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Akcia ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019 

platí od 2. 9. do 31. 10. 2019.

Pripravili sme pre Vás vernostný 
program ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019, 
v ktorom od nás za svoje nákupy  získate 
hodnotné odmeny. Ako novinku sme 
pre Vás pripravili outdoorové vybavenie 
značky MAMMUT, parfémy, výrobky pre 
osobnú starostlivosť PHILIPS, guličkovú 
dráhu GRAVITRAX a samozrejme tiež 
elektroniku značiek HP a SAMSUNG, 
stavebnice LEGO, hotelové šeky 
CONNEX, obľúbenú DEK kolekciu, 
poukážky na odber tovaru a služieb 
Stavebnín DEK, Pilsner Urquell, Radegast 
Birell a Pražskú šunku.

ZA VAŠU
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4 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

OBLEČENIE

 DDÁMSSKA BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

  odolná proti vode a vetru 

 GORE-TEX® 

 dvojvrstvová, 100% polyester 

 3bodová nastaviteľná kapucňa, vytvarované rukávy, 

nastaviteľný spodný lem a rukávy 

 farba čierna 

  BZ00115400 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115400  XS  110 

 BZ00115402  S  110 

 BZ00115404  M  110 

 BZ00115406  L  110 

 BZ00115408  XL  110 

 110 
bodov



5Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDÁMSSKA BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

   odolná proti vode a vetru 

  GORE-TEX® 

  dvojvrstvová, 100% polyester 

  3bodová nastaviteľná kapucňa, vytvarované rukávy, 

nastaviteľný spodný lem a rukávy 

  farba červená 

   BZ00115410 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115410  XS  110 

 BZ00115412  S  110 

 BZ00115414  M  110 

 BZ00115416  L  110 

 BZ00115418  XL  110 

 110 
bodov

 PPÁNSKKA BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

   odolná proti vode a vetru 

  2,5-vrstvový GORE-TEX® 

  predĺžený zadný diel, nastaviteľná kapucňa, nastaviteľný 

spodný lem 

  materiál 100% polyester 

  farba čierna 

   BZ00115420 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115420  M  115 

 BZ00115422  L  115 

 BZ00115424  XL  115 

 BZ00115426  XXL  115 

 BZ00115428  XXXL  115 

 115 
bodov

 PPÁNSKKA BUUNDDA 
CCONVVEY TOOURR HSS HOODED 

   odolná proti vode a vetru 

  2,5-vrstvový GORE-TEX® 

  predĺžený zadný diel, nastaviteľná kapucňa, nastaviteľný 

spodný lem 

  materiál 100% polyester 

  farba modrá 

   BZ00115430 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115430  M  115 

 BZ00115432  L  115 

 BZ00115434  XL  115 

 BZ00115436  XXL  115 

 BZ00115438  XXXL  115 

 115 
bodov



6 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDÁMSSKA MIKINNAA 
RRUNBOLD MML HOOODDY 

   pre outdoorové aktivity aj na bežné nosenie

  atletický strih

  rýchloschnúci strečový materiál

  rukávy s otvormi na palce, atletický spodný lem, klokania 

kapsa

  materiál 92 % polyester, 8 % elastan

  farba červená 

   BZ00115440 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115440  XS  48 

 BZ00115442  S  48 

 BZ00115444  M  48 

 BZ00115446  L  48 

 BZ00115448  XL  48 

 48 
bodov



7Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDÁMSSKA MIKINNAA 
RRUNBOLD MML HOOODDY 

   pre outdoorové aktivity aj na bežné nosenie 

  atletický strih 

  rýchloschnúci strečový materiál 

  rukávy s otvormi na palce, atletický spodný lem, klokania 

kapsa 

  materiál 92 % polyester, 8 % elastan 

  farba modrá 

   BZ00115450 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115450  XS  48 

 BZ00115452  S  48 

 BZ00115454  M  48 

 BZ00115456  L  48 

 BZ00115458  XL  48 

 48 
bodov

 DDÁMSSKA BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

   hrejivá a priedušná 

  elastický spodný lem a manžety, zips s ochranou brady, golier 

so šnúrkou, 2 vrecká na zips 

  materiál 100% polyester 

  farba čierna 

   BZ00115488 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115488  XS  53 

 BZ00115490  S  53 

 BZ00115492  M  53 

 BZ00115494  L  53 

 BZ00115496  XL  53 

 53 
bodov

 DDÁMSSKA BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

   hrejivá a priedušná 

  elastický spodný lem a manžety, zips s ochranou brady, golier 

so šnúrkou, 2 vrecká na zips 

  materiál 100% polyester 

  farba červená 

   BZ00115498 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115498  XS  53 

 BZ00115500  S  53 

 BZ00115502  M  53 

 BZ00115504  L  53 

 BZ00115506  XL  53 

 53 
bodov



8 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKA BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

  hrejivá a priedušná 

 pohodlný strih, zips s ochranou brady, nastaviteľná kapucňa, 

2 vrecká na zips 

 100% polyester 

 farba sivomodrá 

  BZ00115478 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115478  M  56 

 BZ00115480  L  56 

 BZ00115482  XL  56 

 BZ00115484  XXL  56 

 BZ00115486  XXXL  56 

 56 
bodov

 PPÁNSKKA BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

  hrejivá a priedušná 

 pohodlný strih, zips s ochranou brady, nastaviteľná kapucňa, 

2 vrecká na zips 

 materiál 100% polyester 

 farba čierna 

  BZ00115460 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115460  M  56 

 BZ00115462  L  56 

 BZ00115464  XL  56 

 BZ00115466  XXL  56 

 BZ00115468  XXXL  56 

 56 
bodov

 PPÁNSKKA BUUNDDA 
CCHAMMUERAA ML 

  hrejivá a priedušná 

 pohodlný strih, zips s ochranou brady, nastaviteľná kapucňa, 

2 vrecká na zips 

 materiál 100% polyester 

 farba zlatá 

  BZ00115470 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115470  M  56 

 BZ00115472  L  56 

 BZ00115474  XL  56 

 BZ00115476  XXL  56  56 
bodov



9Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKA MIKINNA 
MMAMMMUT MML PPULLL 

   športový vzhľad, pohodlný strih 

  široký rebrový lem 

  materiál 95 % bio bavlna, 5 % elastan 

  farba tmavomodrá 

   BZ00115516 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115516  M  45 

 BZ00115518  L  45 

 BZ00115520  XL  45 

 BZ00115522  XXL  45 

 45 
bodov

 PPÁNSKKA MIKINNA 
MMAMMMUT MML PPULLL 

   športový vzhľad, pohodlný strih 

  široký rebrový lem 

  materiál 95 % bio bavlna, 5 % elastan 

  farba sivá 

   BZ00115508 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115508  M  45 

 BZ00115510  L  45 

 BZ00115512  XL  45 

 BZ00115514  XXL  45 

 45 
bodov



10 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDÁMSSKE TRRIČKOO ALVLVRA 

   štýlový a funkčný vzhľad, vysoký komfort, UV ochrana 

  podiel Merino vlny znižuje tvorbu nepríjemných pachov 

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

  farba tmavomodrá 

   BZ00115562 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115562  XS  31 

 BZ00115564  S  31 

 BZ00115566  M  31 

 BZ00115568  L  31 

 BZ00115570  XL  31 

 31 
bodov



11Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDÁMSSKE TRRIČKOO ALLNASCA 

   veľká voľnosť pohybu 

  mäkký elastický materiál s antibakteriálnym účinkom, pohlcuje 

nepríjemný zápach 

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

  farba biela 

   BZ00115532 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115532  XS  33 

 BZ00115534  S  33 

 BZ00115536  M  33 

 BZ00115538  L  33 

 BZ00115540  XL  33  33 
bodov

 DDÁMSSKE TRRIČKOO ALLNASCA 

   veľká voľnosť pohybu 

  mäkký elastický materiál s antibakteriálnym účinkom, pohlcuje 

nepríjemný zápach 

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

  farba červená 

   BZ00115542 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115542  XS  33 

 BZ00115544  S  33 

 BZ00115546  M  33 

 BZ00115548  L  33 

 BZ00115550  XL  33  33 
bodov

 DDÁMSSKE TRRIČKOO ALVLVRA 

   štýlový a funkčný vzhľad, vysoký komfort, UV ochrana 

  podiel Merino vlny znižuje tvorbu nepríjemných pachov 

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

  farba čierna 

   BZ00115552 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115552  XS  31 

 BZ00115554  S  31 

 BZ00115556  M  31 

 BZ00115558  L  31 

 BZ00115560  XL  31 

 31 
bodov



12 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKE TRRIČKKO SEIILE 

  rýchloschnúce, na bežné nosenie i športové aktivity 

 pohodlný strih, ideálne na lezenie 

 materiál 100% bio bavlna 

 farba čierna 

  BZ00115572 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115572  M  19 

 BZ00115574  L  19 

 BZ00115576  XL  19 

 BZ00115578  XXL  19 

 BZ00115580  XXXL  19  19 
bodov

 PPÁNSKKE TRRIČKKO SEIILE 

  rýchloschnúce, na bežné nosenie i športové aktivity 

 pohodlný strih, ideálne na lezenie 

 materiál 100% bio bavlna 

 farba žltá 

  BZ00115582 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115582  M  19 

 BZ00115584  L  19 

 BZ00115586  XL  19 

 BZ00115588  XXL  19 

 19 
bodov

 PPÁNSKKE TRRIČKKO ALNNASCA 

  rýchloschnúce a antibakteriálne tričko s ochranou proti UV 

žiareniu UPF 50+ 

 atletický strih, prírodný materiál, odolné voči prachu 

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

 farba tmavomodrá 

  BZ00115524 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115524  M  38 

 BZ00115526  L  38 

 BZ00115528  XL  38 

 BZ00115530  XXL  38 

 38 
bodov



13Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKE TRRIČKKO SEIILE 

  rýchloschnúce, na bežné nosenie i športové aktivity 

 pohodlný strih, ideálne na lezenie 

 materiál 100% bio bavlna 

 farba červená 

  BZ00115590 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115590  M  19 

 BZ00115592  L  19 

 BZ00115594  XL  19 

 BZ00115596  XXL  19 

 19 
bodov

 PPÁNSKKE TRRIČKKO SLOOPER 

  rýchloschnúce, moderná potlač 

 pohodlný a komfortný strih 

 ideálne na lezenie alebo na voľný čas 

 materiál 100% bio bavlna 

 farba biela 

  BZ00115598 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115598  M  22 

 BZ00115600  L  22 

 BZ00115602  XL  22 

 BZ00115604  XXL  22 

 22 
bodov

 PPÁNSKKE TRRIČKKO SLOOPER 

  rýchloschnúce, moderná potlač 

 pohodlný a komfortný strih 

 ideálne na lezenie alebo na voľný čas 

 materiál 100% bio bavlna 

 farba sivá 

  BZ00115606 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115606  M  22 

 BZ00115608  L  22 

 BZ00115610  XL  22 

 BZ00115612  XXL  22 

 22 
bodov



14 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKE TRRIČKKO TROOVAT 

  rýchloschnúci materiál, pohodlný strih 

 vhodné na bežné nosenie i športové aktivity 

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

 farba čierna 

  BZ00115622 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115622  M  22 

 BZ00115624  L  22 

 BZ00115626  XL  22 

 BZ00115628  XXL  22 

 BZ00115630  XXXL  22  22 
bodov

 PPÁNSKKE TRRIČKKO TROOVAT 

  rýchloschnúci materiál, pohodlný strih 

 vhodné na bežné nosenie i športové aktivity 

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

 farba červená 

  BZ00115632 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115632  M  22 

 BZ00115634  L  22 

 BZ00115636  XL  22 

 BZ00115638  XXL  22 

 22 
bodov

 PPÁNSKKE TRRIČKKO SLOOPER 

  rýchloschnúce, moderná potlač 

 pohodlný a komfortný strih 

 ideálne na lezenie alebo na voľný čas 

 materiál 100% bio bavlna 

 farba tyrkysová 

  BZ00115614 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115614  M  22 

 BZ00115616  L  22 

 BZ00115618  XL  22 

 BZ00115620  XXL  22 

 22 
bodov



15Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKE TRRIČKKO TROOVAT 

   rýchloschnúci materiál, pohodlný strih 

  vhodné na bežné nosenie i športové aktivity 

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

  farba hnedá 

   BZ00115640 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115640  M  22 

 BZ00115642  L  22 

 BZ00115644  XL  22 

 BZ00115646  XXL  22 

 22 
bodov

 PPÁNSKKE NOOHAAVICCE 
WWINTEER HIKKINNG SSO 

   pohodlný izolačný materiál s bočnými vetracími otvormi 

  voľnosť pohybu, nastaviteľný lem, uzatvárateľné vrecká na zips 

  materiál 85 % polyester, 15 % elastan 

  farba čierna 

   BZ00115648 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115648  48  77 

 BZ00115650  50  77 

 BZ00115652  52  77 

 BZ00115654  54  77 

 BZ00115656  56  77  77 
bodov

 DDÁMSSKE NOOHAAVIICE 
WWINTEER HIKKINNG SSO 

   pohodlný izolačný materiál s bočnými vetracími otvormi 

  voľnosť pohybu, nastaviteľný lem, uzatvárateľné vrecká na zips 

  materiál 85 % polyester, 15 % elastan 

  farba čierna 

   BZ00115658 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115658  36  77 

 BZ00115660  38  77 

 BZ00115662  40  77 

 BZ00115664  42  77 

 BZ00115666  44  77  77 
bodov



16 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

DOPLNKY

 UUNISEEX ČIAAPKKA SSUBBLIME BEEAANIE 

  Mammut logo 

 vnútorná strana zo 100% recyklovaného polyesteru 

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115746 

kód položky  farba body

 BZ00115746  čierna  13 

 BZ00115748  červená  13 

 13 
bodov

dy

bodo



17Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 UUNISEEX ZIMMNÁÁ ČIAPPKA 
AALVRAA BEAANIEE 

  moderný dizajn 

 vysokokvalitná vlna zabezpečuje pohodlie a hrejivosť 

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115734 

kód položky  farba body

 BZ00115734  sivá  15 

 BZ00115736  modrá  15 

 15 
bodov

 UUNISEEX ČIAAPKKA SSALLLY BEANNIE 

  pohodlná a funkčná, moderný vzhľad 

 fleecová vnútorná vrstva zo 100% recyklovaného polyesteru 

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115742 

kód položky  farba body

 BZ00115742  biela  15 

 BZ00115744  modrá  15 

 15 
bodov

 UUNISEEX ČIAAPKKA 
MMAMMMUT LLOGGO BBEAANIE 

  obojstranná, s logom Mammut 

 materiál 50 % vlna, 50 % polyakryl 

  BZ00115750 

kód položky  farba body

 BZ00115750  čierna  15 

 BZ00115752  červená  15 

 BZ00115754  modrá  15 

 15 
bodov

ho polyesteru

b



18 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 ŠŠATKAA MAMMMUT NECK GAITTEER 

  funkčný nákrčník 

 bezšvová technológia 

 rýchloschnúci strečový materiál 

  BZ00115756 

kód položky  farba body

 BZ00115756  černo-biela  9 

 BZ00115758  červeno-sivá  9 

 BZ00115760  modrá  9 

 9 
bodov

 TTERMO ŠATTKAA 
MMAMMMUT NNECCK GGAITTER 

  kombinácia s teplým fleecom 

 materiál z recyklovaných PET fliaš vytvorený inovatívnou 

technológiou 

 rýchloschnúci strečový materiál 

  BZ00115762 

kód položky  farba body

 BZ00115762  sivá  12 

 BZ00115764  čierna  12 

 BZ00115766  červená  12 

 12 
bodov

y

bodov

9 

tívnou

bodov

body

12

12

12

b



19Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 UUNISEEX OPAASOOK LOGGO 

   pre športové aj mestské použitie 

  kovová pracka s vyrazeným logom 

  univerzálny, plynulo nastaviteľný 

  čierna farba 

   BZ00115668 

 9 
bodov

 KKUKLAA BALLACCLAAVA 

   anatomický strih, laserové otvory v oblasti úst 

  GORE-TEX v tvárovej časti ako ochrana pred chladným vetrom 

  elastický a teplý materiál 

  rýchloschnúca a priedušná 

  farba čierna 

   BZ00115670 

 11 
bodov

 UUNISEEX ŠILTLTOVVKAA ALNASCA 

   na každodenné nosenie 

  logo Mammut, mierne zakrivený šilt, fleece na vnútornej strane 

  materiál 50 % vlna, 50 % polyester 

  farba sivá 

   BZ00115738 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115738  S–M  12 

 BZ00115740  L–XL  12 

 12 
bodov



20 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

UUNISEEX RUKKAVVICCE SSTONEY 

   vodotesná membrána Mammut DRYtechnology 

  vysokokvalitná a teplá syntetická vláknitá výplň 

  materiál 71 % polyamid, 29 % polyester 

  farba čierna 

   BZ00115672 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115672  7  54 

 BZ00115674  8  54 

 BZ00115676  9  54 

 BZ00115678  10  54 

 BZ00115680  11  54 

 54 
bodov

 UUNISEEX RUKKAVVICCE AASTRO 

   kompatibilné s dotykovým displejom 

  priedušné a odolné voči vetru, rýchloschnúce 

  protišmyková výstuž na dlaniach 

  materiál 100% polyester 

  farba čierna 

   BZ00115682 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115682  6  28 

 BZ00115684  7  28 

 BZ00115686  8  28 

 BZ00115688  9  28 

 BZ00115690  10  28 

 BZ00115692  11  28 

 28 
bodov

 UUNISEEX RUKKAVVICCE PPASSION 

   kompatibilné s dotykovým displejom, dlaň s výstužou 

  odpudzujúce vodu, odolné voči vetru 

  pletená vonkajšia strana s obsahom vlny, z vnútornej strany 

fleece 

  materiál 70 % vlna, 30 % polyamid 

  farba čierna 

   BZ00115694 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115694  6  26 

 BZ00115696  7  26 

 BZ00115698  8  26 

 BZ00115700  9  26 

 BZ00115702  10  26 

 BZ00115704  11  26 

 26 
bodov



21Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 UUNISEEX RUKKAVVICCE CCASANNAA 

   ergonomicky tvarovaný strih 

  kožená dlaň pre bezpečný úchop palice alebo lezeckého 

materiálu 

  vyrobené z ekologicky šetrných materiálov 

  rýchloschnúce, vodotesné, fleecová podšívka 

  materiál 100% polyester 

  farba čierna 

   BZ00115706 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115706  5  72 

 BZ00115708  6  72 

 BZ00115710  7  72 

 BZ00115712  8  72 

 BZ00115714  9  72 

 BZ00115716  10  72 

 BZ00115718  11  72 

 72 
bodov

 UUNISEEX RUKKAVVICCE FFLEECE PPRRO 

   kompatibilné s dotykovým displejom 

  protišmyková výstuž na dlaniach 

  ľahké a rýchloschnúce 

  materiál 93 % polyester, 7 % elastan 

  farba čierna 

   BZ00115720 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115720  5  21 

 BZ00115722  6  21 

 BZ00115724  7  21 

 BZ00115726  8  21 

 BZ00115728  9  21 

 BZ00115730  10  21 

 BZ00115732  11  21 

 21 
bodov



22 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

OBUV

 PPÁNSKKA OBBUVV 
KKENTOO HIGH GGTXX® 

  vhodná na horskú turistiku, spoľahlivo drží členky 

 podšívka GORE-TEX, vrchný materiál Nubuk, 

 Softshell, 3D pamäťová pena, systém Motion Control 

 trojzónové šnurovanie, neoprénový návlek, kompatibilná 

s poloautomatickými mačkami 

 farba čierno-modrá 

  BZ00115882 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115882  41 1/3 EU  105 

 BZ00115884  42 EU  105 

 BZ00115886  42 2/3 EU  105 

 BZ00115888  43 1/3 EU  105 

 BZ00115890  44 EU  105 

 BZ00115892  44 2/3 EU  105 

 BZ00115894  45 1/3 EU  105 

 BZ00115896  46 EU  105 

 BZ00115898  46 2/3 EU  105 

 BZ00115900  47 1/3 EU  105 

 BZ00115902  48 EU  105 

 105 
bodov



23Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDÁMSSKA OBBUVV 
HHUECOO LOWW GGTXX® 

   na každodenné nosenie i ľahkú turistiku 

  vrchný materiál z prvotriednej velúrovej kože, membrána 

GORE-TEX, medzipodrážka z EVA peny 

  širší strih, šnurovanie do špice, stabilizácia päty, ochranný 

prúžok na špičke 

  farba sivo-červená 

   BZ00115926 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115926  36 2/3 EU  78 

 BZ00115928  37 1/3 EU  78 

 BZ00115930  38 EU  78 

 BZ00115932  38 2/3 EU  78 

 BZ00115934  39 1/3 EU  78 

 BZ00115936  40 EU  78 

 BZ00115938  40 2/3 EU  78 

 BZ00115940  41 1/3 EU  78 

 78 
bodov

 PPÁNSKKA OBBUVV 
AAYAKOO HIGHH GGTXX® 

   spoľahlivo drží členky 

  podšívka GORE-TEX, vrchný materiál z velúrovej kože a textilu 

  pamäťová pena, systém Motion Control 

  trojzónové šnurovanie, climbing zóna v podrážke 

  systém Base Fit pre lepšie usadenie nohy v topánke 

  farba sivo-červená 

   BZ00115904 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115904  41 1/3 EU  109 

 BZ00115906  42 EU  109 

 BZ00115908  42 2/3 EU  109 

 BZ00115910  43 1/3 EU  109 

 BZ00115912  44 EU  109 

 BZ00115914  44 2/3 EU  109 

 BZ00115916  45 1/3 EU  109 

 BZ00115918  46 EU  109 

 BZ00115920  46 2/3 EU  109 

 BZ00115922  47 1/3 EU  109 

 BZ00115924  48 2/3 EU  109 

 109 
bodov



24 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKA OBBUVV 
MMERCCURY IIII MMIDD GTTX® 

   znižuje svalovú únavu a zabraňuje zraneniu členka 

  vrchný materiál kombinácia Nubuk, Softshell a velúrová koža, 

podšívka GORE-TEX 

  priedušná a vodotesná, výborný strih 

  individuálna výstelka, vibram podrážka 

  farba sivá 

   BZ00115960 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115960  40 EU  92 

 BZ00115962  40 2/3 EU  92 

 BZ00115964  41 1/3 EU  92 

 BZ00115966  42 EU  92 

 BZ00115968  42 2/3 EU  92 

 BZ00115970  43 1/3 EU  92 

 BZ00115972  44 EU  92 

 BZ00115974  44 2/3 EU  92 

 BZ00115976  45 1/3 EU  92 

 BZ00115978  46 EU  92 

 BZ00115980  46 2/3 EU  92 

 BZ00115982  47 1/3 EU  92 

 92 
bodov

 DDÁMSSKA OBBUVV 
NNOVA III MID GGTXX® 

   znižuje svalovú únavu a zabraňuje zraneniu členka 

  vrchný materiál: kombinácia Nubuk, Softshell a velúrová koža 

  membrána GORE-TEX, vibram podrážka 

  dlhá životnosť 

  farba sivomodrá 

   BZ00115942 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115942  36 EU  92 

 BZ00115944  36 2/3 EU  92 

 BZ00115946  37 1/3 EU  92 

 BZ00115948  38 EU  92 

 BZ00115950  38 2/3 EU  92 

 BZ00115952  39 1/3 EU  92 

 BZ00115954  40 EU  92 

 BZ00115956  40 2/3 EU  92 

 BZ00115958  41 1/3 EU  92 

 92 
bodov



25Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPÁNSKKA OBBUVV 
MMERCCURY IIII LLOWW GTTX® 

   pre dokonalé pohodlie a dlhú životnosť 

  vrchná vrstva kombinácia Nubuk, Softshell a velúrová koža 

  vodeodolná membrána GORE-TEX 

  pevné šnurovanie 

  farba sivá 

   BZ00115984 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115984  40 EU  84 

 BZ00115986  40 2/3 EU  84 

 BZ00115988  41 1/3 EU  84 

 BZ00115990  42 EU  84 

 BZ00115992  42 2/3 EU  84 

 BZ00115994  43 1/3 EU  84 

 BZ00115996  44 EU  84 

 BZ00115998  44 2/3 EU  84 

 BZ00116000  45 1/3 EU  84 

 BZ00116002  46 EU  84 

 BZ00116004  46 2/3 EU  84 

 BZ00116006  47 1/3 EU  84 

 84 
bodov

 DDÁMSSKA OBBUVV 
NNOVA III LOOW GGTXX® 

   dokonalé pohodlie a dlhá životnosť 

  nubuková koža, Softshell, vibramová podrážka 

  GORE-TEX, vodeodolná membrána 

  pevné šnurovanie 

  farba sivá 

   BZ00116008 

kód položky  veľkosť body

 BZ00116008  36 EU  84 

 BZ00116010  36 2/3 EU  84 

 BZ00116012  37 1/3 EU  84 

 BZ00116014  38 EU  84 

 BZ00116016  38 2/3 EU  84 

 BZ00116018  39 1/3 EU  84 

 BZ00116020  40 EU  84 

 BZ00116022  40 2/3 EU  84 

 BZ00116024  41 1/3 EU  84 

 84 
bodov



26 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

TAŠKY A BATOHY

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
NNIRVAANA 255 

  vhodný na freeride i mimo zjazdovky 

 moderný dizajn, výroba šetrná pre životné prostredie 

 predné vrecko na lavínové vybavenie, SOS manuál 

 nosič na snowboard a lyže 

 dvojvrstvové EVA vystuženie 

 farba čierna 

 objem 25 l 

  BZ00115872 

kód položky body

 BZ00115872  25 l  67 

 BZ00115874  18 l  63 

 67 
bodov



27Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
NNEON LIGHHT 

   veľmi ľahký, vhodný na turistiku aj na beh 

  kompatibilný s vodným rezervoárom, priestranný hlavný 

priečinok 

  snímateľný driekový pás, pútka na prednej strane batoha, 

hrudný popruh 

  farba čierno-sivá 

  objem 12 l 

   BZ00115796 

 34 
bodov

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
NNEON LIGHHT 

   veľmi ľahký, vhodný na turistiku aj na beh 

  kompatibilný s vodným rezervoárom, priestranný hlavný 

priečinok 

  snímateľný driekový pás, pútka na prednej strane batoha, 

hrudný popruh 

  farba purpurová 

  objem 12 l 

   BZ00115798 

 34 
bodov

 DDETSKKÝ BAATOH FFIRSST ZIP 

   komfortný systém pre chrbát CONTACT™ 

  anatomicky tvarované a vystužené ramenné popruhy, popruh 

na hrudi s píšťalkou 

  vhodný pre deti od 2 do 9 rokov 

  farba čierno-červená 

   BZ00115784 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115784  8 l  21 

 BZ00115786  16 l  23 

 21 
bodov



28 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDETSKKÝ BAATOH
FFIRSTT TRION 

  univerzálny a ľahký 

 vrchné plnenie, úzky driekový pás s kapsou, reflexné švy, 

vystužené ramenné popruhy 

 vhodný pre deti vo veku 4 -6 rokov 

 farba modročervená 

  BZ00115812 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115812  18 l  35 

 BZ00115810  12 l  32 

 35 
bodov

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON TOUUR 

  systém chrbta CONTACT STREAM 

 anatomicky tvarované ramenné popruhy, priedušný systém 

chrbtový systém, priedušný driekový pás 

 plášť do dažďa 

 farba modrá 

 objem 28 l 

  BZ00115808 

 54 
bodov

TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON GUIIDEE

  elegantné športové vyhotovenie 

 optimálne odvetrávanie chrbta 

 veľká kapsa, driekový pás s kapsičkou, snímateľná spodná 

komora, plášť do dažďa 

 farba čierna 

 objem 35 l 

  BZ00115806  75 
bodov



29Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH CREON PPRO 

  systém pre chrbát 4 STREAM Butterfly Vario™ 

 nastaviteľná dĺžka chrbta, 4 závesné systémy, anatomicky 

tvarovaný driekový pás, vystužené ramenné popruhy 

 plášť do dažďa, bočný prístup do priestoru batoha 

 farba tmavomodrá 

 objem 40 l 

  BZ00115788 

 90 
bodov

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON CREESTT S 

  menšia verzia špičkového modelu na dlhšie túry s vysokou 

záťažou 

 snímateľné veko použiteľné ako batôžtek 

 nastaviteľná výška chrbta, úchyty na palice, driekový pás 

s dvomi kapsami 

 farba modrosivá 

 objem 55+ l 

  BZ00115824 

 133 
bodov

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
CCREON CREESTT 

  špičkový model na dlhšie túry s vysokou záťažou 

 snímateľné veko použiteľné ako batôžtek 

 nastaviteľná výška chrbta, úchyty na palice, driekový pás 

s dvomi kapsami 

 farba čierna 

 objem 65+ l 

  BZ00115822 

 138 
bodov



30 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
LLITHIUUM SPPEEED 115 

  vhodný na behanie, výstupy i kratšie výlety, ľahký 

 priedušné vystuženie EVY, dobrá ventilácia 

 vrecko na zips s kľúčenkou, vrecko na mobil 

 farba čierna 

 objem 15 l 

  BZ00115862 

kód položky  farba body

 BZ00115862  čierna  52 

 BZ00115864  modro-čierna  52 

 52 
bodov

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
LLITHIUUM SPPEEED 220 

  veľmi ľahký, so spevneným a dobre odvetrávaným chrbtom 

 driekový pás s vreckom, vrecko na mobil na ramennom 

popruhu, predná priehradka na zips 

 pútko na palice, vrecko na zips s kľúčenkou 

 farba čierna 

 objem 20 l 

  BZ00115866 

kód položky  farba body

 BZ00115866  čierna  54 

 BZ00115868  sivo-zelená  54 

 54 
bodov



31Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 VVODEOODOLLNÝÝ VAAK 
DDRYBAAG LIGGHTT 

  ľahký, s vystuženým dnom a zaoblenými rohmi 

 vodotesný, pevný a veľmi ľahký materiál 

 vodný stĺpec 10 000 mm 

  BZ00115880 

kód položky  veľkosť/farba body

 BZ00115880  5 l / modrá  12 

 BZ00115878  10 l / oranžová  13 

 BZ00115876  15 l / čierna  14 

 12 
bodov

 KKOZMMETICKKÁ TTAŠŠTIČČKA 
WWASHHBAG TTRAAVEEL 

  kovový háčik na zavesenie 

 zrkadielko, 2 priehradky na zips, 4 otvorené priehradky zo 

sieťoviny 

 farba čierna 

  BZ00115836 

 15 
bodov

 TTURISSTICKÝÝ BAATOOH 
LLITHIUUM ZIPP 

  na turistiku, lezenie, na ferraty i do mesta 

 dobré odvetrávanie chrbtovej časti 

 úchyty na trekkingové palice, vrecko na zips s kľúčenkou, 

vrecko na mobil, priehradka vpredu na zips, ochranný plášť 

proti dažďu 

 farba čierna 

 objem 24 l 

  BZ00115870 

 64 
bodov



32 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 CCESTOOVNÁ TAAŠKKA CCARGON 

  dno odolné proti oderu 

 2 kompresné popruhy, široké rukoväte po stranách, veľká 

hlavná kapsa 

 pevný a odolný materiál 

 farba čierno-červená 

  BZ00115794 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115794  90 l  66 

 BZ00115792  60 l  61 

 BZ00115790  40 l  53 

 66 
bodov

 CCESTOOVNÁ TAAŠKKA 
CCARGO LIGGHTT 

  je možné nosiť ako tašku cez plece alebo ako batoh 

 vystužené ramenné popruhy, hrudný pás s píšťalkou, bočné 

kompresné popruhy 

 pútka na nosenie lezeckého materiálu, priestranný vnútorný 

priestor 

 farba čierna 

  BZ00115860 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115860  60 l  46 

 BZ00115858  40 l  42 

 BZ00115856  25 l  37 

 46 
bodov

 CCESTOOVNÁ TAAŠKKA 
CCARGO TROOLLLEYY 

  veľký priestor, samostatný odvetrávaný priestor 

 stabilná teleskopická rukoväť 

 gumové kolieska 

 farba čierna 

  BZ00115814 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115814  90 l  136 

 BZ00115816  30 l  105 

 136 
bodov

RGON

riestor 

body

36

05

bodovbodov



33Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 MMESTSSKÝ BBATTOHH 
XXERONN LMNNT 

  vhodný do práce aj na voľný čas 

 vnútorný priečinok na notebook, predné vrecko na cennosti 

 reflexné prvky 

 farba čierno-sivá 

  BZ00115802 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115802  30 l  42 

 BZ00115800  22 l  38 

 42 
bodov

 MMESTSSKÝ BBATTOHH 
XXERONN LMNNT 

  vhodný do práce aj na voľný čas 

 vnútorný priečinok na notebook, predné vrecko na cennosti 

 reflexné prvky 

 farba sivá 

 objem 22 l 

  BZ00115804 

 38 
bodov

 MMESTSSKÝ BBATTOHH 
SSEON TRANNSPPORRTER 

  odnesie veci do práce i na voľný čas 

 vystužené ramenné popruhy 

 dve komory s veľkým zipsom, predná kapsa s vodeodolným 

zipsom, kapsa na lezečky 

 farba čierna 

 objem 26 l 

  BZ00115826 

 73 
bodov



34 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

CCESTOOVNÁ TAAŠTIČKKA 
TTÄSCHH POUUCHH MMÉLAANGE 

  ideálna na cestovné doklady a ďalšie drobné nevyhnutnosti 

 snímateľný popruh cez rameno 

 veľká hlavná kapsa s organizérom, menšia kapsa na cennosti, 

kapsa na prednom kryte s organizérom na perá a telefón 

 farba čierna 

 objem 2 l 

  BZ00115838 

kód položky  farba body

 BZ00115838  čierna  16 

 BZ00115840  khaki  16 

 BZ00115842  sivomodrá  16 

 16 
bodov

 TTAŠKAA SHOOULLDEER BBAG SQUAAARE 

  elegantný vzhľad 

 vnútorné vrecko na telefón, nastaviteľný popruh na rameno 

 pevný kvalitný materiál 

 farba čierna 

 objem 4 l 

  BZ00115834 

 16 
bodov

 MMESTSSKÝ BBATTOHH 
XXERONN COUURIIERR

  do práce aj na voľný čas 

 vnútorná sieťovaná kapsa na zips, fleecová priehradka 

na notebook 

 anatomicky tvarované ramenné popruhy 

 objem 25 l 

  BZ00115818 

kód položky  farba body

 BZ00115818  čierna  48 

 BZ00115820  khaki  48 

 48 
bodov

ka

b

evyhnutnosti 

sa na cennosti,

á a telefón

bodo

body

16

16

16



35Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 PPUZDRRO 
FFLAP WWALLLET MÉÉLAANGE 

  plochá priehradka na bankovky 

 kapsa so zipsom na mince 

 priehradky na kreditné karty alebo doklady 

  BZ00115844 

kód položky  farba body

 BZ00115844  čierna  13 

 BZ00115846  khaki  13 

 BZ00115848  sivomodrá  13 

 ĽĽADVIINKA CCLAASSSIC BUMBAGG 

  atraktívny dizajn 

 nastaviteľný pás, hlavná a vonkajšia kapsa na zips 

 farba čierna 

  BZ00115832 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115832  2 l  9 

 BZ00115830  1,5 l  9 

 BZ00115828  1 l  8 

 9 
bodov

 PPUZDRRO 
ZZIP WAALLETT MMÉLLANGGE 

  priehradka na bankovky, priehradka na mince so zipsom 

 okienko na doklad, 7 priehradiek na karty 

  BZ00115850 

kód položky  farba body

 BZ00115850  čierna  16 

 BZ00115852  khaki  16 

 BZ00115854  sivomodrá  16 

 16 
bodovbod

 13 
bodov



36 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

SPACÁKY

 DDETSKKÝ SPAACÁÁK 
LLITTLEE MAMMMMUTT MTTI 

  teplý a pohodlný 

 zipsom nastaviteľná dĺžka v oblasti nôh 

 vonkajší materiál 50D Nylon, vnútorný materiál MTI Element 

 farba zelenomodrá 

  BZ00115768 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115768  L 140  50 

 BZ00115770  L 160  58 

 50 
bodov



37Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 DDETSKKÝ SPAACÁÁK 
LLAHARR MTI JUUNIOOR 

   teplý a pohodlný 

  kvalitná výplň, veľmi šetrná podšívka, vynikajúca izolácia 

v oblasti hlavy 

  vonkajší materiál 50D Nylon, vnútorný materiál MTI Element 

  farba modrá 

   BZ00115772 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115772  L 140  40 

 BZ00115774  L 160  42  40 
bodov

 SSPACÁÁK 
NNORDDIC OTTI 3--SEEASOON 

   trojsezónny, vhodný pre príležitostných turistov 

  kvalitná výplň, výborný pomer tepla a hmotnosti, príjemný 

materiál 

  šnúrka na krk pre lepšiu izoláciu, spojovací zips, tepelná 

izolácia zo super jemných vlákien 

  vonkajší materiál 50D polyester, vnútorný materiál 190T 

polyester 

  farba modrá 

   BZ00115776 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115776  P 180  50 

 BZ00115778  L 195  55  50 
bodov

 SSPACÁÁK 
NNORDDIC OTTI SUMMMEER 

   výborný pomer tepla a hmotnosti 

  spojovací zips, ergonomická konštrukcia na nohy 

  vonkajší materiál 50D polyester, vnútorný materiál 190T 

polyester 

  farba modrá 

   BZ00115780 

kód položky  veľkosť body

 BZ00115780  P 180  40 

 BZ00115782  L 195  42  40 
bodov



38 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

LEZECKÉ VYBAVENIE

HHOROOLEZECKÁÁ PPRILLBA
RROCKK RIDEER 

  certifikát EN 12492, UIAA štandard 106 

 jednoduché nastavenie obvodu hlavy 

 držiaky na čelovku 

 materiál EPS pena 

 farba bielo-oranžová 

  BZ00116046 

kód položky  veľkosť body

 BZ00116046  52–57 cm  27 

 BZ00116048  56–61 cm  27 

 27 
bodov



39Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 HHOROOLEZECKÁKÁ PPRILLBA
WWALL RIDERR 

   certifikát EN 12492, UIAA štandard 106 

  veľmi nízka hmotnosť, držiaky na čelovku, jednoduché 

nastavenie 

  materiál: extrudovaný polypropylén EPP 

  farba modročierna 

   BZ00116050 

kód položky  veľkosť body

 BZ00116050  52–57 cm  38 

 BZ00116052  56–61 cm  38 

 38 
bodov

 UUNISEEX SEDDÁKK 
OOPHIRR 3 SLLIDEE 

   pohodlná osvedčená konštrukcia Mammut® two part webbing, 

norma EN 12277 

  moderný dizajn, flexibilný a ľahký, bezpečnostné prvky 

  nastaviteľné nohavičky, 4 pútka na materiál, spoľahlivé 

rýchlospony 

  indikátor poškodenia, ochrana proti mechanickému 

poškodeniu u naväzujúceho oka 

  farba sivo-oranžová 

   BZ00116054 

kód položky  veľkosť body

 BZ00116054  S  36 

 BZ00116056  M  36 

 BZ00116058  L  36 

 BZ00116060  XL  36 

 BZ00116062  XXL  36 

 36 
bodov

 UUNISEEX SEDDÁKK
OOPHIRR 3 SLLIDEE 

   pohodlná osvedčená konštrukcia Mammut® two part webbing, 

norma EN 12277 

  moderný dizajn, flexibilný a ľahký, bezpečnostné prvky 

  nastaviteľné nohavičky, 4 pútka na materiál, spoľahlivé 

rýchlospony 

  indikátor poškodenia, ochrana proti mechanickému 

poškodeniu u naväzujúceho oka 

  farba sivo-petrolejová 

   BZ00116064 

kód položky  veľkosť body

 BZ00116064  S  36 

 BZ00116066  M  36 

 BZ00116068  L  36 

 BZ00116070  XL  36 

 BZ00116072  XXL  36 

 36 
bodov



40 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 EEXPREESS SSET
PPACK WALLL KEEY LOCCK 10 CMM 

   nosnosť karabín pozdĺžna 23 kN, priečna 8 kN 

  nosnosť popruhu expresky 22 kN 

  key lock zámky, nízka hmotnosť, aretácia spodnej karabíny 

gumovým návlekom 

  praktické balenie po 5 ks 

  materiál hliník, materiál popruhu Polyamid-PAD 

  farba oranžovo-šedo-strieborná 

   BZ00116074 

 60 
bodov

EEXPREESS SSET
PPACK BIONIC 10CCM 

   nosnosť karabín pozdĺžna 25 kN, priečna 10 kN, nosnosť 

popruhu expresky 22 kN 

  výborné spracovanie dielov 

  praktické balenie po 5 ks 

  materiál hliník, materiál popruhu expresky Dyneema 

  farba tyrkysovo-sivá 

   BZ00116076 

 67 
bodov

 KKARABBÍNA
BBIONIC HMSS 

   nosnosť pozdĺžna 25 kN, priečna 10 kN 

  zámok na skrutkovanie, za horúca kovaná, key lock západka 

zámku, nízka hmotnosť 

  materiál hliníková zliatina 

  farba tyrkysovo-sivá 

   BZ00116078 

 10 
bodov



41Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 KKARABBÍNA
WWALL HMS 

   nosnosť pozdĺžna 24 kN, priečna 9 kN 

  zámok na skrutkovanie, key lock západka zámku, poistka 

na skrutkovanie 

  dobré spracovanie dielov 

  materiál hliníková zliatina 

  farba oranžovo-sivá 

   BZ00116080 

 8 
bodov

 CCEPÍNN 
RROCKK EMPIIREE CHHACCKAN SKKI 

   veľmi odolný, dĺžka 60 cm 

  protišmyková rukoväť, ergonomický tvar 

  materiál hrotu oceľ, materiál rukoväte hliník 

   BZ00116086 

 39 
bodov

 IISTIACCA POOMÔÔCKKA
SSMARRT 2.0 ONNE SSIZEE 

   certifikácia EN 15151 

  jednoduchá a účelová konštrukcia, intuitívne ovládanie 

  priemer lana 15 mm, použitie jednoduché lano 

  materiál hliník a plast 

   BZ00116082 

kód položky  farba body

 BZ00116082  oranžová  15 

 BZ00116084  petrolejová  15 

 15 
bodov



42 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 SSTÚPAACIE ŽŽELLEZZÁ 

   vhodné pre klasické horolezectvo i skialpinizmus 

  rýchle a pevné nasadenie 

  jednoduché nastavenie požadovanej dĺžky 

  materiál oceľ a plast 

   BZ00116088 
 52 
bodov

 LLAVÍNNOVÁ LLOPPATTA
AALUGAATOR RIDDE 2.0 

   stabilizačné otvory pre stavbu kotvy, T-rukoväť 

  teleskopická rukoväť, automatické zamknutie rukoväte 

  pevná čepeľ, jednoduchá obsluha v rukaviciach 

  spĺňa normu štandard 156 

  zložená 61 cm, rozložená 86 cm 

  farba neónová oranžová 

   BZ00116090 

 34 
bodov

 HHOROOLEZECKKÉ LLANO
99.8 ETTERNITTY CCLAASSSIC 60 M 

   odolné a výkonné 

  rázová sila 8.5, počet pádov 9–10 

  impregnácia opletu proti vode 

  materiál Polyamid 

   BZ00116092 

 69 
bodov



43Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

 KKAPSIIČKA NNA MAAGNNÉZIUM
OOPHIRR CHAALK K BAAG 

   držiak na kefku, uzatváranie pomocou šnúrky, vrecko 

na drobnosti 

  fleecová podšívka, možnosť spojenia so sedákom z rady Ophir 

  dodávané s pásikom okolo pásu 

  materiál Nylon 210 D Dragon 

  farba oranžovo-sivá 

   BZ00116094 

 10 
bodov

 KKAPSIIČKA NNA MAAGNNÉZIUM
OOPHIRR CHAALK K BAAG 

   držiak na kefku, vrecko na drobnosti 

  fleecová podšívka 

  pásik okolo pásu je súčasťou balenia 

  materiál Cordura 

  farba sivomodrá 

   BZ00116096 

 10 
bodov



44 OUTDOOROVÉ VYBAVENIE MAMMUT

PÁNSKE VEĽKOSTI

NOHAVICE

44 46 48

PÁS 74–77 78–81 82–85 

BOKY 87–90 91–94 95–98 

VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVICE SHORT – 77 77

VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVICE LONG 82 83 83

VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVICE REGULAR – 91 91

TRIČKÁ A BUNDY

S M L 

HRUDNÍK 88–91 92–99 100–107 

PÁS 74–77 78–85 86–93 

BOKY 87–90 91–98 99–106 

RUKAVICE MUŽI

EU  6 7 8

USA S M M

DĹŽKA RUKY (cm) 17–18 18–19 19–20

OBVOD RUKY (cm) 19–20 20–21 21–22

DÁMSKE VEĽKOSTI

NOHAVICE A SUKNE

32 34 36

PÁS 62–64 65–67 68–70 

BOKY 84–87 88–91 92–95 

VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVICE SHORT – 72 73

VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVICE LONG 77 77 78

VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVICE REGULAR – 84 85

NOHAVICE A SUKNE

XXS XS S 

HRUDNÍK 76–80 81–85 86–91 

PÁS 61–65 66–70 71–75 

BOKY 84–88 89–93 94–99 

RUKAVICE ŽENY

EU 5 6 7

USA XS S M

DĹŽKA RUKY (cm) 16–17  17–18 18–19

OBVOD RUKY (cm) 18–19 19–20 20–21

Veľkostná tabuľka slúži na určenie veľkosti výrobkov značky Mammut, uvádzané rozmery zodpovedajú mieram ľudského tela. Veľkosti 

oblečenia sa môžu odlišovať v závislosti od štýlu, strihu, materiálov a určenia výrobku. Štandardné veľkosti sú uvádzané čiernou farbou, 

špeciálne šedou.

Pri meraní hrudníka a pásu nechávajte meradlo voľnejšie. Merajte najširšie (hrudník) a najužšie (pás) miesto.

Pri meraní bokov stojte nohami pri sebe a merajte najširšie miesto.

Pri hlave merajte najširší obvod nad ušami.

Dĺžka ruky – merajte vystretú ruku od zápästia po vrchol prostredníka. Obvod ruky – merajte na vystretej ruke od začiatku palca.



45Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. OUTDOOROVÉ VYBAVENIE 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

DÁMSKE VÔNE

 AARRMMANNI AAACQUUA DII GIOIAA  
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

  kvetinová, vodná vôňa 

 hlava: citrón, mäta 

 srdce: jazmín, červené korenie, pivónia 

 základ: virginský céder, cukor, labdanum 

 objem 100 ml 

  BZ00109852 

 47 
bodov



49PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 AARRMMANNI SSSÌ 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   chypre, kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: kasia 

  srdce: frézia, ruža 

  základ: ambroxan, drevité tóny, pačuli, vanilka 

  objem 50 ml 

   BZ00109854 

 46 
bodov

 BBVVLGGARRI OOMNNNIA CCRRYSTTALLLIINE 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinová, vodná vôňa 

  hlava: bambus, nashi 

  srdce: lotos 

  základ: balzové drevo 

  objem 65 ml 

   BZ00109800  31 
bodov

 CCERRUTI 1188111 WOOMMMEN 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinovo-drevitá vôňa 

  hlava: bergamot, frézia, ruža, mimóza 

  srdce: jazmín, ľan, harmanček, pomarančový kvet, muškát 

  základ: jantár, pižmo, santalové drevo, cédrové drevo 

  objem 100 ml 

   BZ00109802 

 17 
bodov



50 PARFÉMY

 CCAALVVINN KKLLEINNN ETEERRNITTY 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová vôňa 

  hlava: frézia, mandarínka, šalvia 

  srdce: jazmín, konvalinka, ľalia, nechtík lekársky, narcis, ruža 

  základ: ambra, pačuli, pižmo, santalové drevo 

  objem 100 ml 

   BZ00109806 

 21 
bodov

 CCCALLVVINNN KLLLEINNN EUUPPHOORRIIA 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, orientálna vôňa 

  hlava: granátové jablko 

  srdce: lotos, orchidea 

  základ: ambra, fialka, mahagón, pižmo 

  objem 100 ml 

   BZ00109812 

kód položky  objem body

 BZ00109812  100 ml  28 

 BZ00109814  50 ml  22  28 
bodov

 CCAALVVINN KKLLEINNN CK IINN2U FOOOR HERR
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinová, orientálna vôňa 

  hlava: listy červených ríbezlí, ružový grapefruit, sicílsky 

bergamot 

  srdce: kaktus, orchidea 

  základ: ambra, céder, vanilka 

  objem 150 ml 

   BZ00109816 

 18 
bodov



51PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 CCHLOOÉ 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, orientálna vôňa 

  hlava: frézia, liči, pivónia 

  srdce: konvalinka, magnólia, ruža 

  základ: cédrové drevo, ambra 

   BZ00109824 

kód položky  objem body

 BZ00109824  75 ml  44 

 BZ00109822  50 ml  34  44 
bodov

 CCHLOOÉ NOOMAAADE 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   chypre, kvetinová vôňa 

  hlava: mirabelka, bergamot, citrón, mandarínka 

  srdce: frézia, jazmín, broskyňa, ruža 

  základ: dubový mach, ambrové drevo, pačuli, santalové drevo, 

biele pižmo 

   BZ00109828 

kód položky  objem body

 BZ00109828  75 ml  46 

 BZ00109826  50 ml  38  46 
bodov



52 PARFÉMY

DDOLLCEE && GAABBBAANNNA LIGGHHTT BLLUUE 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: sicílsky citrón, céder, zelené jablko Granny Smith, 

zvonček 

  srdce: bambus, jazmín, ruža 

  základ: ambra, citrónové drevo, pižmo 

   BZ00109836 

kód položky  objem body

 BZ00109836  100 ml  42 

 BZ00109838  50 ml  31 

 42 
bodov

DDKNNY BBE DDELLICIOUUUS 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: grep, magnólia, uhorka 

  srdce: tuberóza, ruža, konvalinka, fialka, jablko 

  základ: biela ambra, drevité tóny 

  objem 100 ml 

   BZ00109842 

 24 
bodov

 DDAAVIDOOFFFF COOOOL WWWAATERR WWWOOMAANN 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: citrusové plody, ananás, čierne ríbezle, dula, melón, 

lotosový kvet, lekno 

  srdce: ruža, jazmín, konvalinka 

  základ: kosatec, broskyňa, moruša, vetiver, jantár 

  objem 100 ml 

   BZ00109834 

 17 
bodov



53PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 EELLIZZABBETTH AARRDENNN GREEENN TTEAA 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   aromatická, citrusová vôňa 

  hlava: bergamot, citrón, mäta, pomarančová kôra, rebarbora 

  srdce: ambra, jazmín, karafiát, pižmo 

  základ: klinček, rasca, zelený čaj 

  objem 100 ml 

   BZ00109844 

 9 
bodov

 EEXXCCLAA.MMMATIION 
 DÁMSKA KOLÍNSKA VODA 

   kvetinová vôňa 

  hlava: bergamot, broskyňa, marhuľa, zelené tóny 

  srdce: ruža, konvalinka, heliotrop, jazmín, koreň kosatca 

  základ: cédrové drevo, vanilka, pižmo, škorica, ambra, 

santalové drevo 

  objem 50 ml 

   BZ00109846 

 6 
bodov

 GGUEESS SEEEDUCCCTIVEEE 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: bergamot, čierne ríbezle, hruška 

  srdce: jazmín, koreň kosatca, kvet pomarančovníka 

  základ: kadidlo, kašmírové drevo, vanilka 

  objem 75 ml 

   BZ00109856 

 13 
bodov



54 PARFÉMY

 HHUGGO BOOOSSSS DEEEEP REEDDD 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   orientálna vôňa 

  hlava: hruška, mandarínka, červený pomaranč, kasia 

  srdce: frézia, zázvor, ibištek 

  základ: cédrové drevo, vanilka, pižmo 

  objem 90 ml 

   BZ00109860 

 26 
bodov

 HHHUUGGOOO BBOOSSSSS FFEEMMMMEE 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: čierne ríbezle, frézia, 

mandarínka 

  srdce: bulharská ruža, jazmín, ľalia 

  základ: pižmo, ambra, marhuľa, 

atlasové drevo 

  objem 75 ml 

   BZ00109870 

 28 
bodov

 HHUGGO BBOOSSS WWWOMMAAAN 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: pomaranč, mandarínka, ananás, kiwi, mango 

  srdce: kvet mučenky, ylang-ylang, frézia, kosatec 

  základ: biele cédrové drevo, santalové drevo, vanilka, mošus 

  objem 90 ml 

   BZ00109858 

 23 
bodov



55PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LLAACOOSTTEE POUUUR FEEEMMMEE
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   drevitá, kvetinová vôňa 

  hlava: korenie, frézia, jablko 

  srdce: fialka, otočník, jazmín, ibištek, ruža 

  základ: labdanum, cédrové drevo, zamat, santalové drevo, 

kadidlo 

  objem 90 ml 

   BZ00109874 

 28 
bodov

 LLAANCÔMEEE LAA VIE EEEST BBELLLEE 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: čierne ríbezle, hruška 

  srdce: jazmín, kosatec, kvet pomarančovníka 

  základ: pačuli, pralinka, tonka fazuľa, vanilka 

  objem 100 ml 

   BZ00109878 

 65 
bodov



56 PARFÉMY

 VVEERSSACCEE BRIIGHT CCRYSSTATAAL 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   kvetinová, ovocná vôňa 

  hlava: granátové jablko, ľadový akord, yuzu 

  srdce: lotos, magnólia, pivónia 

  základ: rastlinná ambra, pižmo, drevo Akašu 

   BZ00109892 

kód položky  objem body

 BZ00109892  200 ml  52 

 BZ00109894  90 ml  36 

 52 
bodov

MMMOSSCHHINNO CCHHEAPPP & CHICC
II LLOVVE LOOVVE 
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, kvetinová vôňa 

  hlava: citrón, červené ríbezle, grep, pomaranč 

  srdce: čajová ruža, konvalinka, sitina, list škorice 

  základ: céder, drevo tanaka, pižmo 

  objem 100 ml 

   BZ00109882 

 22 
bodov

 LLAANNVINN EEECLAAAT DD´ARPPEGGEE 
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   kvetinová, zelená vôňa 

  hlava: pivónia, kvet broskyne, čajový lístok 

  srdce: pižmo, ambra, zelený orgován 

  základ: cédrové drevo, otočník, pomarančovník 

  objem 100 ml 

   BZ00109880 

 21 
bodov



57PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 VVEERSSENNSSEE
 DÁMSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, kvetinová vôňa 

  hlava: bergamot, mandarínka, figa 

  srdce: jazmín, kardamón, ľalia 

  základ: santalové drevo, pižmo, cédrové drevo, drevo 

olivovníka 

  objem 100 ml 

   BZ00109900 

 35 
bodov

 YYVVESS SAINNT LLLAUREEENT 
BBLACCK OPPIUMMM
 DÁMSKA PARFUMOVANÁ VODA 

   ovocná, korenistá vôňa 

  hlava: hruška, pomarančové kvety, ružové korenie 

  srdce: káva, jazmín 

  základ: céder, vanilka, pačuli 

   BZ00109904 

kód položky  objem body

 BZ00109904  90 ml  63 

 BZ00109902  50 ml  49 

 63 
bodov



58 PARFÉMY

PÁNSKE VÔNE

 AARRMMANNI AAACQUUA DII GIO
PPOOUUR HHOOMMMEEE 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

  aromatická, citrusová vôňa 

 hlava: kalábrijský bergamot, neroli, mandarínka 

 srdce: okvetné lístky jazmínu, ruža, rozmarín 

 základ: pačuli, kaki 

  BZ00109850 

kód položky  objem body

 BZ00109850  200 ml  67 

 BZ00109848  100 ml  48 

 67 
bodov



59PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 CCAALVVINN KKLLEINNN CK OOONE 
 UNISEX TOALETNÁ VODA 

   aromatická, citrusová vôňa 

  hlava: bergamot, kardamón, melón, papája, ananás 

  srdce: špeciálny extrakt z jazmínu, fialka, ruža, muškát 

  základ: biele pižmo, jantár, dubový mach 

   BZ00109810 

kód položky  objem body

 BZ00109810  200 ml  22 

 BZ00109808  100 ml  16 

 22 
bodov

CCCALLVIN KKLEEEIN MMMMAN 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, korenistá vôňa 

  hlava: bergamot, lístky fialky, mandarínka, rozmarín 

  srdce: bobkový list, kadidlo, mäta, muškátový 

oriešok 

  základ: ambra, cypriš, guajakové drevo, pižmo, 

santalové drevo 

  objem 100 ml 

   BZ00109818 

 19 
bodov

 CCAALVVINN KKLLEINNN
EEUUPHOORIIAA MEEEN INNNTTENSSEE 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, orientálna vôňa 

  hlava: korenie, zázvor 

  srdce: bazalka, céder, šalvia, vetiver 

  základ: ambra, labdanum, myrha, pačuli 

  objem 100 ml 

   BZ00109820 

 22 
bodov



60 PARFÉMY

 DDAAVIDOOFFFF COOOOL WWWAATERR MMMAAN 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   citrusovo-svieža vôňa 

  hlava: levanduľa, rozmarín, mäta, koriander, kvety 

pomarančovníka 

  srdce: jazmín, pelargónia, santalové drevo, mach 

  základ: ambra, pižmo 

   BZ00109832 

kód položky  objem body

 BZ00109832  200 ml  24 

 BZ00109830  125 ml  17 

 24 
bodov

 DDIESSELL PPLLUS PLUSSS MASSCCULLINEE
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   orientálno-drevitá vôňa 

  hlava: bergamot, pomaranč, otočník, listy palmy 

  srdce: jazmín, breza, černobýľ, kardamón, koriander, 

konvalinka, fialka, zelené tóny 

  základ: vetiver, fazuľa Tonka, pižmo, pačuli, santalové drevo, 

lišajník, muškátový oriešok, klinček, škorica, aníz 

  objem 75 ml 

   BZ00109840 

 7 
bodov

 DDIORR FAAHHRENNNHEITTT 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, kvetinová vôňa 

  hlava: bergamot, citrón, levanduľa, kvety hlohu 

  srdce: včelí vosk, jantár, kvety fialky 

  základ: santalové drevo, cédrové drevo, koža 

  objem 100 ml 

   BZ00109804 

 58 
bodov



61PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 HHUGGO BBOOSSS NNNO. 66 BBOTTLLEEDD 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   luxusná citrusovo-korenistá vôňa 

  hlava: slivka, dubový mach, jablko, bergamot, pelargónia, 

citrón 

  srdce: mahagón, ružový karafiát, škorica 

  základ: cédrové drevo, santalové drevo, vetiver, olivové drevo, 

vanilka 

   BZ00109864 

kód položky  objem body

 BZ00109864  200 ml  38 

 BZ00109862  100 ml  29 

 38 
bodov

 HHUGGO BBOOSSS HHHUGOOO
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   citrusovo-zelená vôňa 

  hlava: grapefruit, zelené jablko, tymian, mäta, bazalka, rum 

  srdce: jazmín, šalvia, pelargónia, karafiát 

  základ: pačuli, jedľa, céder 

   BZ00109866 

kód položky  objem body

 BZ00109866  200 ml  35 

 BZ00109868  75 ml  20 

 35 
bodov



62 PARFÉMY

LLAACCOSTTTE EEESSEEEENTIIAALL 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   aromatická, drevitá vôňa 

  hlava: kasia, bergamot, mandarínka 

  srdce: korenie, ruža 

  základ: pačuli, santalové drevo 

  objem 125 ml 

   BZ00109876 

 23 
bodov

 PPAACOO RRABBANNNNE 1 MMILLLIOON 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, korenistá vôňa 

  hlava: grapefruit, mäta, červený pomaranč 

  srdce: ruža, škorica, koža 

  základ: drevité tóny, ambra, pačuli 

   BZ00109886 

kód položky  objem body

 BZ00109886  200 ml  62 

 BZ00109884  100 ml  44 

 62 
bodov

 JJOOOOP! HHOOOMMME 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   orientálna vôňa 

  hlava: bergamot, škorica, kvety pomarančovníku 

  srdce: tabak, med, santalové drevo, vetiver 

  základ: pačuli, fazuľa tonka, pižmo 

  objem 125 ml 

   BZ00109872 

 17 
bodov



63PARFÉMYProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 VVEERSSACCEE EAUUU FRAAAIICHEE MMMANN 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   drevitá, vodná vôňa 

  hlava: biely citrón, ružové drevo, karambola 

  srdce: cédrové ihličie, estragón, šalvia 

  základ: figovník, ambra, pižmo 

   BZ00109890 

kód položky  objem body

 BZ00109890  200 ml  44 

 BZ00109888  100 ml  31 

 44 
bodov

 VVEERSSACCEE POUUUR HOOOMME 
 PÁNSKA TOALETNÁ VODA 

   aromatická vôňa pre atraktívneho muža 

  hlava: bergamot, kalábrijský citrón, horký pomaranč, neroli 

  srdce: pelargónia, šalvia, modrý hyacint 

  základ: agarové drevo, céder, ambra, pižmo, fazuľa tonka 

   BZ00109898 

kód položky  objem body

 BZ00109898  200 ml  43 

 BZ00109896  100 ml  31 

 43 
bodov





GULIČKOVÁ DRÁHA 
GRAVITRAX

ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019



66 GULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAX

 ŠŠTAARTTOVAAACÍ SSEET 
 27504 

   inovatívny stavebnicový systém 

guľôčkových dráh 

  s pomocou množstva najrôznejších 

stavebnicových dielov a koľajníc je 

možné naplánovať, vyskúšať a realizovať 

guľôčkové dráhy 

  pripravené kartičky s úlohami uľahčia 

začiatky voľného stavania konštrukcie 

  vhodná pre všetky vekové skupiny 

od 8 rokov 

   BZ00111574 

 31 
bodov
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67GULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAXProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.



68 GULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAX

 STTAVBBA,, KATAPPULT, MMAAGNETTIICKKÉ 
DELOO, TRRAMPOOOLÍNA 
 SET 3 – 275090, 275106, 275113, 26074 

   rozšírenie Štartovacieho setu 

  katapult pokorí zákony zemskej príťažlivosti a vystrelí guľôčku 

do výšky i do diaľky 

  magnetické delo dodá guľôčke veľkú silu, ktorá jej umožní 

vybehnúť do kopca alebo predĺžiť trasu

  stavba rozšíri guľôčkovú dráhu o ďalších viac než 25 prvkov 

  pomocou trampolíny môže guľôčka na dráhe skákať do výšky 

i do diaľky – 2 trampolíny v balení 

   BZ00111580 

 27 
bodov



69GULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAXProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob. 69GULIČKOVÁ DRÁHA GRAVITRAXnia zásob.

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

  rozšírenie Štartovacieho setu 

 kladivo dodá guľôčke novú energiu pre dlhší 

a rýchlejší let 

 vyskúšajte, akú veľkú rýchlosť budú guľôčky 

potrebovať, aby prešli uzlom bez zastavenia 

 dráha rozšíri guľôčkovú dráhu a umožní postaviť 

dlhšie trate vďaka viac než 40 stavebným prvkom 

  BZ00111576  23 
bodov

, SSLUČČČKAA 
5120 

ergiu pre dlhší

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

  rozšírenie Štartovacieho setu 

 s lopatkou sa guľôčka odkotúľa ešte ďalej 

 výťah ovládaný tlačidlom umožní experimentovať 

s ďalším zložením, výškovým dlaždicami a jednou 

transparentnou úrovňou 

 prepojte tunely, koľajnice a základné dosky 

a získate ešte viac možností pre rôzne kombinácie 

a zrýchlenia 

  BZ00111578  27 
bodov
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72 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

PRE ŽENY

 EPILLÁTTOR SAAATINELLEE ADVANNCED 
 BRE225/00 

  jemne odstraňuje chĺpky od 0,5 mm 

 dve nastavenia rýchlosti 

 použitie s káblom 

 umývateľná hlava 

  BZ00123305 

 25 
bodov



73OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 DEPILÁÁTOR LLLUMEA PPRRESTIGGE IPL 
 BRI956/00 

   odstraňovanie chĺpkov pomocou technológie IPL 

  pravidelné pôsobenie jemných svetelných zábleskov pre 

hladkú pokožku 

  prispôsobený pre bezpečné a efektívne používanie v pohodlí 

domova 

  unikátne tvarované nástavce pre rôzne časti tela – na telo, tvár, 

oblasť bikín a podpazušie 

  inteligentný senzor odtieňa pokožky SmartSkin pre najlepšie 

nastavenie intenzity 

  použitie s káblom i bez, päť nastaviteľných úrovní intenzity 

záblesku, >250 000 zábleskov 

  Slide&Slash Mode pre jednoduché použitie bez potreby 

opakovaného stlačenia tlačidla záblesku 

  luxusné puzdro 

  dermatologicky testované 

   BZ00123290  432 
bodov

 DEPILÁÁTOR 
LUMMEAA ADVAAANCED IPPLL 
 SC1997/00 

   použitie na telo i na tvár 

  15 minút pre úpravu od kolien nadol 

  >250 000 zábleskov 

  mimoriadne dlhý kábel 

   BZ00123295 
 261 

bodov

 EPILLÁTTOR SAAATINELLEE ADVANNCED 
 BRE620/00 

   mokré i suché použitie, na nohy i telo 

  keramické disky, bezdrôtový, nabíjateľná batéria 

  integrované svetlo Opti-light 

  masážny nástavec, holiaca hlava, nástavec na zastrihávanie, 

puzdro 

   BZ00123300 

 57 
bodov



74 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

 DÁMMSKKY HOLLLIACI STTRROJČEKK 
SATIINSSHAVEE ADVANCCCED 
 BRL140/00 

   jednoduchá planžeta, mokré i suché holenie 

  bez kábla, nabíjanie 8 h 

  hrebeň, nástavec pre hladké kĺzanie, napínač pokožky, puzdro 

   BZ00123310 

 33 
bodov

 SUŠIČ VVLASOOOV 
KERASHINE EEDICE CCAARE 
 HP8243/00 

   ochranná keramická vrstva s obsahom keratínu 

  príkon 2 200 W, 6 flexibilných rýchlostí a teplotných stupňov 

  ThermoProtect pre šetrnejšie sušenie vlasov, ionizačná 

technológia zabraňuje kučeraveniu vlasov a prispieva k ich 

lesku 

  impulz studeného vzduchu pre fixáciu účesu 

  objemový difuzér, úzka koncovka pre smerový prúd vzduchu 

  dĺžka šnúry 1,8 m 

   BZ00123315 

 33 
bodov

 SUŠIČ VVLASOOOV 
DRYYCAARE ADDDVANCEDD IONIC 
 HP8232/00 

   technológia ThermoProtect pre správnu teplotu sušenia, 

ionizačná starostlivosť 

  príkon 2 200 W 

  difuzér pre vzdušný účes 

   BZ00123320 

 25 
bodov



75OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 SUŠIČ VVLASOOOV 
DTYCCARE ESSSSENTIALL 
 BHD003/00 

  kompaktný, ľahký, so sklopnou rukoväťou – ideálny na cesty 

 príkon 1 400 W pre rýchle vysušenie a tvarovanie vlasov 

 2 flexibilné nastavenia rýchlosti 

 1,8 m dlhý kábel 

  BZ00123325 

 11 
bodov

 ÚSPORRNÝ SUUUŠIČ VLAASSOV 
DRYYCAARE ESSSENTIALL 
 BHD029/00 

  príkon 1 600 W, vďaka inovatívnej konštrukcii dosahuje výkon 

porovnateľný s 2 100W sušičom 

 ionizačná starostlivosť, impulz studeného vzduchu, 

3 nastavenia teploty, 2 rýchlosti 

 úzka hubica pre väčšiu koncentráciu vzduchu 

 nastavenie teploty ThermoProtect 

  BZ00123330  17 
bodov

 KULMMAA NA VVLLASY 
STYLLECCARE EESSENTIAAL 
 BHB862/00 

  keramický povrch pre svieže a pružné vlny 

 maximálna teplota 200 °C pre dokonalý účes 

 priemer natáčacieho valca 16 mm 

 dĺžka otočného kábla 1,8 m 

 doba nahrievania 60 s 

  BZ00123335 

 17 
bodov



76 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

PRE MUŽOV

 HOLLIACCI STRROJČEK 
PRE CITTLIVÚ PLEŤ
SERIESS 70000 WET & DDRRY 
 S7930/16 

  systém Aquatec – mokré aj suché holenie 

 viacsmerná detekcia kriviek tváre 

 krúžky SkinGlide chránia pokožku pred začervenaním 

 osobný plán holenia prostredníctvom aplikácie GroomTribe 

 čas prevádzky 50 min / nabitie 

 presný zastrihávač, cestovné puzdro 

  BZ00123210 

 123 
bodov



77OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 HOLLIACCI STRROJČEK
SERIESS 60000 WET & DDRRY 
 S6620/11 

   systém Aquatec – mokré aj suché holenie 

  viacsmerná detekcia kriviek tváre 

  britvy MultiPrecision oholia precízne dlhé i krátke fúzy 

  čas prevádzky 60 min / nabitie 

  presný zastrihávač, cestovné puzdro 

   BZ00123215 

 110 
bodov

 HOLLIACCI STRROJČEK
SERIESS 50000
 S5100/06 

   suché holenie 

  hlavy DynamicFlex s otáčaním do 5 smerov 

  LED displej 

  čas prevádzky 40 min / nabitie 

  zastrihávač na úpravu brady 

   BZ00123220 

 66 
bodov

 HOLLIACCI STRROJČEK
SERIESS 30000
 S3510/06 

   suché holenie 

  hlavy DynamicFlex s otáčaním do 4 smerov 

  systém britiev ComfortCut 

  čas prevádzky 50 min / nabitie 

  výklopný zastrihávač na úpravu brady 

   BZ00123225  58 
bodov



78 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

 HOLLIACCI STRROJČEK
SERIESS 30000
 S3110/06 

   suché holenie 

  hlavy DynamicFlex s otáčaním do 4 smerov 

  systém britiev ComfortCut 

  čas prevádzky 45 min / nabitie 

   BZ00123230 

 50 
bodov

 HOLLIACCI STRROJČEK
SERIESS 10000
 S1310/04 

   suché holenie 

  hlavy DynamicFlex s otáčaním do 4 smerov 

  systém britiev CloseCut 

  čas prevádzky 35 min / nabitie 

   BZ00123235  38 
bodov

 HOLLIACCI STRROJČEK
SERIESS 10000
 S1100/04 

   suché holenie 

  hlavy DynamicFlex s otáčaním do 4 smerov 

  systém britiev CloseCut 

  prevádzka so zapojením do siete 

   BZ00123240 

 29 
bodov



79OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 ZASTTRIIHÁVAAČČ VLASOOVV
SERIESS 70000
 HC7460/15 

   až 60 nastavení dĺžky (0,5–42 mm) 

  čas prevádzky 120 min / nabitie 

  3 elektronicky nastaviteľné hrebene 

  funkcia Turbo 

  samoostriace oceľové britvy 

   BZ00123245 

 49 
bodov

 ZASTTRIIHÁVAAČČ VLASOOVV
SERIESS 50000
 HC5450/80 

   24 nastavení dĺžky (0,5–23 mm) 

  titánové samoostriace britvy 

  funkcia Turbo 

  čas prevádzky 90 minút / nabitie 

  nástavec pre zastrihávanie brady, ochranné puzdro 

   BZ00123250 

 42 
bodov

 ZASTTRIIHÁVAAČČ VLASOOVV
SERIESS 30000
 HC3505/15 

   13 nastavení dĺžky (0,5–23 mm) 

  samoostriace oceľové britvy 

  technológia Trim-n-Flow zabraňuje zaseknutiu vlasov 

  prevádzka so zapojením do siete 

   BZ00123255 

 15 
bodov



80 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

 ZASTTRIIHÁVAAČČ BRADYYY
SERIESS 30000
 BT3226/14 

   20 nastavení dĺžky (0,5–10 mm) 

  celokovové britvy 

  hrebeň Lift & Trim zaisťuje rovnomerné a efektívne zastrihnutie 

  čas prevádzky 60 minút / nabitie 

  úložné puzdro 

   BZ00123260 

 33 
bodov

 MULLTIFFUNKČČČNÝ ZASTTRIHÁVAAČ 
9V1
SERIESS 30000
 MG3740/15 

   9 nástavcov pre dokonalú úpravu brady a vlasov 

  samoostriace oceľové britvy 

  60 minút používania / 16 hodín nabíjania 

  jednoduché čistenie – umývateľný 

  puzdro na uloženie 

   BZ00123270 

 29 
bodov

 ZASTTRIIHÁVAAČČ BRADYYY
SERIESS 30000
 BT3206/14 

   10 nastavení dĺžky (0,5–10 mm) 

  nerezové oceľové britvy 

  hrebeň Lift & Trim zaisťuje rovnomerné a efektívne zastrihnutie 

  čas prevádzky 45 minút / nabitie 

   BZ00123265 

 18 
bodov



81OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 ZASTTRIIHÁVAAČČ CHĹPKKKOV V NOSE 
A V UUŠIIACH 
SERIESS 30000
 NT3160/10 

   výkonný systém strihania 

  3 možné nastavenia dĺžky 

  jednoduché čistenie – umývateľný 

  puzdro obsahuje batériu AA a 2 hrebene na obočie 

   BZ00123275 

 13 
bodov

 HOLLIACCI STRROJČEK 
A ZAASTTRIHÁVVVAČ 2V1
ONEEBLLADE PPPRO 
 QP6620/20 

   na tvár a telo 

  zastriháva, tvaruje a holí bradu na všetky dĺžky bez porezania 

  14 dĺžok strihu (0,4–10 mm) 

  mokré a suché použitie 

  bezdrôtová prevádzka (90 min) 

  jednoducho vymeniteľné britvy 

  1 britva na tvár, 1 britva na telo, ochranný nástavec a hrebeň 

na telo 

  LED displej, nabíjací stojan a cestovné puzdro 

   BZ00123280 

 77 
bodov

 HOLLIACCI STRROJČEK 
A ZAASTTRIHÁVVVAČ 2V1
ONEEBLLADE PPPRO 
 QP6510/20 

   zastriháva, tvaruje a oholí variabilne dlhú bradu a bez 

porezania 

  12 dĺžok strihu (0,5–9 mm) 

  mokré a suché použitie 

  bezdrôtová prevádzka (60 min) 

  jednoducho vymeniteľné britvy 

  LED displej 

   BZ00123285 
 49 
bodov



82 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

 PRÍSSTRROJ NAAA MEDZIZZUBNÚ 
HYGGIENNU 
SONNICAARE AAIIRFLOSSS ULTRAA 
 HX8331/01 

  zmes vzduchu a mikro-kvapôčok vody rozrušuje a odstraňuje 

zubný povlak pozdĺž línie ďasien a z medzizubných priestorov 

 je možné používať s čistou vodou alebo antimikrobiálnou 

ústnou vodou 

 odstráni až 99,9 % zubného povlaku z čistených miest, 

vyčistenie celých úst zaberie menej než 60 sekúnd 

 balenie obsahuje 1 prístroj AirFloss Ultra, 1 trysku, nabíjačku 

 farba biela so sivým motívom 

  BZ00123365 

 72 
bodov



83OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 ZUBNÁÁ KEFKKAA 
SONNICAARE DDIIAMONDDCCLEAN 
 HX9332/04 

   odstraňuje až 7× viac povlaku, bieli zuby 2× lepšie než ručná 

zubná kefka 

  zlepšuje zdravie ďasien už za 2 týždne 

  pohár s indukčným nabíjaním, cestovné puzdro s USB 

  5 režimov čistenia: Clean, Gum Care, Polish, Sensitive a White 

  balenie obsahuje 1 sonickú kefku DiamondClean, 2 hlavice 

OptimalWhite, nabíjací pohár, cestovné puzdro s USB 

nabíjaním 

  farba biela 

   BZ00123340 

 166 
bodov

 ZUBNÁÁ KEFKKAA SONICCAARE 
PROOTECTIVEECCLEAN WWWHITE 
 HX6836/24 

   odstraňuje povrchovú pigmentáciu zubov 

  až 31 000 sterov za minútu, prirodzene belšie zuby za 1 týždeň 

  dva režimy, časovač, tlakový senzor 

  pripomenutie výmeny hlavice, 2 režimy čistenia: Clean a White 

  balenie obsahuje 1 kefku ProtectiveClean, 1 hlavicu Optimal 

White, nabíjačku 

  farba pastelovoružová 

   BZ00123345  69 
bodov



84 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPS

 ELEKKTRRICKÁÁ ZUBNÁ KKEFKA 
SONNICAARE EEAASYCLEAAAN 
 HX6511/50 

   odstraňuje až 2× viac zubného povlaku než ručná zubná kefka, 

pomáha zlepšovať zdravie ďasien 

  časovač Smartimer na 2 minúty čistenia 

  funkcia Quadpacer pre rovnomerné vyčistenie, režim Clean pre 

každodenné kvalitné čistenie 

  balenie obsahuje 1 sonickú kefku EasyClean, 1 hlavicu 

ProResults Standard, nabíjačku 

   BZ00123355 

 41 
bodov

 ZUBNÁÁ KEFKKAA SONICCAARE 
PROOTECTIVEECCLEAN PPLLAQUEE 
DEFEENSSE 
 HX6803/04 

   odstraňuje až 7× viac povlaku než manuálna zubná kefka 

  až 31 000 sterov za minútu 

  bezpečný a šetrný pre citlivé zuby a ďasná, zubný strojček 

a zubné náhrady 

  dve nastavenia intenzity, časovač Smartimer a Quadpacer 

  tlakový senzor, pripomenutie výmeny hlavice 

  kontrolka stavu batérie 

  balenie obsahuje 1 kefku ProtectiveClean, 1 hlavicu Optimal 

Plaque Defence, nabíjačku 

  farba svetlomodrá 

   BZ00123350 

 55 
bodov



85OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PHILIPSProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 DETSSKÁÁ ZUBBNNÁ KEFKKAA 
SONNICAARE FOOR KIDSS
 HX6322/04 

   Bluetooth pripojenie pre interakciu so zábavnou aplikáciou 

  2 režimy čistenia, nízka intenzita pre deti od 3 rokov a vyššia 

pre deti od 7 rokov 

  KidTimer and KidPacer zabezpečujú jemné a účinné čistenie 

  o 75 % efektívnejší než manuálna detská zubná kefka 

  balenie obsahuje 1 sónickú zubnú kefku Sonicare for Kids 

s Bluetooth, 1 detskú hlavicu Standard (7+), 1 detskú hlavicu 

Mini (3+), nabíjačku, 8 samolepiek 

   BZ00123360 

 38 
bodov
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88 ELEKTRONIKA SAMSUNG

MOBILNÉ ZARIADENIA



89ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY S10 
 SM G973 128 GB 

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

3 040×1 440 px 

 osemjadrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz 

 RAM 8 GB, 128 GB, MicroSD 

 predný fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 AF, zadný 12 Mpx Super 

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

ultra širokouhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo 

 GSM, LTE, UMTS 

 ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, kompas, svetelný 

senzor, senzor priblíženia, pohybový senzor, gyroskop, 

barometer 

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

 podpora bezdrôtového nabíjania a zdieľania energie Qi, rýchle 

nabíjanie, batéria 3 400 mAh 

 Android 9 Pie s One UI 

 rozmery 149,9×70,4×7,8 mm, 157 g 

  BZ00122745 

kód položky  farba body

 BZ00122745  Black  715 

 BZ00122750  Green  715 

 BZ00122755  White  715 

 715 
bodov

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY S10 
 SM G973 512 GB 

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

3 040×1 440 px 

 osemjadrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz 

 RAM 8 GB, 512 GB, MicroSD 

 predný fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 AF, zadný 12 Mpx Super 

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

ultra širokouhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo 

 GSM, LTE, UMTS 

 ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, kompas, svetelný 

senzor, senzor priblíženia, pohybový senzor, gyroskop, 

barometer 

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

 podpora bezdrôtového nabíjania a zdieľania energie Qi, rýchle 

nabíjanie, batéria 3 400 mAh 

 Android 9 Pie s One UI 

 rozmery 149,9×70,4×7,8 mm, 157 g 

  BZ00122760 

kód položky  farba body

 BZ00122760  Black  912 

 BZ00122765  Green  912 

 BZ00122770  White  912 

 912 
bodov



90 ELEKTRONIKA SAMSUNG

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY S10+ 
 SM G975 128 GB 

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

3 040×1 440 px 

 osemjadrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz 

 RAM 8 GB, 128 GB, MicroSD 

 predný fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 + 8 Mpx F / 2.2 AF, 

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

teleobjektív 12 Mpx F2.4, OIS, ultra širokouhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo 

 všetky české pásma LTE vrátane Band 20 / 800 MHz 

 ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, kompas, svetelný 

senzor, senzor priblíženia, pohybový senzor, gyroskop, 

barometer 

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax 

 podpora bezdrôtového nabíjania a zdieľania energie Qi, rýchle 

nabíjanie, batéria 4 100 mAh 

 Android 9 Pie s One UI 

 rozmery 157,6×74,1×7,8 mm, 175 g 

  BZ00122775 

kód položky  farba body

 BZ00122775  Black  794 

 BZ00122780  Green  794 

 BZ00122785  White  794 

 794 
bodov

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY S10e
 SM G970 128 GB 

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

 osemjadrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz 

 RAM 6 GB, 128 GB, MicroSD 

 predný fotoaparát – Selfie fotoaparát, 10 Mpx F / 1.9 AF, zadný 

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

16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo 

 GSM, LTE, UMTS 

 bočný snímač odtlačkov prstov, svetelný senzor, senzor 

priblíženia, akcelerometer, kompas, gyroskop, barometer 

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax 

 bezdrôtové nabíjanie a zdieľanie energie Qi, rýchle nabíjanie, 

batéria 3 100 mAh 

 Android 9.0 

 rozmery 142,2×69,9×7,9 mm, 150 g 

  BZ00122725 

kód položky  farba body

 BZ00122725  Black  597 

 BZ00122730  Green  597 

 BZ00122735  White  597 

 BZ00122740  Yellow  597 

 597 
bodov



91ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY S10+ 
 SM G975 512 GB 

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

3 040×1 440 px 

 osemjadrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz 

 RAM 8 GB, 512 GB, MicroSD 

 predný fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 + 8 Mpx F / 2.2 AF, 

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

teleobjektív 12 Mpx F2.4, OIS, ultra širokouhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo 

 všetky české pásma LTE vrátane Band 20 / 800 MHz 

 ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, kompas, svetelný 

senzor, senzor priblíženia, pohybový senzor, gyroskop, 

barometer 

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax 

 podpora bezdrôtového nabíjania a zdieľania energie Qi, rýchle 

nabíjanie, batéria 4 100 mAh 

 Android 9 Pie s One UI 

 rozmery 157,6×74,1×7,8 mm, 175 g 

  BZ00122800 

kód položky  farba body

 BZ00122800  Black  991 

 BZ00122805  White  991 

 991 
bodov

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY S10+ 
 SM G975 1 TB CE 

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

3 040×1 440 px 

 osemjadrový procesor Exynos 9820 2,7 GHz 

 RAM 12 GB, 1 TB, MicroSD 

 predný fotoaparát 10 Mpx F / 1.9 + 8 Mpx F / 2.2 AF, 

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

teleobjektív 12 Mpx F2.4, OIS, ultra širokouhlý 16 Mpx F2.2 

 GPS / Glonass / BDS / Galileo 

 všetky české pásma LTE vrátane Band 20 / 800 MHz 

 ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, kompas, svetelný 

senzor, senzor priblíženia, pohybový senzor, gyroskop, 

barometer 

 Bluetooth 5.0, NFC, WiFi ac / ax 

 podpora bezdrôtového nabíjania a zdieľania energie Qi, rýchle 

nabíjanie, batéria 4 100 mAh 

 Android 9 Pie s One UI 

 rozmery 157,6×74,1×7,8 mm, 175 g 

  BZ00122790 

kód položky  farba body

 BZ00122790  Black  1 239 

 BZ00122795  White  1 273 

 1 239 
bodov



92 ELEKTRONIKA SAMSUNG

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY A500 
 SM A505 125 GB 

  6,0" FullHD+ Super AMOLED 1 080×2 340 px, Infinity-U 

 štvorjadrový procesor 2,3 GHz + štvorjadrový 1,7 GHz 

 RAM 4 GB, 128 GB, MicroSD až 512 GB 

 predný fotoaparát 25 Mpx FF (f / 2,0), zadný 25 Mpx AF 

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

 snímanie odtlačkov prstov na obrazovke, rýchle nabíjanie, 

Samsung Pay2, Bixby Vision, Bixby Voice, Bixby Home, Bixby 

Reminder 

 batéria 4 000 mAh 

 rozmery 158,5×74,7×7,7 mm 

  BZ00122695 

kód položky  farba body

 BZ00122695  Black  270 

 BZ00122700  Blue  270 

 BZ00122705  White  270 

 270 
bodov

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY A700 
 SM A705 128 GB 

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

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

 RAM 6 GB, 128 GB, MicroSD až 512 GB 

 predný fotoaparát 32 Mpx (F2.0), zadný 32 Mpx AF 

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

 GPS, Glonass, Beidou, Galileo 

 čítačka odtlačkov prstov, svetelný senzor, senzor priblíženia, 

akcelerometer, kompas, gyroskop 

 Bluetooth v5.0 

 bezdrôtové nabíjanie, batéria 4 500 mA 

 Android 9.0 Pie 

 rozmery 164,3×76,7×7,9 mm, 183 g 

  BZ00122710 

kód položky  farba body

 BZ00122710  Black  312 

 BZ00122715  Blue  312 

 BZ00122720  White  312 

 312 
bodov



93ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY A400 
 SM A405 64 GB 

  5,9" FullHD+ 2 220×1 080 px 

 RAM 4 GB, 64 GB, MicroSD až 521 GB 

 predný fotoaparát 25 Mpx, Dual 16 Mpx + 5 Mpx 

 Wii-Fi, 3G 

 Bluetooth, EDGE, GPRS, HSDPA, LTE, NFC 

 čítačka odtlačkov prstov 

 batéria 3 100 mAh 

 Android 9.0 

 rozmery 144,4×69,2×7,2 mm, 140 g 

  BZ00122675 

kód položky  farba body

 BZ00122675  Black  193 

 BZ00122680  Blue  193 

 BZ00122685  Coral  193 

 BZ00122690  White  193 

 193 
bodov

 MOBBBILNÝ TTELLEFÓÓN GALLAAXY A200e
 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 

 predný fotoaparát 8 Mpx (F2.0), zadný 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 

 batéria 3 000 mAh 

 Android 9.0 

 rozmery 147,2×69,5×8,3 mm, 140 g 

  BZ00122655 

kód položky  farba body

 BZ00122655  Black  148 

 BZ00122660  Blue  148 

 BZ00122665  Coral  148 

 BZ00122670  White  148 

 148 
bodov



94 ELEKTRONIKA SAMSUNG

 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, vnútorná pamäť 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 

 zadný fotoaparát 13 Mpx AF F / 2.0, predný fotoaparát 8 Mpx 

F / 2.0 

 reproduktory AKG s Dolby Atmos 

 batéria Li-Ion 7 040 mAh 

 kovové telo 

 rozmery 160,0×244,9×5,5 mm, 399 g 

  BZ00122625 

kód položky  farba body

 BZ00122625  Gold  394 

 BZ00122630  Black  394 

 BZ00122635  Silver  394 

 394 
bodov



95ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 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, vnútorná pamäť 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 

 zadný fotoaparát 13 Mpx AF F / 2.0, predný fotoaparát 8 Mpx 

F / 2.0 

 reproduktory AKG s Dolby Atmos 

 batéria Li-Ion 7 040 mAh 

 kovové telo 

 rozmery 160,0×244,9×5,5 mm, 399 g 

  BZ00122610 

kód položky  farba body

 BZ00122610  Gold  348 

 BZ00122615  Black  348 

 BZ00122620  Silver  348 

 348 
bodov

 TABLLLET GAALAAXY TTAB A 10.1 
 SM T510 32 GB 

  10.1" WUXGA TFT LCD, 1 920×1 200 px 

 Google Android 

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

 RAM 2 GB, vnútorná pamäť 32 GB, MicroSD až 512 GB 

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

 webkamera, čítačka pamäťových kariet, pohybový senzor, 

gyroskop, digitálny kompas 

 USB Type-C 2.0, 3,5 jack 

 zadný fotoaparát 8 Mpx, predný fotoaparát 5 Mpx 

 stereo reproduktory s Dolby Atmos 

 batéria 6 150 mAh 

 kovové telo 

 rozmery 149,4×245,2×7,5 mm, 470 g 

  BZ00122640 

kód položky  farba body

 BZ00122640  Gold  167 

 BZ00122645  Black  167 

 BZ00122650  Silver  167 

 167 
bodov



96 ELEKTRONIKA SAMSUNG

CHYTRÉ HODINKY

 INTEELIGENNTNNÉ HOODINKKYY GALAXYXY 
WATTCCH 
 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 

 akcelerometer, gyroskop, barometer, HRM, senzor okolitého 

svetla 

 kompatibilné s OS Android 5.0 a vyšším, iOS 9.0 a vyšším 

 operačný systém Tizen Based Wearable OS 4.0 

 vhodné na plávanie IP 68, 5 ATM 

 materiál stainless steel 

 batéria 472 mAh, výdrž až 7 dní 

 rozmery 46×49×13 mm, 63 g 

  BZ00122810 

kód položky  farba body

 BZ00122810  Silver  246 

 BZ00122815  Rose Gold  231 

 BZ00122820  Black  231 

 246 
bodov



97ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 HODDIINKY WWAATCH ACTIVVEE 
 SM R500 

  vojenská certifikácia MIL-STD-810G, vodotesnosť 5 ATM 

 je možné dobíjať zariadením podporujúcim bezdrôtové 

zdieľanie energie (Galaxy S10) 

 možnosť bezkontaktných platieb, GPS prijímač, notifikácie 

emailov, kalendáre, SMS a volania 

 meranie vzdialenosti, krokov, kalórií, tepu a spánku 

 ovládanie hudobného prehrávača 

 vymeniteľný pásik 

 batéria 230 mAh 

 hmotnosť 35 g 

  BZ00122825 

kód položky  farba body

 BZ00122825  Gold  188 

 BZ00122830  Green  188 

 BZ00122835  Black  188 

 BZ00122840  Silver  188 

 188 
bodov

 FITNNEESS NÁÁRRAMOOK GALLAAXY FIT EE 
 SM R375 

  0,74" displej PMOLED 128×64 px 

 vojenská certifikácia MIL-STD-810G, vodotesnosť 5 ATM 

 RAM 128 KB, 4 MB 

 Bluetooth pripojenie 

 akcelerometer, senzor srdcového tepu 

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

 batéria 70 mAh, výdrž až 7 dní 

 rozmery 16,9×40,0×10,9 mm, 15 g 

  BZ00122845 

kód položky  farba body

 BZ00122845  Black  31 

 BZ00122850  White  31 

 BZ00122855  Yellow  31 

 31 
bodov



98 ELEKTRONIKA SAMSUNG

AUDIO

 SOUUNNDBARR 
 HW-Q80R 

  372 W, počet kanálov 5.1.2, 13 reproduktorov 

 8" aktívny bezdrôtový subwoofer, stredový reproduktor, Up-

firing reproduktory vyžarujúce zvuk smerom hore, Side-firing 

reproduktory vyžarujúce zvuk do strán, výškový reproduktor so 

širokým vyžarovaním 

 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 

 ovládanie TV a SB jedným ovládačom, Alexa 3PDA, Smart 

Things app. podpora 

 SSE, Standard, Smart 

 farba čierna 

  BZ00123015 

 567 
bodov



99ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 SOUUNNDBARR 
 HW-Q70R 

   332 W, počet kanálov 3.1.2, 7 reproduktorov 

  8" aktívny bezdrôtový subwoofer, Acoustic Beam Technology, 

stredový reproduktor, Up-firing reproduktory vyžarujúce zvuk 

smerom hore, výškový reproduktor so širokým vyžarovaním 

  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 

  ovládanie TV a SB jedným ovládačom, Alexa 3PDA, Smart 

Things app. podpora 

  SSE, Standard, Smart 

  farba čierna 

   BZ00123020 

 400 
bodov



100 ELEKTRONIKA SAMSUNG

 SOUUNNDBARR 
 HW-R650 

   340 W, 6.5" bezdrôtový subwoofer, stredový 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, ovládanie TV a SB jedným ovládačom, 

Surround Sound Expansion (Virtual Surround Sound) mód, 

Smart Sound mód, Game mód, Standart mód 

  Samsung Audio Remote App, držiak na stenu v balení 

  farba čierna 

   BZ00123030 

 243 
bodov

 SOUUNNDBARR 
 HW-Q60R 

   6,5" bezdrôtový subwoofer, Acoustic Beam Technology, 

stredový 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 

  ovládanie TV a SB jedným ovládačom, Samsung Audio 

Remote App, držiak na stenu v balení 

  farba čierna 

   BZ00123025 

 299 
bodov



101ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 SOUUNNDBARR 
 HW-R550 

   320 W, 6.5" bezdrôtový 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, ovládanie TV a SB jedným ovládačom, 

Surround Sound Expansion (Virtual Surround Sound) mód, 

Smart Sound mód, Game mód, Standart mód 

  Samsung Audio Remote App, držiak na stenu v balení 

  farba čierna 

   BZ00123035 

 195 
bodov

 SOUUNNDBARR 
 HW-R450 

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

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

Dolby 2 CH, DTS 2 CH 

  MP3, AAC, OGG, WAV, ovládanie TV a SB jedným ovládačom, 

Surround Sound Expansion (Virtual Surround Sound) mód, 

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

Remote App, držiak na stenu v balení 

  farba čierna 

   BZ00123040 

 142 
bodov



102 ELEKTRONIKA SAMSUNG

TELEVÍZORY

 QLEDDD TV 755" 
 QE75Q90R 

  rozlíšenie 4K 3 840×2 160, umelá inteligencia – Quantum 

Processor 4K, priame zadné podsvietenie (Direct Full Array 16×), 

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

100% objem farieb, Ultra Black Elite (antireflexná vrstva), Q 

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

zobrazenie rýchleho pohybu – MR200 

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

operačný systém Tizen 

 audio 60 W, konfigurácia repro 4.2 CH, vstavaný 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 (splynutie obrazovky s okolitou stenou), 

One Connect Box – prepojenie jedným káblom, bezrámový 

dizajn 360°, príprava pre dizajnové stojany Studio / Tower / No Gap 

Wallmount 

 farba strieborná 

  BZ00122960 

kód položky  uhlopriečka body

 BZ00122960  75" (189 cm)  3 386 

 BZ00122965  65" (163 cm)  2 301 

 BZ00122970  55" (138 cm)  1 698 

 3 386 
bodov



103ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 QLEDDD TV 822" 
 QE82Q70R 

   rozlíšenie 4K 3 840×2 160, umelá inteligencia – Quantum 

Processor 4K, priame zadné podsvietenie (Direct Full Array 4×), 

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

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

Dimming, plynulé zobrazenie rýchleho pohybu – MR200 

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

operačný systém Tizen 

  audio 40 W, konfigurácia repro 2.1 CH, vstavaný 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 (splynutie obrazovky s okolitou stenou), 

bezrámový dizajn 360°, skryté vedenie káblov, farba strieborná 

   BZ00122935 

kód položky  uhlopriečka body

 BZ00122935  82" (207 cm)  2 904 

 BZ00122940  75" (189 cm)  2 301 

 BZ00122945  65" (163 cm)  1 384 

 BZ00122950  55" (138 cm)  1 071 

 BZ00122955  49" (123 cm)  974 

 2 904 
bodov
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 QLEDDD TV 755" 
 QE75Q85R 

   rozlíšenie 4K 3 840×2 160, umelá inteligencia – Quantum 

Processor 4K, priame zadné podsvietenie (Direct Full Array 8×), 

ultra široký pozorovací uhol, PQI 3 800 (picture quality index), 

100% objem farieb, Ultra Black Elite (antireflexná vrstva), Q 

HDR 1500 (HDR10+ / HLG), Ultimate UHD Dimming, plynulé 

zobrazenie rýchleho pohybu – MR200 

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

systém Tizen 

  audio 40 W, konfigurácia repro 2.2 CH, vstavaný 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 (splynutie obrazovky s okolitou stenou), One 

Connect Box – prepojenie jedným káblom, bezrámový dizajn 360°, 

príprava pre dizajnové stojany Studio / Tower / No Gap Wallmount 

  farba strieborná 

   BZ00122975 

kód položky  uhlopriečka body

 BZ00122975  75" (189 cm)  2 783 

 BZ00122980  65" (163 cm)  1 939 

 BZ00122985  55" (138 cm)  1 456 

 2 783 
bodov



105ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 QLED TTV 82" 
 QE82Q60R 

   rozlíšenie 4K 3 840×2 160, umelá inteligencia – Quantum Processor 4K, široký 

pozorovací uhol, PQI 3 000 (picture quality index), 100% objem farieb, Q 

HDR (HDR10+ / HLG), Supreme UHD Dimming, plynulé zobrazenie rýchleho 

pohybu – MR200 

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

  nahrávanie na externý HDD – (PVR), Time Shift (sledovanie nahrávaného programu 

s časovým posunom), vstavaná Wi-Fi, internetový prehliadač, SmartThings (notifikácie 

a správa domácich spotrebičov), Smart ovládač TM1950C 

  audio 20 W, konfigurácia 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 (splynutie obrazovky s okolitou stenou), skryté vedenie káblov 

  farba čierna 

   BZ00122905 

kód položky  uhlopriečka body

 BZ00122905  82" (207 cm)  2 582 

 BZ00122910  75" (189 cm)  1 810 

 BZ00122915  65" (163 cm)  1 296 

 BZ00122920  55" (138 cm)  910 

 BZ00122925  49" (123 cm)  781 

 BZ00122930  43" (108 cm)  601 

 2 582 
bodov



106 ELEKTRONIKA SAMSUNG

 ULTRRRA HD LEED TVV 75" 
 UE75RU7172 

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

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

zobrazenie rýchleho pohybu – MR10 

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

systém Tizen 

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

Wi-Fi, internetový prehliadač, diaľkové ovládanie TM1240 

  audio 20 W, konfigurácia 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) 

  farba tmavosivá / titánová 

   BZ00122875 

kód položky  uhlopriečka body

 BZ00122875  75" (189 cm)  1 219 

 BZ00122880  65" (163 cm)  628 

 BZ00122860  55" (138 cm)  460 

 BZ00122865  50" (125 cm)  417 

 BZ00122870  43" (108 cm)  347 

 1 219 
bodov



107ELEKTRONIKA SAMSUNGProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LED TTV 32""
 UE32N5372 

   uhlopriečka 32" (80 cm), rozlíšenie 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, operačný 

systém Tizen 

  párovanie s mobilným zariaedním (Mobile to TV, zrkadlenie 

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

Integrované IPTV, HBO GO, Voyo, Netflix, Rakuten TV, vstavaná 

Wi-Fi, internetový prehliadač, diaľkové ovládanie TM1240 

  audio 10 W, konfigurácia 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) 

  farba tmavosivá / titánová 

   BZ00123045 

 260 
bodov

 ULTRRRA HD LEED TVV 65" 
 UE65RU7452 

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

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

Dimming, plynulé zobrazenie rýchleho pohybu – MR100, tunery 

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

systém Tizen 

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

nahrávanie na externý HDD – (PVR), Time Shift (sledovanie 

nahrávaného programu s časovým posunom), vstavaná Wi-

Fi, internetový prehliadač, SmartThings (notifikácie a správa 

domácich spotrebičov), kovový Smart ovládač TM1990C 

  audio 20 W, konfigurácia 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 vedenie káblov 

  farba strieborná 

   BZ00122885 

kód položky  uhlopriečka body

 BZ00122885  65" (163 cm)  755 

 BZ00122890  55" (138 cm)  524 

 BZ00122895  50" (125 cm)  472 

 BZ00122900  43" (108 cm)  370 

 755 
bodov
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DOMÁCE SPOTREBIČE

 PRÁÁČČKA SOO SSUŠIČKOU 
 WD 80M4A43JW 

  energetická trieda A, odstreďovanie A, pranie A 

 náplň prania 8 kg, sušenia 4,5 kg 

 hlučnosť počas sušenia 59 dB, prania 54 dB, 

odstreďovanie 73 dB 

 priemerná spotreba vody 88 l / cyklus 

 max. odstreďovanie 1 400 ot. / min 

 keramické výhrevné teleso, diamantový bubon 

 programy: Air Wash, denné pranie, syntetika, sušenia 

bavlny, 59' praní + sušenia, detská bielizeň, čistenie bubna, 

vlna, sušenia syntetiky, bavlna, žmýkanie + odstreďovanie, 

predpieranie, intenzivne pranie, 15' rýchle pranie 

 digitálny invertorový motor so zárukou 10 rokov 

 rozmery (v×š×h) 85×60×60 cm 

  BZ00123120 

 421 
bodov
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 PRÁÁČČKA S PRREDNNÝM PLLNNENÍM 
 WW 70J5446DW/ZE 

   energetická trieda A+++, odstreďovanie B 

  náplň prania 7 kg 

  hlučnosť prania 51 dB, odstreďovanie 74 dB 

  max. odstreďovanie 1 400 ot. / min 

  Bubble Soak, detská poistka, Easy Iron, rýchle pranie, 

StayClean Drawer™, Eco Bubble™ technológia, odložený 

koniec, Last memory, Smart Check 

  keramické výhrevné teleso, diamantový bubon 

  motor s digitálnym invertorom 

  Programy: 15' rýchle pranie, bavlna, jemná bielizeň, 

žmýkanie + odstreďovanie, syntetika, detská bielizeň, denné 

pranie, čistenie bubna, odstreďovanie, vlna, posteľná bielizeň, 

tmavé oblečenie, predpieranie, intenzívne pranie, Super Eco 

  rozmery (v×š×h) 85×60×55 cm 

   BZ00123125 

 263 
bodov

 PRÁÁČČKA S PRREDNNÝM PLLNNENÍM 
 WW 70K5210UW/ZE 

   energetická trieda A+++, odstreďovanie B 

  náplň prania 7 kg 

  hlučnosť prania 54 dB, odstreďovanie 74 dB 

  max. odstreďovanie 1 200 ot. / min 

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

Memory, detská poistka 

  keramické výhrevné teleso, diamantový bubon 

  Programy: 15' / 30' rýchle pranie, bavlna, jemná bielizeň, 

žmýkanie + odstreďovanie, syntetika, detská bielizeň, denné 

pranie, outdoor, vlna, posteľná bielizeň, čistenie bubna, 

odstreďovanie, tmavé oblečenie, predpieranie, intenzívne 

pranie, Super Eco 

  digitálny invertorový motor so zárukou 10 rokov 

  rozmery (v×š×h) 85×60×55 cm 

  farba biela 

   BZ00123130 

 309 
bodov



110 ELEKTRONIKA SAMSUNG

 PRÁÁČČKA S PRREDNNÝM PLLNNENÍM 
 WW 90M740NOA/ZE 

  energetická trieda A+++, odstreďovanie A 

 náplň prania 9 kg 

 hlučnosť praní 49 dB, odstreďovanie 73 dB 

 max. odstreďovanie 1 400 ot. / min 

 technológia QuickDriveTM, AddWash, EcoBubbleTM, detský 

zámok, Aqua Stop hadica, odložený koniec prania 

 keramické výhrevné teleso 

 Qrator, SmartCheck – autodiagnostika, SmartControl 

s pripojením wifi informuje o priebehu prania 

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

ekologické čistenie bubna Eco Drum Clean+, 15’minut rýchle 

pranie, žmýkanie + odstreďovanie, odstreďovanie, para, jemné, 

posteľné bielizeň, Super Speed 

 digitálny invertorový motor so zárukou 10 rokov 

 rozmery (v×š×h) 85×60×69 cm 

 farba biela 

  BZ00123140 

 655 
bodov

 PRÁÁČČKA S PRREDNNÝM PLLNNENÍM 
 WW 90K6414QW/ZE 

  energetická trieda A+++, odstreďovanie A 

 náplň prania 9 kg 

 hlučnosť prania 53 dB, odstreďovanie 74 dB 

 max. odstreďovanie 1 400 ot. / min 

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

Memory, detská poistka, Smart Control, Super Speed 

 keramické výhrevné teleso, diamantový bubon 

 Programy: bavlna, jemné bielizeň, žmýkanie + odstreďovanie, 

syntetika, detská bielizeň, denim, outdoor, vlna, posteľná 

bielizeň, čistenie bubna, tmavé oblečenie, predpieranie, 

intenzívne pranie, Super Eco 

 digitálny invertorový motor so zárukou 10 rokov 

 rozmery (v×š×h) 85×60×55 cm 

  BZ00123135 

 399 
bodov
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 SUŠIČKA NNA BIELLIZEŇ 
 DV 90M6200CW/ZE 

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

 energetická trieda A+++, účinnosť sušenia B, hlučnosť 65 dB 

(A), spotreba el. en. 194 kWh / rok 

 diamantový bubon pre šetrné sušenie, tepelné čerpadlo 

 sušiaci nástavec pre šetrné sušenie topánok alebo detských 

hračiek priamo v bubne sušičky 

 14 programov: Extra suché, Suché do skrine, Jednoduché 

na žehlenie, Vlna, Extra jemné, Outdoor, Športové, Rýchle 

sušenie, Časové sušenie, Teplý vzduch, Studený vzduch 

 ochrana proti intenzívnemu pokrčeniu bielizne 

 odložený koniec, vypnutie zvuku, vnútorné osvetlenie, detský 

zámok, ochrana pred pokrčením, zámka dverí 

 Smart Check – rozpozná a diagnostikuje problémy v rannej 

fáze, a poskytuje rýchle a jednoduché riešenie pomocou 

smartphonu 

 kontrolka pre skoré čistenie filtra, senzorický systém sušenia, 

ukazovateľ množstva kondenzátu v nádobke 

 rozmery (š×v×h) 85×60×65 cm 

  BZ00123050 

 534 
bodov

 SUŠIČKA NNA BIELLIZEŇ 
 DV 90N8287AW/ZE 

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

 energetická trieda A+++, účinnosť sušenia B, hlučnosť 65 dB 

(A), spotreba el. en. 194 kWh / rok 

 perličkový bubon, tepelné čerpadlo, Dizajn ku QuickDrive 

práčkam 

 sušiaci nástavec pre šetrné sušenie topánok alebo detských 

hračiek priamo v bubne sušičky 

 14 programov: Extra suché, Suché do skrine, Jednoduché 

na žehlenie, Vlna, Extra jemné, Outdoor, Športové, Rýchle 

sušenie, Časové sušenie, Teplý vzduch, Studený vzduch 

 odložený koniec, vypnutie zvuku, vnútorné osvetlenie, detský 

zámok, ochrana pred pokrčením, zámka dverí 

 funkcia Q-Rator navrhuje optimálny sušiaci program 

a umožňuje nastaviť plán sušenia 

 funkcia Smart Check rozpozná a diagnostikuje problémy 

 funkcia Smart Control umožňuje ovládať sušičku z mobilného 

telefónu 

 kontrolka pre skoré čistenie filtra, senzorický systém sušenia, 

ukazovateľ množstva kondenzátu v nádobke 

  BZ00123060 

 756 
bodov
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 KOMMBINOVVANNÁ CHHLADNNIČČKA 
 RB 33J3315SA 

   objem chladničky 230 l, mrazničky 98 l 

  energetická trieda A++ 

  výstražný signál dverí, kompresor s digitálnym prevodníkom, 

klimatická trieda SN, N, ST, T 

  ročná spotreba energie 248 kWh / rok 

  hlučnosť 40 dB 

  beznámrazová technológia True No Frost 

  priehradka na mliečne výrobky, zásobník na vajcia, 2 zásuvky 

na ovocie a zeleninu, police na víno, nádoba na ľad 

  funkcia Multi Flow, rovnomerné chladenie celého priestoru 

  vonkajší LED displej s modrým podsvieteným 

  Fresh Zone – zásuvka s riadenou teplotou 

  EZ Slide Out – praktická vysúvacia polica 

  Chill Compartment = zóna 0 °C 

  rozmery (v×š×h) 185×59,5×69,7 cm 

   BZ00120365 

 329 
bodov
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 AMEERRICKÁ CHHLADDNIČKAA 
SIDEE-BY-SIDDE 
 RF 24FSEDBSR/EO 

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

  energetická trieda A+ 

  TWIN cooling plus™ systém (udržuje až 75 % vlhkost), systém 

NoFrost s cirkuláciou vzduchu v rôznych smeroch pomocou 

technológie Multi-Flow 

  digitálna regulácia teploty, LED displej s modrým podsvietením 

  zásuvka s Flex zónou s voliteľnou teplotou (-1,1,3,5 °C) 

  Chill compartment, dávkovač vody a ľadu s digitálnym 

ovládaním, automatická výroba kockového ľadu a ľadovej 

drte, filter na vodu, kontrola vlhkosti, sklopiteľná polička, 

antibakteriálny povrch 

  prenastaviteľné priehradky dverí, jednoduché otváranie dverí 

Easy open, zvuková signalizácia otvorených dverí 

  ročná spotreba elektrickej energie 427 kWh 

  hlučnosť 41dB 

  invertorový kompresor s predĺženou zárukou 10 rokov 

  rozmery (v×š×h) 177,7×90,8×76,8 cm 

  farba nerez 

   BZ00120425 

 1 561 
bodov
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 AMERRRICKÁ CCHLLADNIČKA SIIDDE-BY-SIDE 
 RF 56J9041SR/EO 

   objem chladničky 361 l, mrazničky 203 l 

  energetická trieda A++ 

  štvordverová French Door kombinácia v najvyššej rade 

  Cool Select Zone™ zóna s voliteľnou teplotou pre zachovanie maximálnej 

čerstvosti potravín 

  trojitý chladiaci systém Triple Cooling s Metal Cooling s kovovým plátom 

na zadnej strane chladničky 

  pravý beznámrazový systém True No Frost + Multi Flow dynamická 

cirkulácia vzduchu na úrovni každej police 

  podávač vody a ľadu automatická výroba kockového ľadu a ľadovej drte 

  digitálne ovládanie, modrý LED displej, efektívne vysokosvietiace LED 

vnútorné osvetlenie s nízkou spotrebou energie 

  ročná spotreba elektrickej energie 369 kWh 

  hlučnosť 39 dB 

  digitálny invertorový kompresor so zárukou 10 rokov 

  rozmery (v×š×h) 182,5×90,8×73,3 cm 

  farba nerez 

   BZ00123100 

 1 891 
bodov
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 AMEEERICKKÁ CHLLADNIIČČKA 
SIDEE-BY-SSIDDE 
 RS 67N8211B1/EF 

  Objem chladničky 407 l, mrazničky 202 l 

 energetická trieda A++ 

 beznámrazová technológia True No Frost 

 dvojitý chladiaci systém Twin Cooling Plus – oddelené 

okruhy pre chladničku a mrazničku 

 nápojový automat + výroba ľadu vo dverách mrazničky 

 ročná spotreba energie 386 kWh 

 hlučnosť 39 dB 

 digitálny invertorový kompresor so zárukou 10 rokov 

 rozmery (v×š×h) 178×91,2×77,2 cm 

  BZ00123105 

kód položky  farba body

 BZ00123105  čierna  737 

 BZ00123115  biela  757 

 737 
bodov
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 MIKRRROVLNNNÁÁ RÚRA 
 MC 28H5015AW/EO 

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

 vnútorný objem 28 l, otočný tanier 32,5 cm 

 keramický vnútorný povrch, elektronické ovládanie tlačidlami, 

LED displej 

 7 úrovní výkonu, max. čas ohrevu 99 min 

 15 programov pre zdravé varenie a pečenie, 5 programov 

pre rozmrazovanie, 5 programov Jogurt / Kysnutie cesta, 

4 programy AutoCook, 6 programov ohrievanie hotových jedál 

 funkcia pre odstránenie pachu, zvukový signál konca varenia, 

rýchle predhrievanie, detská poistka 

 rozmery (š×v×h) 51,7×31,0×47,48 cm 

  BZ00123070 

 109 
bodov

 MIKRRROVLNNNÁÁ RÚRA 
 MS 23F301TAS 

  výkon 800 W, príkon 1150 W 

 vnútorný objem 23 l, priemer taniera 28,5 cm 

 vnútorný povrch z keramického smaltu 

 6 úrovní rúry, displej LED, dotykové ovládanie + otočný ovládač, 

nastavenie hodín (12 / 24 hodín), zvuková signalizácia, detská 

poistka, nastavenie hmotnosti / veľkosti porcie, zvukový signál 

po skončení prípravy (16 programov zdravého varenia), 

pohlcovač pachu 

 rozmery: (š×v×h) 48,9×27,5×37,4 cm 

  BZ00120385 

 66 
bodov
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 ROBBOOTICKÝKÝ VVYSÁÁVAČ 
 VR20K9350WK/GE 

  výkon nasávania 42,9 W 

 čas nabíjania 240 min 

 hlučnosť 78 dB 

 doba upratovania 30 / 60 / 90 min 

 FullView Sensor™, automatický návrat do stanice, diaľkové 

ovládanie 

 objem vrecka / nádoby 0,7 l, umývateľný filter 

 LED displej, prachový senzor 

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

Turbo, Spot 

 Visionnary Mapping Systém, plánovanie upratovania, Wi-fi 

ovládanie 

 rozmery (š×v×h) 37,8×13,5×36,2 cm 

 farba čierna 

  BZ00123145 

 638 
bodov

 ROBBOOTICKÝKÝ VVYSÁÁVAČ 
 VR20M707CWD/GE 

  výkon nasávania 20 W 

 čas nabíjania 160 min 

 hlučnosť 77 dB 

 čas upratovania 30 / 60 / 90 min 

 FullView Sensor™, automatický návrat do stanice, diaľkové 

ovládanie 

 objem vrecka / nádoby 0,3 l 

 LED displej 

 režimy vysávania: automatický, Edge Clean Master, kolieska 

Easy Pass, plánovanie upratovania, samočistiaca kefa, Wi-fi 

ovládanie 

 inteligentná funkcia Power Control 

 rozmery (š×v×h) 34×9,7×34,8 cm 

 farba zlatá 

  BZ00123150 
 520 

bodov

 TYČOOOVÝ VYYSÁÁVAČČ 
 VS60K6050KW/GE 

  možnosť odpojenia tela a použitia ako ručný vysávač 

 max. príkon 170 W 

 objem vrecka / nádoby 0,25 l 

 hlučnosť 83 dB 

 čas prevádzky 30 min 

 technológia EZClean, 180° rotácie, ultra ľahký 

 výstupný filter, umývateľný filter 

 rozmery 26×110×16,5 cm 

 farba čierna / biela 

  BZ00123155 

 173 
bodov
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120 ELEKTRONIKA HP

NOTEBOOKY

 NNOOTTEBBOOK 15-RRBB081NNC 
 7BX85EA 

  displej 15,6“ HD Antiglare slim SVA 

 pamäť 4 GB DDR4 1DM 

 disk1 TB 5 400 ot. / min 

 AMD RadeonTM – UMA, DVD-RW 

 Wifi bgn + BT 

 operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

 2-2-0, Jet Black DF 

  BZ00123370 

 266 
bodov



121ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 NNOOTTEBBOOK 14-DDKK000000NNC 
 6VS74EA 

   displej 14" Full HD AntiGlare slim SVA 

  dvojjadrový procesor AMD A6-9225 

  pamäť 4 GB DDR4 1 866 MHz SDRAM 

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

  AMD Radeon R4 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba zlatá 

   BZ00123375 

 312 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 15-BBSS1600NNC 
 3RQ38EA 

   displej 15,6" HD AntiGlare slim SVA 

  dvojjadrový procesor Intel® Core™ 

  pamäť 4 GB DDR3L 1 600 MHz SDRAM 

  disk 128 GB M.2 SSD SATA-3 TLC 

  Intel® HD 5500 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba čierna 

   BZ00123380 

 312 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 15-DDBB100033NNC 
 6WJ42EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare SVA 

  štvorjadrový procesor AMD Ryzen 3 3300U 

  pamäť 4 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

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

  AMD Radeon RX Vega 3 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba sivá 

   BZ00123385 

 375 
bodov



122 ELEKTRONIKA HP

 NNOOTTEBBOOK 15-DDWW0000033NC 
 6WK69EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA 

  dvojjadrový procesor Intel® Pentium Gold 4417U 

  pamäť 4 GB DDR4 2 133 MHz SDRAM 

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  Intel® HD 610 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123390 

 393 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 15-DDBB17001NNC 
 7BP99EA 

   15,6“ FHD AntiGlare slim TN 

  dvojjadrový procesor Ryzen 3 3200U 

  pamäť 8 GB DDR4 1DM 2 400 MHz 

  disk 512 GB SSD PCIe 

  AMD Radeon 530 2 GB 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

   BZ00123395 

 453 
bodov



123ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 NNOOTTEBBOOK 14-CCEE200000NNC 
 6WJ08EA 

   displej 14" Full HD AntiGlare UWVA 

  dvojjadrový procesor Intel® Core™ i3-8145U 

  pamäť 4 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  Intel® HD 620 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba biela / strieborná 

   BZ00123400 

 487 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 17-CCAA100022NNC 
 6WU35EA 

   displej 17,3" Full HD AntiGlare UWVA 

  dvojjadrový procesor AMD Ryzen 3 3200U 

  pamäť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe 

  AMD Radeon RX Vega 3 

  operačný systém Windows 10 Home 

  farba strieborná 

   BZ00123405 

 499 
bodov



124 ELEKTRONIKA HP

 NNOOTTEBBOOK 15-DDBB101100NNC 
 6WS16EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare SVA 

  štvorjadrový procesor AMD Ryzen 3 3200U 

  pamäť 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 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123410 

 515 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 15-DDWW0000066NC 
 6WK44EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA 

  štvorjadrový procesor Intel® Core™ i5-8265U 

  pamäť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  Intel® UHD 620 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123415 

 562 
bodov



125ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 NNOOTTEBBOOK 14-CCEE200099NNC 
 6WN19EA 

   displej 14" Full HD AntiGlare UWVA 

  štvorjadrový procesor Intel® Core™ i5-8265U 

  pamäť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  NVIDIA GeForce MX130 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123420 

 624 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 17-CCAA100066NNC 
 6WM56EA 

   displej 17,3" Full HD AntiGlare UWVA 

  štvorjadrový procesor AMD Ryzen 5 3500U 

  pamäť 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 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123425 

 686 
bodov



126 ELEKTRONIKA HP

 NNOOTTEBBOOK 15-DDWW0011100NC 
 6WK18EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA 

  štvorjadrový procesor Intel® Core™ i5-8265U 

  pamäť 16 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  NVIDIA GeForce MX130 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123430 

 749 
bodov

 NNOOTTEBBOOK 
EENNVYY XX3600 113-AR0000222NNC 
 6WE92EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA 

  štvorjadrový procesor AMD Ryzen 5 3500U 

  pamäť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  AMD Radeon RX Vega 8 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba čierna 

   BZ00123435 

 749 
bodov

 NNOOTTEBBOOK
EENNVYY 113-AAQ000088NNC 
 6ZP87EA 

   displej 13,3" Full HD BrightView UWVA 

  štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-8565U 

  pamäť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  disk 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  Intel® UHD 620 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba zlatá 

   BZ00123440 

 905 
bodov



127ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 NNOOTTEBBOOK
PPRROOBOOOKK 44550 GG6 
 6HL92EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA 

  dvojjadrový procesor Intel® Core™ i3-8145U 

  pamäť 4 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  1 TB 2,5" HDD SATA III 

  Intel® UHD 620 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba strieborná 

   BZ00123450 

 469 
bodov

 NNOOTTEBBOOK
PPRROOBOOOKK 44550 GG6 
 5PP64EA 

   displej 15,6" Full HD AntiGlare UWVA 

  štvorjadrový procesor Intel® Core™ i5-8265U 

  pamäť 8 GB DDR4 2 400 MHz SDRAM 

  256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

  Intel® UHD 620 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba sivá 

   BZ00123455 

 671 
bodov

 NNOOTTEBBOOK
EENNVYY 117-CCE0000055NNC 
 6WT25EA 

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

panel Corning Gorilla 

  štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-8565U 

  pamäť 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 

  operačný systém Windows 10 Home 64 bit 

  farba zlatá 

   BZ00123445 

 1 030 
bodov



128 ELEKTRONIKA HP

MONITORY

 LLEED MONITTOOOR PP232 
 K7X31AA 

  uhlopriečka 23“ 

 rozlíšenie 1 920×1 080 Full HD 

 pozorovací uhol 170 ° vodorovne, 160 ° zvisle 

 jas 250 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 video vstupy VGA, DisplayPort 

  BZ00123175 

 116 
bodov

 LLEED MONITTOOOR EELLITEDDDISSPLAAYY EE22233 
 1FH45AA 

  uhlopriečka 21,5" 

 rozlíšenie 1 920×1 080 Full HD 

 panel IPS w / LED micro-edge 

 jas 250 cd / m² 

 statický kontrast 1 000 : 1 

 odozva 5 ms 

 matný panel 

 konektory VGA, DP 1.2, HDMI 1.4, USB3.0 

 bez integrovaných reproduktorov 

  BZ00123180 

 150 
bodov



129ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LLEED MONITTOOOR 222WW 
 1CA83AA 

  uhlopriečka 21,5" 

 antireflexný panel, IPS, LED podsvietený 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 pozorovací uhol 178 ° vodorovne, 178 ° zvisle 

 jas 250 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 konektory VGA, HDMI 

  BZ00123185 

 75 
bodov

 LLEED MONITTOOOR 224FF 
 2XN60AA 

  uhlopriečka 24" 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 panel IPS, matný, antireflexný, LED podsvietený 

 pozorovací uhol 178 ° vodorovne, 178 ° zvisle 

 jas 300 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 video vstupy VGA, HDMI 

 zadná strana v čiernom vyhotovení 

  BZ00123190 

 102 
bodov



130 ELEKTRONIKA HP

 LLEED MONITTOOOR 224WW 
 1CA86AA 

  uhlopriečka 23,8" 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 antireflexný panel, IPS, LED podsvietený 

 pozorovací uhol 178 ° vodorovne, 178 ° zvisle 

 jas 250 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 video vstupy VGA, HDMI 

  BZ00123195 

 91 
bodov

 LLEED MONITTOOOR 225XX 
 3WL50AA 

  uhlopriečka 24,5“ 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 antireflexný panel, LED podsvietený, AMD FreeSync 

 pozorovací uhol 170 ° vodorovne, 160 ° zvisle 

 jas 400 cd / m² 

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

 odozva 1 ms 

 video vstupy HDMI, DisplayPort 

  BZ00123200 

 187 
bodov

 LLEED MONITTOOOR 227 CURRRVVED 
 Z4N74AA 

  uhlopriečka 27" 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 panel VA s LED podsvieteným 

 pozorovací uhol 178 ° vodorovne, 178 ° zvisle 

 jas 300 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 video vstupy HDMI, DisplayPort 

  BZ00121280 

 187 
bodov



131ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LLEED MONITTOOOR 227FF 
 2XN62AA 

  uhlopriečka 27" 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 panel IPS, matný, antireflexný, LED podsvietený 

 pozorovací uhol 178 ° vodorovne, 178 ° zvisle 

 jas 300 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 video vstupy VGA, 2× HDMI 

 zadná strana v čiernom vyhotovení 

  BZ00123205 

 140 
bodov

 LLEED MONITTOOOR 227FFW 
 3KS64AA 

  uhlopriečka 27" 

 rozlíšenie 1 920×1 080 

 panel IPS, matný, antireflexný, LED podsvietený 

 pozorovací uhol 178 ° vodorovne, 178 ° zvisle 

 jas 300 cd / m² 

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

 odozva 5 ms 

 video vstupy VGA, 2× HDMI 

 zadná strana v bielom prevedení 

  BZ00121950 

 141 
bodov

 LLEED MONITTOOOR 227QQ 
 3FV90AA 

  uhlopriečka 27" 

 rozlíšenie 2 560×1 440 

 matný panel, antireflexný, LED podsvietený 

 pozorovací uhol 170 ° vodorovne, 160 ° zvisle 

 jas 350 cd / m² 

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

 odozva 2 ms 

 video vstupy HDMI, DVI-D, DisplayPort 

  BZ00121955 

 192 
bodov



132 ELEKTRONIKA HP

TLAČIARNE

 AATTRAAMMENTTOOOVÁ TLLAČIIAAREŇŇ AA44 
 DESKJET 2630 ALL-IN-ONE 

  farebná tlačiareň, skener, kopírka 

 maximálna rýchlosť tlače 7,5 strany / min (čiernobiela), 

5,5 strán / min (farebne), ručná tlač s podporou ovládača 

 rozlíšenie 1 200×1 200 dpi 

 vstavaná pamäť 

 rozhranie USB 2.0, bezdrôtový Wi-Fi adaptér 802.11b / g / n 

 HP PCL 3 GUI 

 rozlíšenie optického skenovania až 1 200 dpi 

 veľkosť skenu na ploche max. 216×297 mm 

 formát pre skenovanie JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG 

  BZ00121775 

 28 
bodov



133ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 AATTRAAMMENTTOOOVÁ TLLAČIIAAREŇŇ AA44 
 DJ3639 INK ADVANTAGE 

   farebná tlačiareň, kopírka, skener 

  maximálna rýchlosť tlače 20 strán / min (čiernobiela), 

16 strán / min (farebne) 

  ručná obojstranná tlač, bezokrajová tlač, AirPrint 

  maximálne rozlíšenie tlače 4 800 dpi 

  rozlíšenie skenera 1 200 dpi 

  rozhranie USB, Wi-Fi 

   BZ00121780 

 35 
bodov

 AATTRAAMMENTTOOOVÁ TLLAČIIAAREŇŇ AA44 
 DESKJET INK ADVANTAGE 5075 ALL-IN-ONE 

   farebná tlačiareň, skener, kopírka 

  maximálna rýchlosť tlače 10 strán / min (čiernobiela), 

7 strán / min (farebne) 

  rozlíšenie 1 200×1 200 dpi 

  bezokrajová tlač, obojstranná tlač 

  rozlíšenie skenera 1 200 dpi 

  rozhranie USB, Wi-Fi 

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

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

   BZ00121785 

 57 
bodov

 AATTRAAMMENTTOOOVÁ TLLAČIIAAREŇŇ AA44 
 OFFICEJET PRO 6960 

   farebná tlačiareň, skener, fax 

  rozlíšenie 600×1 200 dpi 

  maximálna rýchlosť tlače 18 str. / min, obojstranná tlač 

  formáty A4, A5, A6, B5 (JIS), kartotékový lístok A4, 13×18 cm, 

10×15 cm, obálky C5, C6, DL 

  pamäť 1 GB 

  pripojenie USB 2.0, Ethernet (LAN), bezdrôtový WiFi 

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

  mobilná tlač HP ePrint, Apple AirPrint, tlač Wireless Direct, 

certifikácia Mopria, MOOBE 

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

OS X v10.9, 10.10, 10.11 

   BZ00120290 
 90 
bodov



134 ELEKTRONIKA HP

 AATTRAAMMENTTOOOVÁ TLLAČIIAAREŇŇ AA44 
 INK TANK WIRELESS 415 

  farebná tlačiareň, skener, kopírka 

 rozlíšenie 4 800×1 200 dpi 

 tlač až 15 000 strán (čiernobiela) a 8 000 strán farebne 

 mobilná tlač ePrint, AirPrint 

 Wi-Fi direct 

 tichý režim, bezokrajová tlač 

  BZ00123160 

 125 
bodov

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 HP LASERJET PRO M203DW 

  čiernobiela tlačiareň A4, A5, A6, B5 (JIS) 

 maximálna rýchlosť tlače 28 strán / min 

 rozlíšenie 1 200×1 200 dpi 

 pamäť 256 MB 

 automatická obojstranná tlač 

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

 pripojenie USB 2.0, port Ethernet (LAN), bezdrôtový Wi-Fi 

adaptér 802.11b / g / n 

 možnost mobilnej tlače HP ePrint, Apple AirPrint 1.5 so 

senzorom prítomnosti papiera, Google Cloud Print 2.0, 

bezdrôtová priama tlač (HP Wireless Direct) 

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

Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, Linux 

  BZ00121750  131 
bodov

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 LASERJET PRO MFP M227SDN 

  28 ppm, 600×600 dpi 

 duplex, ADF na 35 listov 

 USB 2.0 + LAN, dvojriadkový displej 

 JetIntelligence technológia 

  BZ00123165 

 188 
bodov



135ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 COLOR LASERJET PRO MFP M280NW 

  farebná tlačiareň, skener, kopírka 

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

 ePrint, AirPrint, WiFi, WiFi Direct 

 USB 2.0, LAN, predný port USB 

 ADF na 50 listov 

 PCL 5 / 6, Postscript 

  BZ00123170 

 244 
bodov

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 LASERJET PRO 400 MFP M426FDW 

  čiernobiela tlačiareň, skener, fax 

 rozlíšenie 1 200×1 200 dpi 

 maximálna rýchlosť tlače 40 strán / min, obojstranná tlač 

 pamäť 256 MB 

 podporované operačné 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 

 334 
bodov



136 ELEKTRONIKA HP

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 LASERJET PRO 500 MFP M521DW DUPLEX 

   farebná tlačiareň, fax 

  40 ppm, 1 200×1 200 dpi 

  DADF na 50 listov, duplex 

  ePrint, LDAP 

  USB 2.0 + LAN + WiFi 

  dotykový ovládací panel 

   BZ00121260 

 624 
bodov

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 LASERJET PRO MFP M477FDW COLOR HP 

   farebná tlačiareň, skener, kopírka, fax 

  maximálna rýchlosť tlače a kopírovania 27 strán / min 

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

  bezdrôtové pripojenie Wi-Fi a NFC 

  obojstranný jednopriechodný skener a obojstranná tlač 

  skenovanie do e-mailu, na USB alebo sieťovej zložky 

  pamäť 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM 

  rozhranie USB 2.0, sieťový port Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000T, 

bezdrôtový Wi-Fi adaptér 802.11b / g / n, hostiteľský USB port 

  HHP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript úrovne 3, 

PCLm, PDF, URF, Native Office 

  skener až 1 200×1 200 dpi 

   BZ00120305 

 384 
bodov



137ELEKTRONIKA HPProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A3 
 LASERJET MFP M436DN 

   čiernobiela tlačiareň (len anglické menu), skener 

  maximálna rýchlosť tlače 23 strán / min, obojstranná tlač 

  rozlíšenie: optické 600×600×2bitové dpi, rozšírené 

1 200×1 200 dpi 

  pamäť 128 MB 

  rozhranie USB, Ethernet 

  PCL6 

   BZ00121760 

 468 
bodov

 LLAASEERROVÁÁ TTTLAČČIAREEŇŇ A4 
 LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DW 

   farebná tlačiareň, skener, kopírka 

  maximálna rýchlosť tlače 30 strán / min 

  funkcia HP Smart Install – jednoduché nastavenie pripojením 

k bezdrôtovej sieti 

  služba HP ePrint – tlač zo smartphone alebo z tabletu 

   BZ00121770 

 836 
bodov
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140 STAVEBNICE LEGO

LEGO® DUPLO 2–5 rokov

 PPARNÝÝ VLÁČČČIK 
 LEGO® DUPLO 

  obsahuje zostaviteľnú lokomotívu 

s motorom a technológiou 

Push & Go, vagón pre cestujúcich, 

vlakovú stanicu, sklápací nakladač 

uhlia, strom a 16 dielov koľajníc 

 vhodné pre deti od 3 do 5 rokov 

 počet dielikov: 59 

 kód výrobcu: 10874 

  BZ00111362 

 43 
bodov



141STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 MMICKKEYHOO PRÁZDNINNNOVÝ DOMM
 LEGO® DUPLO 

   vzdelávací set pre najmenších staviteľov 

  môžu si užiť zalievanie kvetín s Myškou Minnie, lietanie 

v lietadle s Goofym, sánkovanie s Myšiakom Mickeym, 

popíjanie čaju pri záhradnom stolíku alebo pri krbe, či hranie 

sa so psíkom Plutom 

  vhodné pre deti od 2 rokov 

  počet dielikov: 57 

  kód výrobcu: 10889 

   BZ00111590 

 40 
bodov

 ZÁÁMOOK Z ĽĽADDOVÉHO  
KKRÁĽĽOVSTTVAA 
 LEGO® DUPLO 

   set pre najmenších staviteľov 

  novinka leta 2019 

  princezné Elza a Anna pozývajú na horúci čaj, a snehuliak Olaf 

zase k zimným radovánkam 

  vhodné pre deti od 2 rokov 

  kód výrobcu: 10899 

   BZ00111592 

 37 
bodov



142 STAVEBNICE LEGO

 HASIIČSKÁ STTANICA 
 LEGO® DUPLO 

   set pre predškolákov obsahuje jednoducho zostaviteľnú 

požiarnu stanicu s vežou a s hasičským autom so svetlami 

a zvukom sirény, dve figúrky hasičov a figúrku psa 

  vhodné pre deti od 2 rokov 

  počet dielikov: 76 

  kód výrobcu: 10903 

   BZ00111594 

 40 
bodov

 TRROPPICKÝ OSSTROV 
 LEGO® DUPLO 

   set so zvieratkami obsahuje ošetrovateľov, cestovateľov, dieťa 

a 6 figúrok zvierat: dospelého slona a mláďa, dospelého tigra 

a mláďa, opicu a tukana 

  pre deti od 2 rokov 

  počet dielikov: 73 

  kód výrobcu: 10906 

   BZ00111596 

 48 
bodov



143STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

LEGO® CLASSIC 4–99 rokov

 VEEĽKKÝ TVOORIVÝ BOX 
 LEGO® CLASSIC 

  obrovský box s kockami v 33 rôznych farbách 

 vhodný pre všetkých staviteľov starších ako 4 roky 

 počet dielikov: 790 

 kód výrobcu: 10698 

  BZ00111276 

 37 
bodov



144 STAVEBNICE LEGO

LEGO® CITY 5–12 rokov

 HASIIČSKÁ STTANICA 
 LEGO® CITY 

  trojposchodová hasičská stanica s kanceláriou, relaxačnou 

miestnosťou a prieskumnou vežou, s malým prístavom, 

oddelenou garážou a pristávacou plochou pre zostaviteľný 

prieskumný dron 

 terénne vozidlo s požiarnou hadicou, vodný skúter, dron 

a 4 minifigúrky 

 vhodné pre deti staršie ako 5 rokov 

 počet dielikov: 509 

 kód výrobcu: 60215 

  BZ00111582 

 46 
bodov



145STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 KKOMMBAJJN 
 LEGO® CITY 

   veľký kamión s otváracou kabínou a plochým 

prívesom pre kombajn, kombajn s otváracou 

kabínou, 2 minifigúrky, zložiteľný strašiak 

  vhodné pre deti staršie ako 5 rokov 

  počet dielikov: 358 

  kód výrobcu: 60223 

   BZ00111584 

 23 
bodov

 ŠŠTAART VESSMÍRNEEEJ RAKEETY 
 LEGO® CITY 

   modulárna viacstupňová raketa inšpirovaná 

NASA, kozmické vozidlo, vesmírny teleskop, 

jednokoľajová trať s 2 vozmi a niekoľkými 

zastávkami, riadiaca veža a štartovacia rampa, 

6 minifigúrok 

  vhodné pre deti staršie ako 7 rokov 

  počet dielikov: 837 

  kód výrobcu: 60228 

   BZ00111586 

 77 
bodov

 OOTVVOREENNIE OBCCCHODUU 
SSO ŠIŠKKAMI 
 LEGO® CITY 

   obchod so šiškami a kávovarom 

a bankomatom, hračkárstvom, nákladný 

voz so žeriavom so zdvíhacím a vysúvacím 

ramenom, policajná motorka, taxi 

s odnímateľnou strechou, novinárska 

dodávka a 10 minifigúrok 

  vhodné pre deti staršie ako 6 rokov 

  počet dielikov: 790 

  kód výrobcu: 60233 

   BZ00111588  57 
bodov



146 STAVEBNICE LEGO

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

 ZÁÁCHHRANNNÝ ČARODEEEJNÍCKY 
AUTOOBUS 
 LEGO® HARRY POTTER 

  trojposchodový autobus je vybavený bočným panelom, 

snímateľnou strechou, posuvným lôžkom, zmenšenou hlavou 

a kývajúcim sa lustrom 

 súčasťou sú 3 nové minifigúrky: Harry Potter, Stan Shunpike 

a Ernie Prang 

 vhodné pre deti staršie ako 8 rokov 

 počet dielikov: 403 

 kód výrobcu: 75957 

  BZ00111600 

 31 
bodov

 AADVVENTTNNÝ KAAALENDDÁÁR 
 LEGO® HARRY POTTER 

  set 24 kúzelných darčekov pre 

príjemnejšie čakanie na Ježiška 

 vhodné pre deti staršie ako 7 rokov 

 počet dielikov: 305 

 kód výrobcu: 75964 

  BZ00111602  23 
bodov



147STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 VVLAAK DUUCHHOV 
 LEGO® HIDDEN SIDE 

   set pre interaktívnu hru pomocou telefónu 

alebo tabletu, kompatibilný so zariadeniami iOS 

a Android 

  stiahnite si aplikáciu Hidden Side, naskenujte 

model pomocou telefónu a vstúpte do sveta 

duchov 

  súčasťou setu je 5 figúrok: Jack Davids a Parker 

L. Jacksonová so smartphonom, geniálny J.B., 

sprievodca, slečna Santosová a priateľský 

pasažier Chuck 

  vhodné pre deti staršie ako 8 rokov 

  počet dielikov: 697 

  kód výrobcu: 70424 

   BZ00111604 

 63 
bodov

 SSTRRAŠIDDELLNÁ STTREDNÁÁ 
ŠŠKOOLA VV NNEWBURRY 
 LEGO® HIDDEN SIDE 

   set pre interaktívnu hru pomocou telefónu 

alebo tabletu, kompatibilný so zariadeniami iOS 

a Android 

  stiahnite si aplikáciu Hidden Side, nasmerujte 

telefón na školu v Newbury a prebuďte stavebnicu 

do života 

  set obsahuje 8 figúrok: Jack Davids a Parker L. 

Jacksonová so smartphonom, Elton Douglas, 

Rose Davidsová, riaditeľ školy, pan Clarke, 

študenti Paola a Wade a Davidsov psík zo 

záhrobia Spencer 

  vhodné pre deti staršie ako 8 rokov 

  počet dielikov: 697 

  kód výrobcu: 70424 

   BZ00111606 

 99 
bodov

 HHODDINOVVÁ VEŽA 
VV ROOKFORRTTE 
 LEGO® HARRY POTTER 

   trojposchodová hodinová veža v Rokforte, vstupná 

hala, učebňa obrany proti čiernej mágii, ošetrovňa, 

kúpeľňa prefektov, Dumbledorova pracovňa a ľadové 

ozdoby na vianočný ples 

  súčasťou setu je 8 nových minifigúrok: Harry Potter, 

Ron Weasley™, Hermiona Grangerová, Fleur 

Delacourová, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus 

Dumbledore a Madam Maxime 

  vhodné pre deti staršie ako 9 let 

  počet dielikov: 922 

  kód výrobcu: 75948 

   BZ00111598  71 
bodov



148 STAVEBNICE LEGO

LEGO® CREATOR od 8 rokov
LEGO® FRIENDS od 6 rokov

 ZVVERRIMEX S KKAVIARŇŇŇOU 
 LEGO® CREATOR 

  3v1 set so zverimexom, kaviarňou a dvojpodlažným bytom 

je možné prestavať na niekoľkoposchodovú banku, alebo trh 

s električkou. 

 Súčasťou setu sú 3 minifigúrky 

 vhodné pre deti staršie ako 9 rokov 

 počet dielikov: 969 

 kód výrobcu: 31097 

  BZ00111608 

 57 
bodov



149STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

MMIAA A JEEJ DOM 
 LEGO® FRIENDS 

   domček schovaný v lese je vybavený kuchyňou, 

kúpeľňou, obývačkou a Miinou spálňou, z ktorej sa 

dá dostať na vonkajšiu lezeckú stenu 

  súčasťou sú 3 minifigúrky a dve zvieratká 

  pre deti staršie ako 6 rokov 

  počet dielikov: 715 

  kód výrobcu: 41369 

   BZ00111610 

 51 
bodov

MMISIA PRRE ZÁCHRRRANU 
DDELLFÍNOOV 
 LEGO® FRIENDS 

   obsahuje ponorku s pozorovacou kupolou 

s výklopným čelným sklom, podvodný skúter, 

vrak lode so sklopiteľným sťažňom a mini ostrov 

s pokladom 

  súčasťou setu sú 2 minibábiky a 2 figúrky delfínov 

  pre deti staršie ako 6 rokov 

  počet dielikov: 363 

  kód výrobcu: 41378 

   BZ00111612 

 29 
bodov

 ZZÁCCHRANNNNÝ ČLNN 
 LEGO® FRIENDS 

   loď obsahuje čln s funkciou spustenia na more, 

otočný žeriav s nosidlami pre prepravu chorých 

zvierat, vyhliadkovú plošinu a kokpit, kajutu 

s laboratóriom, kuchyňu, spálňu s WC 

  súčasťou setu je ostrov s truhlou a mapou 

k pokladu, 3 minifigúrky, robot a veľryba 

  vhodné pre deti staršie ako 7 rokov 

  počet dielikov: 908 

  kód výrobcu: 41381 

   BZ00111614 

 68 
bodov



150 STAVEBNICE LEGO

LEGO® NINJAGO od 9 rokov
LEGO® MINECRAFT od 8 rokov

 CCHRRÁM SSPPINJITZZZU 
 LEGO® NINJAGO 

  chrám s otvárateľnou bránou, vežou, čajovňou 

so skrytou pascou, rotujúcu výcvikovú stanicu, 

pascu na kurčatá a nástenné samolepky 

s históriou LEGO® NINJAGO®, zberateľské 

zlaté zbrane všetkých 4 ninja bojovníkov 

a 8 minifigúrok 

 pre deti staršie ako 9 rokov 

 počet dielikov: 1 070 

 kód výrobcu: 70670 

  BZ00111620 

 63 
bodov



151STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 LLLOYYDOV TTITTÁNOVÝ RRROBOT 
 LEGO® NINJAGO 

   pohyblivý ninja robot obsahuje kokpit pre minifigúrku, 

chniapajúcu ruku, rotujúcu hviezdicovú čepeľ 

a odpojiteľný letún 

  súčasťou je 6 nových minifigúrok 

  vhodné pre deti staršie ako 9 rokov 

  počet dielikov: 876 

  kód výrobcu: 70676 

   BZ00111622 

 54 
bodov

 DOBRRODRUUŽŽSTVÁ PIRRRÁTSKEJ 
LOODEE 
 LEGO® MINECRAFT 

   obsahuje zostaviteľný ostrov a pirátsku loď so strieľajúcimi 

delami, zlatým ozdobením, pirátskou vlajkou, nástupným 

mostíkom a člnom, 2 minifigúrky, zombie a nové figúrky delfína, 

papagája a korytnačky 

  vhodné pre deti staršie ako 8 rokov 

  počet dielikov: 386 

  kód výrobcu: 21152 

   BZ00111616 

 40 
bodov

 CREEEPOVAA BAŇA 
 LEGO® MINECRAFT 

   novinka leta 2019 

  trojúrovňová baňa s tromi minifigúrkami a psom 

  vhodné pre deti staršie ako 8 rokov 

  kód výrobcu: 21155 

   BZ00111618 

 65 
bodov



152 STAVEBNICE LEGO

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

 DELOOVÁ LOOĎ DROIDOOVV 
 LEGO® STAR WARS 

  obsahuje delá, vystreľovacie rakety, vystreľovače pripevnené 

ku krídlam, vysúvací podvozok a otvárateľný kokpit 

s priestorom pre bojovný droid z planéty Kashyyyk 

 súčasťou sú 2 minifigúrky a 2 figúrky bojovných droidov 

 vhodné pre deti staršie ako 8 rokov 

 počet dielikov: 389 

 kód výrobcu: 75233 

  BZ00111624 

 48 
bodov



153STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 SSLAAVE I™™ –– EDÍCIIAA 
KK 200. VÝRROOČIU 
 LEGO® STAR WARS 

  detailne spracovaná ikonická loď Boba Fetta 

Slave I z filmu Star Wars: Impérium vracia úder 

 súčasťou setu sú 4 minifigúrky a bonusová 

minifigúrka princeznej Lei k 20. výročiu 

s výstavným podstavcom 

 vhodné pre deti staršie ako 10 rokov 

 počet dielikov: 1 007 

 kód výrobcu: 75243 

  BZ00111626 

 94 
bodov

 IRRONN MANN AA JEHO OOOBLEKY 
 LEGO® SUPER HEROES 

  obsahuje laboratórium so snímateľnými modulmi, ktoré 

môžu byť kombinované a skladané rôznymi spôsobmi 

 súčasťou je 6 minifigúrok z Marvel Universe 

 vhodné pre deti staršie ako 7 rokov 

 počet dielikov: 524 

 kód výrobcu: 76125 

  BZ00111628 

 48 
bodov

 HHULLKBUSSTEER: ULTTRRON 
EEDÍCCIA 
 LEGO® SUPER HEROES 

  detailne prepracovaná verzia hulkbusterského 

robota – otočné telo, pohyblivé prsty, ramená, nohy 

a chodidlá, vrátane súčiastok, ktoré svietia v tme 

 súčasťou setu je hasiaci prístroj a nová minifigúrka 

Iron Man Mark 4 3 

 vhodné pre deti staršie ako 14 rokov 

 počet dielikov: 1 363 

 kód výrobcu: 76105 

  BZ00111644 

 96 
bodov



154 STAVEBNICE LEGO

LEGO® TECHNIC od 8 rokov

 PÁÁSOOVÝ NAAKKLADAČ 
 LEGO® TECHNIC 

  realistický model stavebného vozidla 

 vybavené funkčným ramenom s pazúrom, dvojrýchlostným 

navijakom, otočnou kabínou a mohutnými pásmi 

 tento model 2v1 je možné prestavať na pásové sklápacie 

vozidlo 

 pre deti staršie ako 10 rokov 

 počet dielikov: 827 

 kód výrobcu: 42094 

  BZ00111630 

 48 
bodov



155STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 KKASSKADDÉÉRSKEE 
PPREETEKKÁÁRSKE AUTO NNA 
DDIAAĽKOOVÉÉ OVLÁÁÁDANIEE 
 LEGO® TECHNIC 

  vysokorýchlostné plne motorizované 

vozidlo na diaľkové ovládanie s pásmi 

a veľkými pohonnými kolesami 

 tento model 2 v 1 je možné prestaviť 

na pretekárske vozidlo na diaľkové 

ovládanie 

 súčasťou balenia sú pohonné komponenty 

LEGO® Power Functions: 2 veľké motory, 

prijímač, box na batérie a diaľkové 

ovládanie 

 vhodné pre deti staršie ako 9 rokov 

 počet dielikov: 324 

 kód výrobcu: 42095 

  BZ00111632 

 63 
bodov

KKAMMIÓNN NNA PREEPRAVUU
ÁÁUTT 
 LEGO® TECHNIC 

  novinka leta 2019 

 verný model kamiónu s ťahačom a osobným 

autom na prevážanie 

 je možné prestavať aj na set na odtiahnutie 

osobných automobilov 

 vhodné pre deti staršie ako 11 rokov 

 kód výrobcu: 42098 

  BZ00111634 

 122 
bodov

 BÁÁGEER LIEEBHHERR R 99800 
 LEGO® TECHNIC 

  novinka leta 2019 – replika jedného z najväčších rýpadiel 

na svete 

 aplikácia CONTROL+ umožňuje realistické ovládanie viacerých 

funkcií a množstvo ďalších možností, vrátane programovania 

niekoľkých simultánnych pohybových sekvencií 

 počet dielikov: 4 108 

 kód výrobcu: 42100 

  BZ00111636 

 339 
bodov



156 STAVEBNICE LEGO

LEGO® CREATOR EXPERT od 12 rokov

 ZIIMNNÝ SVIAATOOČNÝ VLLLAK 
 LEGO® CREATOR EXPERT 

  obsahuje okruhy z koľajníc, nástupište s lavičkou a lampou, 

lokomotívu s dymom z kociek, vagón na uhlie, nákladný vagón 

s otáčajúcim sa vianočným stromčekom, hračkami a darčekmi, 

červené kupé s detailným interiérom a stolíkom 

 súčasťou setu je 5 minifigúrok 

 vhodné pre deti staršie ako 12 rokov 

 počet dielikov: 734 

 kód výrobcu: 10254 

  BZ00111638 

 99 
bodov



157STAVEBNICE LEGOProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 FOORDD MUSSTAANG 
 LEGO® CREATOR EXPERT 

   autentická replika kultového amerického vozu vyvinutá 

priamo s výrobcom 

  pokročilá stavebnica bola navrhnutá tak, aby jej skladanie 

bolo výzvou 

  vhodné pre starích než 16 rokov 

  počet dielikov: 1 471 

  kód výrobcu: 10265 

   BZ00111640 

 99 
bodov

 VETEERNÁ TUURBÍNA VVVESTAS 
 LEGO® CREATOR EXPERT 

   1 m vysoký verný model ikonickej elektrárne 

  obsahuje model smreku z udržateľného plastu 

na rastlinnej báze, domček s terasou, servisné vozidlo, 

3 minifigúrky a psa 

  roztočenie lopatiek pomocou motora zároveň rozsvieti 

svetlá v domčeku 

  vhodné pre deti staršie ako 12 rokov 

  počet dielikov: 826 

  kód výrobcu: 10268 

   BZ00111642 

 133 
bodov
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160 HOTELOVÉ ŠEKY CONNEX

 COONNNEX HHOTTELOVÝ ŠŠEK 
 VITAL & AKTIV EXTRA 

   poukaz na 4 dni pobytu / 3 noci ubytovania s raňajkami

  pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

  obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby 

v hodnote 80 EUR 

  plus 1 špeciálnu službu hotela zadarmo (podľa ponuky daného hotela – napr. 

olejová kúpeľ, ochutnávka vín, atď.)

  využiteľný v niektorom z viac než 80 hotelov štvorhviezdičkovej kvality v ČR, 

Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / vitalextra_cz 

   BZ00113020 

 305 
bodov



161HOTELOVÉ ŠEKY CONNEXProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 COONNNEX HOTEELOVÝ ŠEEKK 
 DELUXE ŠPECIÁLNE VYDANIE 

  poukaz na 3 dni pobytu / 2 noci ubytovania s raňajkami

 pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

 obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby v hodnote 110 EUR 

 využiteľný v niektorom z viac než 130 exkluzívnych 4 a 5hviezdičkových hotelov, ktoré splnia 

aj tie najvyššie nároky na dovolenku v ČR, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, 

Holandsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku

 platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

 môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / deluxe-specialnivydani 

  BZ00113024 

 284 
bodov

 COONNEX HOTEELOVÝ ŠEEKK 
 DELUXE 

  poukaz na 3 dni pobytu / 2 noci ubytovania s raňajkami

 pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

 obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby v hodnote 110 EUR 

 využiteľný v niektorom z viac než 130 exkluzívnych 4 a 5hviezdičkových hotelov, ktoré splnia 

aj tie najvyššie nároky na dovolenku v ČR, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, 

Holandsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku

 platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

 môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / deluxe-specialnivydani 

  BZ00113006 

 264 
bodov



162 HOTELOVÉ ŠEKY CONNEX

 COONNNEX HHOTTELOVÝ ŠŠEK 
 VITAL & AKTIV 

   poukaz na 3 dni pobytu / 2 noci ubytovania s raňajkami

  pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

  obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby 

v hodnote 80 EUR 

  využiteľný v niektorom z viac než 260 hotelov prevažne štvorhviezdičkovej 

kvality s bohatou ponukou služieb v oblasti wellness a športu v ČR, Rakúsku, 

Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku 

a Holandsku

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / vital_cz 

   BZ00113004 
 221 

bodov

 COONNNEX HHOTTELOVÝ ŠŠEK 
 ALPENLAND 

   poukaz na 3 dni pobytu / 2 noci ubytovania s raňajkami

  pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

  obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby 

v hodnote 60 EUR

  využiteľný v niektorom z viac než 240 hotelov – ideálny pre oddych a akýkoľvek 

druh horských športov – v ČR, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, 

Francúzsku, Slovinsku, Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku a v Holandsku

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / alpenland_cz 

   BZ00113000  195 
bodov



163HOTELOVÉ ŠEKY CONNEXProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 KÚZLO & TRADÍCIE 

  poukaz na 3 dni pobytu / 2 noci ubytovania s raňajkami

 pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

 obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby 

v hodnote 60 EUR

 využiteľný v niektorom z viac než 240 hotelov prevažne štvorhviezdičkovej 

kvality, s okúzľujúcou starostlivosťou o hostí a pestrou ponukou dovolenkových 

aktivít, s regionálnym ťažiskom v ČR a Rakúsku, doplnený o hotely v Nemecku, 

Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku 

a na Slovensku

 platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

 môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / kouzlo_cz 

  BZ00113002 

 181 
bodov

EK 

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 CITY WEEKEND 

  poukaz na 3 dni pobytu / 2 noci ubytovania s raňajkami

 pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

 jedinečný výber z aktuálne viac než 120 mestských hotelov ČR, Rakúsku, 

Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku a v Poľsku 

 platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

 môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelscheck.com / city-

weekend 

  BZ00113022 

 181 
bodov



164 HOTELOVÉ ŠEKY CONNEX

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 SPORT & WELLNESS 

   poukaz na 2 dni pobytu / 1 noc ubytovania s raňajkami

  pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

  obsahuje doplnkovú poukážku na reštauračné a iné hotelové služby 

v hodnote 80 EUR

  využiteľný v niektorom z viac než 210 hotelov prevažne štvorhviezdičkovej 

kvality s pestrou ponukou wellness služieb a športových aktivít v ČR, Rakúsku, 

Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Holandsku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku 

a na Slovensku

  atraktívna ponuka navyše na predĺženie pobytu: 2. prenocovanie s raňajkami je 

možné dokúpiť za zvýhodnenú cenu 35 EUR na osobu

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / wellness_cz 

   BZ00113014 

 154 
bodov

 COONNNEX HHOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 BEST DAYS 

   poukaz na 2 dni pobytu / 1 noc ubytovanie 

  vrátane raňajok 

  pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe

  obsahuje naviac aj poukážku na reštauračné a iné hotelové služby 

v hodnote 30 EUR 

  využiteľný v niektorom z viac než 220 hoteloch pre individuálnu aktivitu alebo 

relax vo vidieckej idylke či pulzujúcom meste v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, 

Taliansku, Česku, Maďarsku, Poľsku či na Slovensku

  atraktivne ponuky na predĺženie pobytu: možnosť rezervácie 2. prenocovania 

za fixnú cenu 99 EUR alebo spojenie 2 hotelových šekov Best Days

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / bestdays_cz 

   BZ00113028 

 104 
bodov



165HOTELOVÉ ŠEKY CONNEXProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 COONNNEX HOTTELOVÝÝ ŠŠEK 
 FUN FOR TWO 

   poukaz na 2 dni pobytu / 1 noc ubytovania s raňajkami

  pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

  využiteľný v niektorom z viac než 150 prázdninových hotelov vhodných 

pre najrozličnejšie „dovolenky vo dvojici“ v ČR, Rakúsku, Nemecku, 

Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku 

a na Slovensku

  v mnohých hoteloch môžete využiť výhodnú ponuku na predĺženie pobytu

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.connexhotelovysek.com / fun_cz 

   BZ00113026 

 75 
bodov

 COONNEX HOTEELOVÝ ŠEEKK 
 HOLIDAY PLUS 

   poukaz na 2 dni pobytu / 1 noc ubytovania 

  pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe

  v jednom z viac než 1200 kvalitných hotelov v 16 krajinách Európy (v ČR, Rakúsku, 

Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Anglicku, Írsku, Holandsku, Luxembursku, 

Slovinsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku) 

  nocľah je uhradený hotelovým poukazom Holiday Plus 

  v zvolenom hoteli zaplatíte len cenu polpenzie pre 2 osoby (raňajky + večera) na každú noc

  ceny polpenzie pre každý hotel sú uvedené na webovej stránke www.holiday-plus.net / cz

  v jednom hoteli je možné prostredníctvom poukazov Holiday Plus rezervovať 

1 až maximálne 6 nocľahov (tj. umožňujú spojenie viacerých poukazov do jedného pobytu)

  platnosť poukazu je min. 1 rok od dodania

  môžete si vybrať z ponuky hotelov na www.holiday-plus.net / cz 

   BZ00113016 

 14 
bodov





DEK KOLEKCIA

ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019



168 DEK KOLEKCIA

 DEEEKK TTTRRIČČČKKOOO 
 PÁNSKE BIELE 

  pánske tričko klasického strihu

 krátky rukáv

 nápis Stavebniny DEK 93

 farba biela, nápis navy

 100% bavlna 

  BZ00113500 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113500  M  5 

 BZ00113501  L  5 

 BZ00113502  XL  5 

 BZ00113503  XXL  5 

 5 
bodov

 DEEKK TRRRIČKKOOO 
 DÁMSKE NAVY 

  dámske bavlnené tričo na denné nosenie

 nápis Stavebniny DEK 93

 farba navy, biely nápis

 100% bavlna 

  BZ00113504 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113504  S  5 

 BZ00113505  M  5 

 BZ00113506  L  5 

 5 
bodov



169DEK KOLEKCIAProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 DEEKK POOLLO 
 PÁNSKE NAVY 

  pánske polo tričko

 výšivka SD na prednej strane a Stavebniny DEK 93 vzadu pod 

golierom

 farba navy, biela výšivka

 95 % bavlna, 5 % polyester 

  BZ00113510 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113510  M  12 

 BZ00113511  L  12 

 BZ00113512  XL  12 

 BZ00113513  XXL  12 

 12 
bodov

 DEEKK POOOLLO 
 DÁMSKE BIELE 

  dámské polo tričko na denné nosenie

 výšivka SD na prednej strane a Stavebniny DEK 93 vzadu 

pod golierom

 farba biela, nápis navy

 100% bavlna 

  BZ00113507 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113507  S  12 

 BZ00113508  M  12 

 BZ00113509  L  12 

 12 
bodov



170 DEK KOLEKCIA

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 KLASICKÉ PÁNSKE 

  pánske ponožky so zvýšeným odvodom potu

 zloženie: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113525 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113525  40–42  3 

 BZ00113526  43–46  3  3 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 KLASICKÉ DÁMSKE 

  dámske ponožky so zvýšeným odvodom potu

 zloženie: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113527 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113527  37–39  3 

 BZ00113528  40–42  3 

 3 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 ŠPORTOVÉ PÁNSKE 

  pánske skrátené ponožky so zvýšeným odvodom potu

 zloženie: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113529 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113529  40–42  3 

 BZ00113530  43–46  3 

 3 
body

 DEEKK POONNOŽŽKKYY 
 ŠPORTOVÉ DÁMSKE 

  dámske skrátené ponožky so zvýšeným odvodom potu

 zloženie: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113531 

kód položky  veľkosť body

 BZ00113531  37–39  3 

 BZ00113532  40–42  2 
 3 

body



171DEK KOLEKCIAProdukty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

 DEEKK ZIMMMNNÁÁ ČČIAPPPKKA 
 UNISEX 

  hrejivá dvojitá čiapka

 materiál 100% acryl

 farba neónovo žltá

 univerzálna veľkosť 

  BZ00113534 

 4 
body

 DEEKK ZIMMMNNÁÁ ČČIAPPPKKA 
 PÁNSKA 

  hrejivá dvojitá čiapka

 materiál 100% acryl

 farba tmavo šedá

 univerzálna veľkosť 

  BZ00113535 

 4 
body

 DEEKK ZIMMMNNÁÁ ČČIAPPPKKA 
 PÁNSKA 

  hrejivá dvojitá čiapka

 materiál 100% acryl, podšívka z hydrofóbneho vlákna 

Polycolon®

 farba tyrkysová, podšívka šedá

 univerzálna veľkosť 

  BZ00113536 
 4 

body

 DEEKK ŠILLTTOVVKKAA 
 UNISEX 

  reflexný pásik po obvode šiltu

 vyšívaný nápis SD

 univerzálna veľkosť, kovová pracka

 farba navy, biely nápis

 100% bavlna 

  BZ00113524 

 9 
bodov



POUKÁŽKY NA ODBER 

TOVARU A SLUŽIEB 

STAVEBNÍN DEK

POUKÁŽKA DEK

40 €bez DPH

= 
40 bodov

POUKÁŽKA DEK

200 €bez DPH

= 
200 bodov

POUKÁŽKA DEK

20 €bez DPH

= 
20 bodov



PILSNER URQUELL,

RADEGAST BIRELL 

A PRAŽSKÁ ŠUNKA

Pilsner 
Urquell 0,5 l

= 1 bod

Birell 0,5 l
= 1 bod

Pražská 
šunka

= 6 bodov



 TEHLY 

 1 pal. = 1 bod  Porotherm tehly a priečkovky 

Vernostný program ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019 je určený pre všetkých registrovaných zákazníkov, ktorí v období 2. 9. – 31. 10. 2019 

objednajú a nakúpia v Stavebninách DEK alebo na eshope www.dek.sk aspoň jeden z produktov zaradených do programu, 

v množstve potrebnom pre získanie minimálne jedného bodu. Zoznam týchto produktov a ich bodová hodnota je uvedená 

v letáku ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019 a na www.dek.sk.

Program nemá vplyv na už dohodnuté podmienky odberu tovaru, ani na výšku poskytovaných zliav.

AKO TO FUNGUJE?
Za nákup produktov zaradených do programu získavate body. Stav Vášho bodového účtu zistíte na www.dek.sk alebo na 

pobočkách Stavebnín DEK. Body sa na Vaše konto pripočítajú až po vyskladnení nakúpeného tovaru. Za získané body si môžete 

objednať odmeny z katalógu ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019. 

KDE SI MÔŽEM OBJEDNAŤ A VYZDVIHNÚŤ SVOJU ODMENU?
Objednávku odmien je možné zrealizovať na pobočke alebo na www.dek.sk. Tabuľka uvádza, ktoré odmeny získate ihneď po 

nákupe na pobočke, a ktoré je potrebné najskôr objednať a vyzdvihnúť na predajni.

produkty za vernosť ihneď k odberu 

na predajni

na objednávku 

s vyzdvihnutím 

na predajni

outdoorové vybavenie MAMMUT

parfémy

guličková dráha GRAVITRAX

osobná starostlivosť PHILIPS

elektronika HP

elektronika SAMSUNG

stavebnice LEGO

hotelové šeky CONNEX

 kolekcia DEK

Pilsner Urquell a Radegast Birell

Pražská šunka

poukážky na odber tovaru a služieb 

Stavebnín DEK

Produkty sú dostupné iba do vyčerpania zásob.

Vami objednané odmeny budú k dispozícii na vyzdvihnutie v najbližšom možnom termíne, spravidla do 3 týždňov. Odmeny 
z DEK bodového konta je potrebné objednať do 15. novembra 2019. Po tomto termíne už nebude možné odmeny 

objednávať.

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Zákaznícke centrum Stavebnín DEK, tel. 02/32 22 30 22 v pracovných dňoch od 

8:00 do 16:00 hod. Radi Vám všetko vysvetlíme. Aktuálne informácie o akcii ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019 nájdete tiež na internetových 

stránkach www.dek.sk.

Spoločnosť Stavebniny DEK s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny súťaže ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019 i v jej priebehu. Tlačové chyby vyhradené.

UKÁŽKA BONUSOVEJ AKCIE

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU 

ŠTEDRÁ SEZÓNA 2019

viac info na www.dek.sk/stedra

koľko bodov získate za nákup

skupina materiálov zaradených do programu



BANSKÁ BYSTRICA 
Majerská cesta 36 | 974 01 Banská Bystrica

BRATISLAVA 
Elektrárenská 2 | 831 04 Bratislava 3

KOŠICE 
Južná trieda 74 | 040 01 Košice

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Revolučná 426/12 | 031 01 Liptovský Mikuláš

LUČENEC  
Fiľakovská cesta 284 (areál Stavoúnie) | 984 01 Lučenec

MARTIN  
Robotnícka 1F | 036 01 Martin

MICHALOVCE  
Močarianska 2 | 071 01 Michalovce

NITRA  
Hlohovecká ul. | 951 41 Nitra

NOVÉ ZÁMKY  
Budovateľská 4 | 940 53 Nové Zámky

POPRAD  
Partizánska 1849 | 058 01 Poprad

PREŠOV  
Ľubochnianska č.18 | 080 06 Prešov-Ľubotice

PRIEVIDZA  
Košovská cesta 22 | 971 01 Prievidza

SENEC  
Poľná 5346/16 | 903 01 Senec

STUPAVA 
Hviezdoslavova 169 | 900 31 Stupava

TRENČÍN  
Zlatovská ulica 1921 | 911 05 Trenčín

TRNAVA 
Nová 7 | 917 01 Trnava

ŽILINA  
Kamenná 6 | 010 01 Žilina

PREDAJNE STAVEBNÍN DEK

 POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA

 KLAMPIARSKA DIELŇA

 MIEŠANIE OMIETOK A FARIEB

 NAKLÁDKA POD STRECHOU

Aktuálne kontakty nájdete na:

www. dek. sk/ kontakty

Neviete si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznícke centrum

  stavebniny@dek.sk
02/32 22 30 22



OUTDOOROVÉ VYBAVENIE 

MAMMUT

PARFÉMY

GULIČKOVÁ DRÁHA 

GRAVITRAX

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ 

PHILIPS

ELEKTRONIKA HP

ELEKTRONIKA 

SAMSUNG

STAVEBNICE LEGO

HOTELOVÉ ŠEKY 

CONNEX

KOLEKCIA DEK

POUKÁŽKY NA ODBER 

TOVARU A SLUŽIEB

PILSNER URQUELL

RADEGAST BIRELL

PRAŽSKÁ 

ŠUNKA





www.dek.sk/stedra

Viac info na


