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LÉTO

NA CESTÁCH
VOLNOČASOVÁ
MÓDA

KEMPOVÁNÍ

KOUPÁNÍ

GRILOVÁNÍ

Kempingová židle

ocelový rám, potah: 100% polyester, nosnost 120 kg,
rozměry: 50 x 50 x 80 cm

199,90
399,-

SPORT

CESTOVÁNÍ

Kufr

skořepinový
v nabídce více druhů
Velikost

Velikost

M

L

1199,-

1599,-

2099,-

2699,-

Velikost

799,1499,-

S

Dovolená aktivně

-30%
AKCE

na široký sortiment
dámských, pánských
a dětských plavek
Nevztahuje se na akční
a již zlevněné zboží.

Oděvy uvedené na této stránce můžete zakoupit ve všech
hypermarketech Globus kromě Černého Mostu.

Bermudy

pánské
více druhů, v nabídce také pánské
bermudy za akční cenu 550,-

480,-

340,-

699,-

480,-

Tričko

-30
AKCE

pánské
více barev

270,399,-

%

270,-

na dámské
sezonní šaty
nevztahuje se na akční
a již zlevněné zboží

Legíny

dámské
různé barvy

200,299,-

3 páry = 1 cena

129,90
Ponožky

169,90

5 párů = 1 cena

2

Uvedené ceny
jsou již po slevě.

Ponožky

v nabídce také ponožky do balerín
2pack Sketchers
za akční cenu 99,90

149,90
199,90

Klobouk

dámský, pánský
v nabídce také dětské
textilní pokrývky hlavy
za akční cenu 149,90,-

Batoh
city

690,-

199,90

999,-

299,-

Sluneční brýle

v nabídce více druhů

69,90
99,90

Sportovní obuv

dámská, pánská
v nabídce také sportovní
obuv dětská

349,-

Sandály

pánské, chlapecké

1199,1499,-

599,-

Pantofle plážové
pánské, dámské

449,599,-

Plátěnky

dámské, pánské

549,739,-

Sandály

dámské, pánské
v nabídce také dětské velikosti
za akční cenu 299,-

599,799,-

Sandály
pánské

799,1199,-
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Jedeme kempovat!
Kotlík

s poklicí, se sklopným uchem
pro zavěšení nad oheň,
z nerezové oceli, objem 6 l

499,649,-

-20%
AKCE

na karnevalové
doplňky
Uvedené ceny jsou již po slevě.

4790

11990

,

,

13990

8790

,

,

Kempingové doplňky
cena od

Ešus

3 díly, nerez

299,-

7990

379,-

Holinky

dámské
v nabídce také dětské
za akční cenu 199,90

299,399,-

239,-

439,-

,

Pláštěnka

dámská, pánská,
dětská

149,90
199,90

Batoh

skládací,
rozměr: 46 x 32 x 14 cm,
po složení: 14 x 14 cm,
vhodný do kabelky
nebo na cestování

99,90
149,90

Deka fleece

rozměr: 130 x 160 cm
v nabídce také rozměr:
150 x 200 cm za akční
cenu 179,90
více barev

99,90
149,90
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Stan plážový Coast

rozměr: 200 x 100 x 105 cm, s jednoduchou konstrukcí,
materiál: 170T polyester potahovaný, tyče o průměru 7 mm

299,399,-

159,90
199,90

Chladící taška

objem 30 l, materiál 70D polyester,
rozměry 42 x 36,5 x 21 cm

39,90
54,90

Chladicí akumulátor

3 ks, 200 g
Chladicí akumulátor 400 g, 2 ks 34,90
Chladicí akumulátor 750 g 24,90

49,90

129,90

69,90

169,90

Rukávky nafukovací

Potápěčská maska
Calter

30 x 15 cm

1999,- ,2699

dětská

Hrací
centrum

rozměr 244 x 191 x 91 cm

Carbo Tablets
Enervit

Bazén
dětský

rozměr 122 x 25 cm

239,299,-

pro okamžité doplnění
rychle vstřebatelné energie,
vitaminy B přispívají
ke snížení míry únavy,
vyčerpání,
minerální látky:
hořčík, sodík

Neplatí pro hypermarket
Praha Černý Most.

139,90
179,90

5

V náručí přírody

699,-

Stan ARMY

pro 2 osoby,
rozměr: 200 x 120 x 100 cm,
PU: 2000 mm

Batoh na záda
Army Wood

objem: 30 l,
rozměr: 31 x 44 x 25 cm,
hmotnost: 0,79 kg

599,829,-

899,-

Nepromokavý vak DRY BAG 10l

Spací pytel Army

dekový, rozměry 220 x 80/65 cm,
váha 1,3 kg, teplotní limit (Comfort)
15°C, teplotní limit (Limit) 10°C,
teplotní limit (Extrem) 5°C

599,799,-

chrání vaše cennosti
a vybavení před vodou
a pískem, vrchní část
se 3x zaroluje pro úplné
uzavření, uzamkne
se pomocí přezky

349,449,-

Nůž zavírací Cana

-25%
AKCE

na turistické mapy 1:40T,
cyklomapy 1:60T
a vodácké mapy
Uvedené ceny jsou již po slevě.

899,1199,-

čepel z nožířské oceli 420J2, délka: 9,6 cm,
síla: 2,7 mm, rychlé otevření nože jednou
rukou, pojistka, rukojeť opletena paracordem,
po rozpletení použitelná jako šňůra, klips

239,299,-

Silikonová miska Army

126,Dalekohled TRAVEL 7x50

126,-

binokulární dalekohled je ideální pro lov, rybaření a všechny
outdoorové aktivity, je vyroben v odolném hliníkovém těle
pokrytém vrstvou pryže, je to skutečný objev pro lidi,
kteří mají rádi outdoorové aktivity a jsou připraveni
na dobrodružství

V nabídce také TRAVEL 10x50
za 1099,- 1399,-
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skládací,
rozměr 118 x 90 mm,
objem 550 ml

159,90
199,90

Vychytávky nejen pod stan
Stan Brother

samostavěcí, pro 2 osoby, jednoplášťový tunel
s předním vchodem, rozměr: 230 x 125 x 100 cm,
zpevněné švy, 2000 mm vod. sloupec, 2,5 kg, stan stačí
vyndat z obalu, hodit na zem a on se sám postaví díky
pružným sklolaminátovým nosným prutům

799,-

1299,-

1099,-

1699,-

PETITE&MARS Postýlka cestovní Koot

má unikátní systém Double Lock, který zabraňuje jejímu samovolnému složení, lehká,
stabilní, kovová konstrukce + nylonová textilie, jednoduché skládání, kompaktnost,
2 kolečka pro lepší manipulaci, síťované boční strany a otevírací čelo na zip pro maximální
cirkulaci vzduchu, součástí balení je měkká matrace a přenosná taška,
k postýlce lze dokoupit přídavné patro pro novorozence, nosnost 15 kg, norma EN176,
rozměry 120 x 60 cm, různé barvy

Samonafukovací karimatka

rozměr: 183 x 51 cm, tloušťka: 2,5 cm, váha: 0,85 kg

Spacák mumie

399,-

rozměr 210 x 80/50 cm, teplotní limit
Comfort 17 °C, teplotní limit 10 °C,
teplotní limit Extrem 5 °C

499,-

399,549,-

399,-

499,-

Pikniková deka XL

Svítilna nabíjecí + lapač hmyzu Pear

549,-

s PEVA fólií, fleecovým povrchem,
rozměr: 200 x 200 cm,
váha: 900 g

649,-

světlo SMD LED, napájení Li-Ion 18650,
nabíjení micro USB, stupeň krytí IPX4, doba
nabíjení 4 hod, doba lapání 9 hod, doba svícení
10 hod, doba lapání se svícením 5 hod.

299,399,-

Lopatka skládací kovová 58 cm

čepel je vybavena pilkou, lze sestavit jako
motyku, snadno sestavitelná, s odolným
textilním pouzdrem, lze připevnit za opasek,
rozměry lopatky: 15 x 20 cm, délka 58 cm

79,90
99,90

Karimatka 1 vrstva

rozměr 180 x 50 x 0,6 cm,
různé barvy
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Relax na zahradě
MierEdu
magnetický kufřík

vzdělávací hra, obsahuje magnety,
vzorové karty a popisovač s mazací
houbičkou, různé druhy

3+

229,-

Houpačka zahradní Hollywood

třímístná houpačka s nosností 220 kg,
vhodná pro zahradní kryté plochy, s kovovou
konstrukcí ošetřenou práškovým lakováním
v antracitové barvě, sedák vyrobený
z polyesteru o tloušťce 5 cm,
rozměry houpačky: 170 x 110 x 153 cm

2499,-

289,-

3199,-

Plážová skládací lehátka

Profesní kufříky Buddy Toys
rozměry cca 10 x 21 x 27 cm,
různé druhy

239,299,-

s kovovými konektory, ocelové
trubky: prům. 25 mm x 1,0 mm,
textilie: tkaná 1 x 1,450 g/m²,
plocha pro ležení cca 161 cm,
šířka 55 cm, odolné proti
povětrnostním vlivům
a UV- záření

3+

699,899,-

Sestava balkonová Carol

balkónový set 2 ks židlí s polštářky pro větší
pohodlí + 1 ks stůl, přírodní dřevo Akácie,
doplňky: galvanizovaný kov,
židle: 520 x 380 x 800 mm
(2 ks v balení),
stůl: 600 x 600 x 720 mm,
nosnost židle: 100 kg,
cena včetně polštářků

Házedla Phlat Ball

5+

cena za kus

různé druhy a barvy

229,299,-

1899,2399,-

Zahradní pivní set 180 cm

z kovové konstrukce o síle materiálu 0,25 cm, latě z přírodního dřeva
tl. 2,7 cm, rozměry: stůl 180 x 50 x 77 cm, 2x lavice 180 x 25 x 46 cm,
nosnost lavice 250 kg, nosnost stolu 150 kg.

Set uklízečka s vozíkem
rozměry vozíku:
39,5 x 30 x 56 cm,
součástí balení vozík, koště,
velká lopatka, malá lopatka,
smetáček, kyblík, mop,
houbička a hadřík

699,-

3+

2999

44,90

cena od

499,-

2399,- ,-

59,90

Zahradní solární
svítidla CW Retlux
různé druhy
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Tento výrobek je
v hypermarketu Havířov
jen na objednávku.

Vybavení pro větší pohodlí
Slunečník závěsný
300 cm

1899,2499,Slunečník plážový

180 cm, různé barvy
Slunečník 230 cm 299,V akční nabídce další
druhy slunečníků

199,90
259,-

Box zahradní
Woody
plastový,
120 x 45 x 58 cm

999,1299,-

Toaleta chemická

objem nádrže: 12 l/ 20 l
zvedací sedátko s víkem, chemické WC lze velmi
snadno rozdělit na dvě nezávislé nádoby
Náplň do chemické toalety 1 l 179,90
2 l 239,Toaletní papír pro chemické WC 139,90
Umyvadlo Calter k chemické toaletě 1799,-

1999,2499,-

Sedáky a polstry

zahradní sedák se 4-bodovým prošitím,
rozměry 38 x 38 x 7 cm,
potah: polybavlna - 65 % polyester, 35 % bavlna,
výplň: polyuretanové vlákno
Polstr nízký Sunset 100 x48 x 50 cm 289,polstr vysoký Sunset 117 x 48 x 50 cm 369,-

Podstavce
pod slunečníky
různé druhy

59,90

cena od

149,90

89,90

189,90

Set zahradního nábytku Olivia

kovový, zcela bezúdržbový, vhodné pro venkovní
i vnitřní použití, 6 křesel s výplní z umělé textilie
a stůl s deskou z tvrzeného 5mm skla,
rozměr stolu: 150 x 90 x 71 cm,
rozměr křesel: 68 x 54 x 93 cm

6999,9999,-

Tento výrobek je
v hypermarketu Chomutov
jen na objednání.

Křeslo závěsné houpací
Sanremo

rozměr: 200 x 125 x 195 cm,
samostatná samonosná konstrukce,
která je velmi pevná a stabilní, všechny
trubky jsou vyrobeny z oceli a ošetřeny
přáškovou barvou v antracitové barvě,
nosnost: 150 kg

4999,6999,-

Tyto výrobky jsou v hypermarketech
Chomutov a Havířov jen
na objednání.
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Ga Itatus
Léto
ve voděxxx

Bazén vířivý nafukovací Pure Spa

Bazén Florida

3,05 x 0,91 m, bez příslušenství
Bazén Florida kámen,
bez přísl. 3,05 x 0,91 m 4599,-

3999,-

Bubble Greywood Deluxe 4
Intex 28440 konstrukce s patentem chráněnou konstrukcí Fiber-Tech, která je
tvořena tisíci velmi silnými polyesterovými vlákny přinášejícími úžasnou odolnost
a komfort, obsah balení: vířivý bazén, termoizolační kryt, ohřev, filtrace, nafukovací
systém, systém pro tvrdou vodu, 2x filtrační vložka, izolační podložka, hadice
pro nafukování, taška, chemický plovák a tester na volný chlor, pH a celkovou
zásaditost, 2 podhlavníky a LED světlo
Bazén vířivý nafuk. Greywood de Luxe 6 17999,-

4599,-

15999,-

Tento výrobek je v hypermarketu
Chomutov jen na objednání.

20999,-

Bazénová chemie
Schůdky k bazénům

tři plastové stupně ve stabilním
kovovém rámu s lakovaným
povrchem, nosnost schůdků je
100 kg, jsou určeny pro bazény,
které mají výšku stěny
max. 1,07 m
Schůdky k bazénům
v. 1,22 m 2299,-

Vločkovač 1 l
Stop řasám levandule 0,6 l 129,90
Chlor šok 0,9 kg 179,90

69,90

cena od

Bazén nadzemní Tampa

rozměry: 1,83 x 0,51 m, bez filtrace a schůdků,
s nafukovacím horním límcem, vhodný pro rodiny s malými dětmi,
Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m bez přísl. 1299,-

149,90

1999,2399,-

699,999,-

Ohřev solární Slim Flexi

rozměry: 1,2 x 1,2 m, vhodný k pískové i kartušové
filtraci, max. objem vyhřívané vody: 10 m³, napojení
na hadice o průměru 32 a 38 mm (bez filtrace)
Ohřev solární Pyramida SUN 2199,-

699,799,-

V hypermarke
tu
Chomutov jen
na objednávku.
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Plachty solární

pro bazén Tampa 3,05 m
pro ohřev a udržení teplé vody
pro bazén Tampa 3,66 m 529,Plachta krycí pro bazén Florida 3,05 m 439,Plachta krycí pro bazén Florida 3,66 m 599,-

399,489,-

Filtrace písková ProStar 2000

písková filtrace ProStar 2000 je vyrobená
v České republice a svým výkonem je vhodná
pro bazény do objemu 8 m³, vyniká inovativním
vzhledem, kompaktními rozměry a čerpadlem se sítem
hrubých nečistot prakticky zabudovaným přímo v těle
nádoby, má šesticestný ventil a manometr,
náplň písková 25 kg 149,90

2899,3599,-

Zastřešení bazénu

Stan bazén 2 - CALTER
univerzální zastřešení, vhodné pro všechny typy vířivých van a bazénů do průměru 3,66 m
(nadzemních i zapuštěných), lze využít také pro příjemná posezení na zahradě a spoustu
dalších příležitostí stěny vyrobeny
z průhledného PVC,
cirkulace vzduchu zajištěna
pomocí odvětrávacích otvorů

3799,4999,-

Tento výrobek je v hypermarketu
Chomutov jen na objednání.

10999,12299,-

Vysavač Clean Vac

vhodný ke sběru hrubších nečistot
ze dna menších bazénů, vířivých van
a vodních nádrží
Vysavač Star Vac 899,Vysavač ZX 50 - Intex 2699,-

329,-

Bazén vířivý nafukovací Simple Spa - Bubble

z vysoce kvalitního PVC se silnou síťovinou, Construction,
počet osob 4, vnitřní průměr 145 cm, vnější průměr 196 cm,
výška 66 cm, objem vody 795 l, 100 vzduchových trysek,
teplotní rozpětí ohřevu 20°-40°, příkon ohřevu vody 2 200 W,
váha bez vody/s vodou 36 kg/831 kg,
výkon perličkové masáže 800 W,
napájení 220-240 V / 50 Hz,
rychlost ohřevu vody 1,5 – 2,5°C /hod,
cirkulační čerpadlo 1 741 l/hod.

399,-

Vodní pumpy a bomby
různé druhy a velikosti

cena za kus

Příslušenství pro vířivky

59,90

3+

79,90

Držák nápojů s LED světlem
ideální pro držení nápojů a občerstvení,
drážkový stojan pro tablet nebo smartphone
a 2 držáky nápojů,
obsahuje: jeden držák / tác na nápoj
Osvětlení pro vířivé vany 569,-

499,559,-

Tyto výrobky jsou
v hypermarketu Chomutov
jen na objednání.

Osuška plážová

rozměr: 70 x 140 cm,
materiál: 100% bavlna,
barva: světle a tmavě
modrá

199,90
299,-

Obuv do vody

dámská, pánská
v nabídce také dětské velikosti
za akční cenu 149,90

129,90
249,-

Plážové pantofle
pánské, dámské

279,399,-
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Užijte si grilování

Gril zahradní
Montreal

rozměr: 66 x 57 x 85 cm (h, š, v ),
hmotnost: 6,3 kg, kotlový gril
na dřevěné uhlí, stabilní díky čtyřem
nohám a zpevňujícímu rámu ve spodní
části, kolečka z plastu pro lepší mobilitu,
vyroben z kvalitní oceli se smaltovanou
úpravou, rošt z chromované oceli,
odnímatelný popelník

Gril zahradní Brandon

kotlový gril na dřevěné uhlí,
černý, dřevěné madlo,
rošt z chromované oceli,
rozměr: 76 x 76 x 58 cm,
průměr grilovacího prostoru: 53 cm,
grilovací výška: 40 cm,
hmotnost: 4 kg

999,-

899,1599,-

1699,-

Stolní gril Vital 1162 90000

dvě vyměnitelné desky (kamenná/litinová-mřížkovaná),
odkapávací nádoba, regulace teploty, vhodný i na steaky,
rozměr pracovní plochy 23 x 36 cm,
příkon: 1300 W

1399,1999,-

599,-

Kontaktní gril Optigrill GC706D34

6 automatických programů, 5 úrovní propečení, grilovací
plocha 600 cm², LED indikátor, manuální režim,
odnímatelné litinové plotny,
odnímatelná nádoba na tuk,
příkon: 2000 W

3299,4299,-

Jednorázový gril

79,90
99,90

799,-

Gril zahradní Dallas

gril na dřevěné uhlí,
rozměr: h. 93 x š. 33 x v. 86 cm,
vyroben z kvalitní oceli se smaltovanou
úpravou, rošt z chromované oceli,
provedení v červeno-černé barvě,
rozměr grilovacího prostoru:
48,5 x 28,5 cm,
grilovací výška: 70–81 cm,
hmotnost: 4 kg

Brikety a podpalovače

Brikety 4 kg
Brikety grilovací 10 kg 269,Podpalovač dřevěný PE-PO
20 podpalů 34,90
Podpalovač pevný kostičky 60 ks 99,90

64,90

vidlice teleskopická 24-86 cm
Kartáč čistící 3 v 1 59,90
Pánev grilovací 31 x 3,5 cm 279,V akční nabídce další
druhy grilovacího náčiní.

cena od

89,90

Grilovací náčiní
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52,90
59,90

-20%
AKCE

na vybrané
druhy Párty
předmětů
Pomůcky
na grilování
cena od

11,90

Lahve na pití
různé druhy

Mikrotenové sáčky

50 ks, 20 x 30 cm
100 ks, 16 x 24 cm 12,90
50 ks, 25 x 35 cm 14,90

Dóza na potraviny Culinaria

Latte, 300 ml
Dóza na potraviny s klipem Fuel 79,90

10,90

15,90

cena od

19,90

34,90

Alobal Prima Pack
10 m
Alobal na grilování
Fino 8 m 59,90

29,90
37,90

V nabídce i jiné dózy na potraviny za akční ceny.

Servírovací tác Culinaria
18 x 12 x 3,5 cm
33 x 18 x 2 cm, Latte 42,90
43 x 31 x 2 cm, Ivory 89,90

24,90
34,90

Forma na ledové kostky
Lemon
22,8 x 11,8 x 3 cm

19,90
29,90

-20%
AKCE

na vybrané
jednorázové
papírové nádobí
Uvedené ceny jsou
již po slevě.

V nabídce i jiné formy na led
za akční ceny.

11,90

47,90

63,90
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Prázdniny plné zábavy
Trampolína Marimex

-20
AKCE

%

19920
,

na cestovní hry Dino
Uvedené ceny jsou již po slevě.

15190

4299,-

průměr: 244 cm,
vnitřní ochranná síť, žebřík,
nosnost: 100 kg,
hmotnost: 42 kg,
materiál: ocel/polypropylen

Koloběžka

,

1199,1499,-

Omalovánky

cena od

značky Jiri Models
různé druhy

23,90
29,90

Zábava pro děti
na prázdniny

Fun Biathlon

Dětské kolo 16‘‘
BLUE ICE
velikost 16,
kolečka pomocná,
nastavitelné sedlo,
přední ruční brzda,
materiál: ocel, PVC

2499,3199,-

V hypermarketu
Praha - Černý Most
pouze
na objednávku.

sada terčů pro vyzkoušení střeleckých dovedností,
pěnové terče lze vystřelit pomocí šípů z luku, prakem,
dětskou kuší nebo paitbalovou pistolí

Jízdní kolo celoodpružené LUCA

horské kolo, rekreační, ocelový rám 14‘‘,
celoodpružené, průměr kola 24‘‘,
18 rychlostí, přehazovačka a přesmykovač
Shimano Tourney TY21, 3×6 rychlostí,
V-brzdy, hmotnost 16,2 kg

4799,5999,-

429,599,-

V hypermarketu
Praha - Černý Most pouze
na objednávku.

Jízdní kolo 27,5‘‘
Luigi
Brašna pod sedlo
Wista M

229,289,-

ocelové, pedály MTB,
přesmykač Shimano
TY21, řazení - Shimano,
RevoShift 21,
Speed 7x3,
V-brzdy ocel

5499,6999,-
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Nosič jízdního kola ALU-FIX TÜV

uzamykatelný nosič hliníkové konstrukce
s jednoduchým systémem upevnění,
vhodný pro všechny jízdní kola
nepřesahující hmotnost 15 kg,
délka základny 132 cm,
uchycení U třmen, T drážka 20 mm

1199,1799,-

Autožárovka Osram
Standard H7 12 V

Upínač pružný

2x 80 cm, homologace TÜV/GS, atest 8SD
2x 100 cm 39,90
2x 150 cm 46,90
V akční nabídce
2x 200 cm 54,90

34,90

také další popruhy
a upínáky.

49,90

Sprcha přenosná 12 V

přenosná sprcha s čerpadlem,
s vypínačem a se zástrčkou
do zásuvky automobilového
zapalovače, délka hadice cca 2 m,
napájecí kabel cca 4,5 m, balení
obsahuje i přenosnou tašku
o objemu 6 l, kterou lze použít
i jako nádobu na vodu pro čerpadlo
sprchy, ideální na cesty, dovolenou
či na zahradu

99,90
129,90

V akční nabídce
také kryt kola
Kryt kola
v designu Aura,
design Meridian
Top a Cosmos.
různé velikosti
V hypermarketech
Brno, Pardubice
a Havířov
na objednávku.
99,90

V akční nabídce
také další
autožárovky
Osram.

cena za kus

399,-

Osram Standard H4 72,90
Osram pomocná W5W 22,90

599,-

Chladicí box 22 l/12 V
přenosný chladicí box
s obsahem 22 l,
napájení z autozapalovače,
vhodný na cestování,
zahradu i camping

829,,1099

V akční nabídce také další
autochladničky a chladící boxy.

BT reproduktor SSS 6400N

voděodolný, s 360° prostorovým zvukem, krytí IPX,
připojení přes NFC, výkon 30 W, 2 reproduktory
+ 2 pasivní zářiče, Bluetooth Audio 4.2, dosah až 15 m,
nabíjení max. 3 hodiny, přehrávání až 7 hod,
různé barvy

Organizér na přední sedadlo Cars II

připevnění na zadní stranu předního sedadla,
ideální pro ukládání hraček, knih a dalších
drobností, průhledná zadní kapsa pro tablety
do velikosti 9,7 palců, snadná údržba a montáž,
rozměry 58 x 35 cm
Sluneční clona Ledové království II. 2 ks 99,90

339,399,-

tský
další dě ,
ce také
ny
íd
b
lo
c
a
n
,
í
ry
V akčn
rganizé
o
(
t
n
e
im
auto sort krčníky aj.).
ná

69,90

Autosedačka Angugu

pro děti o hmotnosti 15–36 kg, bezpečnostní skupina II a skupina
III (dle evropských norem ECE), upevnění sedačky zajišťuje 3bodový
bezpečnostní pás,
instalace ve směru jízdy,
nastavitelná poloha opěrek,
snímatelný a pratelný potah,
fialová barva

1199,1499,-

V akční nabídce další druhy
dětských autosedaček
a podsedáků.

V hypermarketech Brn
o,
Pardubice a Havířov
na objednávku.

Podsedák Angugu
pěnový modrý
15–36 kg 499,-

1299,1599,50 Kč
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Stůl na stolní tenis Sponeta

vnitřní, s pojezdem, rozměry 274 x 152,5 x 76 cm,
tloušťka desky 19 mm, hmotnost 67 kg,
součástí stolu je držák na pálky a na míčky
Venkovní stůl na stolní tenis 9499,-

5499,6999,-

Zabavte
celou rodinu

Tento výrobek je
v hypermarketech pouze
na objednávku.
Elektrická kolobežka Eljet Rex

Elektrokolo Comfort plus

26‘‘ kola, hliníkový rám, 6stupňová přehazovačka Shimano, moderní LCD panel
s tachometrem, 5 stupňů podpory elektromotoru, dojezd cca 50 km, podle využití
stupně elektromotoru, baterie 36 V 10 Ah Lithium, motor 250 W,
max. rychlost 25 km/h, příslušenství v ceně: přední a zadní světlo, zadní nosič,
zvonek, boční stojan, nabíječka Elektrokolo Motorro Nemesis 20‘‘, skládací

22999,-

baterie: 4,5 Ah / 24 V, doba nabíjení: 3–4 hod,
maximální rychlost: 12 km/h, dojezd: až 10 km,
brzda zadní mechanická, výkon motoru 120 W,
rozměry kol: 5,5‘‘, stojánek,
maximální váha jezdce: 65 kg

3999,4999,-

V hypermarketech
Praha-Černý Most
a Brno pouze
na objednávku.

3+

4199,Elektrické autíčko Mercedes-Benz SLS

5299,-

Buddy Toys
lze také ovládat pomocí dálkového ovladače, dosah 10 m, LED světla,
bezpečnostní pás, zvuk motoru, klakson, rozměry 110 x 65 x 48 cm, nosnost 25 kg,
rychlost 3 km/h, doba jízdy 1 – 1,5 hod, motor 1x 6 V 15 W, baterie 1x 4,5 Ah,
doba nabíjení 10–15 hod

* NABÍZÍME VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ ZBOŽÍ SE SPOLEČNOSTÍ ESSOX S.R.O. CENU ZBOŽÍ SI MŮŽETE ROZLOŽIT DO NÍZKÝCH SPLÁTEK. VÍCE INORMACÍ V HYPERMARKETU.

www.globus.cz

Globus Česko

