 

199,-

229,-

229,-
Čistič prachu 
DUSTY
• plast, rozměry:
   22 × 3,7 × 42,5 cm

Stěrka Window 
  Slider 40 cm
• vhodná na mytí skel, 
  zrcadel apod.
• možnost nastavení 
  pro šikmé stírání
• šíře záběru: 40 cm

149,-

                       Náhrada k mopu 
Clean Twist M Ergo Micro Duo

                      Náhrada k mopu 
Clean Twist M Ergo Super Soft

                     
Set Clean Twist M 
Ergo Mobile
• nový inovovaný set - vědro 
   se ždímacím nástavcem, kolečky k vědru 
   a mopem s revoluční technologií 
   odstředivého  ždímání - patentovaná 
   rotační technologie v rukojeti
• vhodné zejména na citlivé dřevěné podlahy
• 360° flexibilní kloub,  spoj pro ohyb 
  na plocho, pohodlná rukojeť, 
  optimalizované vylévání vody

                        Vysavač na okna 
a koupelny NEMO
• vhodný na klasická i střešní okna, 
  zrcadla, sprchové kouty, dlaždice
• rychlé čistění až na dolní okraje okna 
   bez narážení 
   na parapet

Mechanický zametač 
koberců REGULUS
• rychle zametá prach, špínu, vlasy, chlupy 
  a drobné nečistoty z koberců
• použití bez elektrické energie
• tři otočné kartáče, regulování výšky
• sklopná rukojeť 

                      Sušák na prádlo 
Telegant 36 Protect Plus
• praktický skládací nástěnný sušák na prádlo, 
   šetří místo, vhodný nejen do koupelny
• samostatný chromovaný věšák na osušky
• šířka tyčí: 70 cm, 3,6 m sušicí plochy

Set Clean Twist Disc Mop Mobile (EVO)
• ideální na dlažbu a kamenné podlahy
• novinkou je rotační systém umístěný přímo v držadle, 
  možnost rychlého ukončení přímo uživatelem, nová 
  velká rotační komora s rychlým zasazením do vědra, 
  univerzální objem vědra 20 l, operační objem 6 l, 
  vědro se 2 držadly, flexibilní rotační kloub

a peletprodej briket
pro vytápění ekologické 

199,-

Oboustranný 
mop na okna
• mop čistí okna, 
  ráma a rohy
• šířka stírací 
  plochy: 26 cm

                      Teleskopická tyč 75 - 135 cm
• ideální délka pro čištění podlah, vhodná také 
   pro mytí oken, koupelen a utírání prachu

Dřevěné pelety
bal. 15 kg

péče o domácnost

Prachovka 
DUSTER XL
• 59 × 13,5 ×  9 cm
• plast/mikrovlákno

649,-

Dřevěné brikety
bal. 10 kg

219,-
1 bal.

1 kg = 21,90 Kč

cena za 1 balení

při nákupu 

10 a VÍCE bal.

179,-
1 kg = 17,90 Kč

při nákupu 

cena za 1 balení

349,-
1 bal.

1 kg = 23,30 Kč

cena za 1 balení

při nákupu 

10 a VÍCE bal.

289,-
1 kg = 19,30 Kč

při nákupu 

cena za 1 balení

                       Sušák na prádlo 
Pegasus 150 Solid Slim
• stabilní sušák s výklopnými bočnicemi pro vnitřní 
   i venkovní použití, šířka sušáku je pouhých 55 cm 
   - snadná manipulace i v rozloženém stavu 
• 15 m sušicí plochy = až 1,5 pračky prádla

1 299,-

799,-
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