
Olej na údržbu tvrdého 
dřeva
– ochrana před vlivem slunce a povětrnostních 

vlivů
– nábytek nezmění po celý rok svoji barvu

Restaurátor dřevěného 
zahradního nábytku
– na ochranu zahradního nábytku z tvrdého 

dřeva a brání zešednutí dřeva
– propůjčuje nábytku pěkný, přirozený lesk
– činí nábytek odolným proti vodě

250 ml – 179,– 500 ml – 259,– 

Politura na kovy
– pečuje o nerezové kuchyňské plochy, hrnce, 

kuchyňské potřeby
– pro hliníkové nádoby, pracovní plochy 

z tvrdého plastu, chromové kohoutky, 
konvice, elektrické vařící desky

250 ml – 139,– 16803

Intenzivní čistič 
zahradního nábytku
– odstraňuje silné nánosy zašlé špíny 
– na zahradní nábytek z plastu, hliníku, ratanu, 

imitace ratanu, pitritu, polywood a kovu, 
– i na epoxidové a galvanizované povrchy

500 ml – 89,–12405

Čistič náhrobních kamenů
– odstraňuje plísňové skvrny jako mechový 

a řasový porost
– bez námahy likviduje i velmi odolné nečistoty
– na přírodní kámen, ale i omítky a zdi
– nebude viditelná jediná skvrna ani nečistota

500 ml – 169,–21505

Restaurátor nábytku na 
světlé druhy dřeva
– na mořený, lakovaný, olejovaný, voskovaný i nijak 

neošetřený nábytek
– skvrny od tekutin zmizí, zašedlé a vybledlé 

povrchy získají zpět svou barvu
– škrábance budou zamaskovány

250 ml – 229,–41203

– odstraňuje šedozelené povlaky a mechy z teras, 
cest, kamenů, zdí, střech, květináčů apod.

– povlak během 36ti hodin zmizí
– preventivně působí několik měsíců
– neničí trávu ani jiné rostliny, ředíme 1 : 20 s vodou

koncentrát 1 l – 195,– 
kanystr k přímému použití 5 l – 175,– 52750

Natírání bez broušení 
(super odmašťovač)
– důkladně vyčistí a odmastí staré nátěry 

a neošetřené plochy venku i vevnitř
– možno rovnou začít s natíráním bez broušení

1 000 ml – 179,–30910

30405

Restaurátor nábytku pro 
tmavé druhy dřeva
– pro mořený, lakovaný, olejovaný, voskovaný 

nebo nijak neošetřený nábytek
– skvrny od tekutin zmizí, zašedlé a vybledlé 

povrchy získají zpět přirozenou barvu
– škrábance budou zamaskovány

250 ml – 229,–41003

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ OPRAVDU ČISTÍ

60903

Čistič na dlažbu
– rozpustí povlaky vápna a špíny 
– dlažba získá zpět původní jasnost 

a čistotu
– jeden litr přípravku je dostatečný pro 50 

až 250 m² plochy

1 000 ml – 179,–18410

Čistič na dlažbu s leskem
– koncentrovaný mopový čistič se svěží vůní
– pro čištění porézních i neporézních podlah, 

dlaždic a přírodních kamenů neobsahujících soli 
vápníku, prohlubuje jejich barvu a strukturu

– 50 ml do 5 l kbelíku

1 000 ml – 199,– 11510 – 
OK

OL
O 

DO
M

U 
– 

Čištič slunečníků, markýz, 
ochranných plachet a 
stanů
– osvěžení barvy slunečníků, markýz, stanů, 

pavilonů a párty stanů

500 ml – 158,99,–61505

Impregnace pro 
slunečníky, markýzy, krycí 
plachty a stany
– zabraňuje pronikání dešťové vody
– chrání před vnikáním nečistot

500 ml – 179,–62205

Odstraňovač skvrn od 
potu a deodorantů
– určen pro předúpravu před praním
– vhodný jak pro bílé, tak barevné textilie

250 ml – 139,–63402

Čistič na terasové 
dlaždice
– silný koncentrovaný čistič
– pro čištění špinavých a zašedlých štěrkových 

a betonových dlaždic

1 000 ml – 179,– 18310

KOŘENKY
Nabízíme nejprodávanější sortiment koření v praktických kořenkách o objemu 150 ml. Jsou polepeny názvem koření 
jak z čelní strany, tak na víčku. Jednoduše tak naleznete požadované koření při umístění nejen na lince, ale i v šuplících.
Kořenky můžete také zakoupit prázdné v sadách po 4 ks á 80 Kč. Vnější rozměr š x h x v cca. 8 x 6 x 8 cm.

Sada kořenek – jednodruhová
Bazalka 30 g
Česnek granule 100 g
Chilli mleté 60 g
Kmín celý 80 g
Kurkuma mletá 80 g
Majoránka 20 g
Nové koření celé 50 g
Oregano 50 g
Paprika maďarská sladká exklusive  80 g
Skořice mletá 100 g
Tymián 25 g
Zelenina sušená 50 g

Zvýhodněná cena sady 459 Kč

Sada kořenek – směsi
Adamovo žebro 100 g
Grilovací koření delikates 80 g
Gulášové koření 100 g
Kari 100 g
Medvědí gril 100 g
Pečené brambory 130 g
Provensálské koření 40 g
Ratatouille 100 g
Svíčková 100 g
Tandori Masala 80 g
Vegeta 150 g
Zlaté kuře 120 g

Zvýhodněná cena sady 569 Kč

Originální maďarské speciality
Maďarská domácí 
klobása pikantní
7 kg vepřového a 3 kg slaniny 
pomeleme, přidáme obsah sáčku a 0,25 kg 
soli a vyudíme. Sladká paprika, kmín, hroznový 
cukr, černý pepř, granulovaný česnek 4,6 %, 
E621, antioxidant E301, bez soli.

260 g – 125,–

Maď. trvanlivý salám
7 kg vepřového/hovězího a 3 kg slaniny 
nakrájíme kostičky, přidáme obsah sáčku 
a 0,25 kg soli a vyudíme. Sůl, hroznový cukr, 
česnek, černý pepř, sladká paprika, kmín, 
hřebíček, antiox. E301, konzervační látka E250.

350 g – 109,–

Maďarská sedlácká 
klobása
7 kg vepřového a 3 kg slaniny 
pomeleme, přidáme obsah sáčku a 0,25 kg 
soli a vyudíme. Sladká paprika, kmín, hroznový 
cukr, černý pepř, granulovaný česnek 6 %, 
E621, antioxidant E301, výtažky koření, bez soli.

200 g – 125,–

Maď. lahůdková paprika
Vynikající lahůdková paprika intenzivní 
červené barvy s výraznou vůní a chutí 
vypěstovaná i zabalená ve známé jižní oblasti 
Maďarska Kalocsa. Asta 120. 

sladká/pálivá 100 g – 69,–

1 000 ml – 399,–

Impregnace pro zdi a 
fasády
– zamezí vniknutí vody do fasády
– ochrana fasády před plísněmi, zápachem
– fasáda může stále dýchat
– účinkuje až 10 let, ošetří plochu 2–10 m2

1 000 ml – 499,–

Prevence skvrn na dlažbě
– na porézní i neporézní keramické dlažby a 

podlahy z přírodního kamene
– chrání neviditelně do hloubky proti skvrnám a 

pronikání a zachycování nečistot
– pro obývací pokoje, kuchyně, koupelny atd. 
– 1 l na 100 m2

500 ml – 159,–

Odrezovač (koncentrát)
– rychlé odstranění rzi z kovu bez broušení
– působí na povrch delší dobu
– kov lze ihned po ošetření lakovat

1 000 ml – 315,–

Ochranný film na dlažbu 
s hedvábným leskem
– na všechny druhy dlaždic a břidlic
– ochrana podlah proti skvrnám, nečistotám, 

škrábancům a únavě materiálu
- prohlubuje barvu a strukturu, je protiskluzový

1 000 ml – 295,–

Ochranný film s leskem 
pro podlahy z umělých 
materiálů
– vytváří tenký, lesklý a pevný ochranný film.
– kryje i poškozená místa, je protiskuzový
- 1 l na 40 m2

Odstraňovač zápachu 
z odpadů
– dokonale odstraňuje znečištění
– odpad bude zase vonět
– 1 lahvička na 10 použití

500 ml – 135,– 62405

– 
PO

DL
AH

Y 
– 

Extrémně intenzivní 
čistič
– odstraňuje problémové znečištění nebo obtížně 

odstranitelné (staré) vosky, lešticí vrstvy apod.
– na dlaždice a všechny druhy přírodního kamene
– 1 litr vystačí na 35–100 m2 povrchu

1 000 ml – 225,– 43510

17605

11010 44710

11310

Čistič s leskem pro 
parketové podlahy
– koncentrovaný mopový čistič se svěží vůní 

a leskem
– pro pravidelné čištění lakovaných plovoucích 

podlah i plovoucích podlah ošetřených 
ochranným filmem s leskem pro parketové 
podlahy

1 000 ml – 199,– 46710

Sprej na laminátové 
plovoucí podlahy
– odstraňuje prach, písek a další malé nečistoty na 

laminátové podlaze
– stačí několik kapek na hadřík nebo suchou utěrku,
– rychloschnoucí, stírání do sucha není nutné

500 ml – 99,–46505

Čistič pro parketové 
podlahy
– mopový čistič s vůní pro čištění bez šmouh 
– pro pravidelné čištění lakovaných i plovoucích 

podlah ošetřených ochranným filmem s leskem 
pro parketové podlahy

1 000 ml – 189,– 22010

Čistič s leskem pro lamin. 
plovoucí podlahy
– koncentrovaný mopový čistič
– se svěží vůní s leskem speciálně
– pro pravidelné a rychlé čištění všech druhů 

laminátových podlah
– 50 ml do kbelíku 5 l s vlažnou vodou

1 000 ml – 199,– 46410

Vyživující čistič s leskem pro 
podlahy z umělých materiálů
– koncentrovaný se svěží vůní a leskem
– pro podlahy z umělých materiálů jako vinyl, 

linoleum, marmoleum, PVC a lité podlahy
– 50 ml do kbelíku 5 l s vlažnou vodou

1 000 ml – 199,– 11810

Obnova vzhledu 
tvrdého dřeva
– vrací zešedlému nábytku přirozený jasný 

vzhled
– také na meranti, mahagon, smrk i na 

proutěný ratanový nábytek

500 ml – 129,– 29205

30510

Odstraňovač zelených povlaků a mechů

18110
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KOŘENÍCÍ SMĚSI

Čína
Na přípravu marinády pro různé druhy 
masa, především bílého.
Sůl 20 %, kurkuma, pepř, muškátový ořech, 
cibule, římský kmín, E 621.

100 g – 39,–

Adamovo žebro
Ostrá směs s medovou vůní. Pečeně bude 
vždy krásně křupavá a nikdy nebude 
vysušená.
Sůl 30 %, paprika sladká, cibule, česnek pepř, 
oregano, E621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Andělská křidélka
Pikantní koření na přípravu grilovaných, 
pečených křidýlek, žebírek.
Sůl 30 %, česnek, cibule, paprika sladká, chilli, 
cukr, rozmarýn, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Americké brambory
K dochucení smažených a pečených 
bramborových příloh, i na těstoviny nebo 
zeleninu.
Sůl max. 60 %, cukr, E621, kouřové aroma, 
paprika sladká.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Aztécký poklad
Ideální na grilování, pečení a fritovaní 
všech druhů mas.
Sůl 35%, paprika sladká, pepř, cibule, 
saturejka, řecké seno, vitamín B1, E621.

100 g – 39,–

Barbecue se zel. pepřem
Na všechny druhy bílého masa, grilovanou 
zeleninu, k dochucení rýžových pokrmů 
a marinád. Sůl max. 30 %, paprika sladká, 
hořčice, cibule, koriandr, pepř zelený a černý, 
saturejka, oregano, bazalka, kmín, nové koření, 
česnek, šalvěj, E621.

100 g – 55,–

Bylinkové máslo
2–3 lžičky směsi utřeme do hladka 
s kostkou másla (0,25 kg).
Sůl max 40 %, cukr, mrkev, česnek, pažitka, 
šalvěj, cibule, E621.

100 g – 39,–

Čubrica
Balkánské koření k dochucení vepřového, 
skopového, drůbežího a  mletého masa.
Sůl 35 %, saturejka, libeček, celer kořen, 
pískavice. Bez E621

100 g – 49,– / 500 g – 159,–

Domácí sekaná
Dochutí všechna mletá masa. Sůl max. 35 %, 
E621, cibule, česnek, pepř, kmín, majoránka.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

K pečení, grilování a rožnění. Sůl 52 %, E621, 
paprika sladká, pepř, kmín, česnek. cibule, rozmarýn.

Grilovací koření 
na rožnění
Pro všechny druhy mas. Sůl 40 %, E621, 
paprika sladká, pepř, kmín, česnek, cibule, 
bazalka, šalvěj, rozmarýn.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Havana kouřový gril
Na grilování a rožnění steaků. Sůl 35%, nové koření, 
E621, paprika sladká, česnek, tymián, cibule.

100 g – 39,–

Houbové koření
Pro grilování, pečení, dušení všech druhů mas či 
zeleniny, kde chceme docílit houbovou příchuť.
Sůl 30 %, směs lesních hub, pepř, kmín, cibule, 
E 621, pískavice, pastyňák, koriandr.

100 g – 55,– / 500 g – 199,–

Hovězí vývar
Použití jako bujon pro rychlé vaření, 100 g 
k přípravě až 4 l kvalitního vývaru.
Sůl 45 %, maltodextrin, hydrolyzát, 
přírodní aroma, barvivo, cibule, petržel, 
mrkev.

100 g – 29,– / 500 g – 109,–

Hungaria
K marinování, grilování, rožnění a pečení 
všech druhů mas.
Sůl 20 %, paprika sladká, česnek, hořčice, 
římský kmín, cibule, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Medvědí gril
Na grilování, rožnění všech druhů steaků, 
do zapečených brambor i těstovin.
Sůl max. 40 %, paprika sladká, pepř, 
česnek, bazalka, šalvěj, cibule, kmín, E621, 
rozmarýn, medvědí česnek.

100 g – 49,– / 500 g – 159,–

Mletá masa
Pro všechny druhy mletých mas, 
karbanátky, sekanou, masové kuličky, 
do zavářek do polévek.
Sůl max. 55 %, E621, cibule, česnek, pepř, 
kmín, majoránka, muškátový ořech.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Gyros
Ostrá směs k přípravě všech druhů masa 
i k úpravě ryb, zeleniny a nakládaného sýra.
Sůl 30 %, zázvor, česnek, oregano, římský 
kmín, cibule, rozmarýn, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Italská směs
Na pizzu a do špaget – oregáno, paprika 
sladká, česnek mletý, petrželka, hořčice mletá, 
mletá rajčata.
Sůl 30 %, česnek, cibule, paprika sladká, 
oregáno, pepř, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Svíčková
Speciální mletá směs určená k přípravě 
tradičního českého pokrmu „svíčková 
na smetaně“.
Kořenová zelenina, cibule, sůl 15 %, tymián, 
bobkový list, citronová kůra, pepř černý ml., 
jalovec, hřebíček, nové koření ml., E621.

100 g – 49,–

Ryby
Pro úpravu všech druhů ryb (grilování, 
marinády i kořenění, pečení a smažení).
Sůl 40 %, paprika sladká, saturejka, suš. 
zelenina, E621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Steak hrubý
Pikantní bylinková směs, ideální k marinování. 
Sůl 30 %, pepř, tymián, koriandr, cibule, E 621.

100 g – 39,–

Skopové, králičí
Pro marinování a kořenění. Sůl 30 %, 
zázvor, oregano, česnek, bazalka, cibule, 
rozmarýn, E621.

100 g – 39,–

Staročeské koření
Na pečení, dušení, dochucení omáček. Sůl 
max. 35 %, E621, cibule, česnek, pepř, kmín, 
majoránka, zázvor.

100 g – 39,–

Tandori Masala
Po rozmíchání s jogurtem k marinování 
masa. Sůl 10 %, koriandr, česnek, zázvor, 
chilli, paprika, E621.

100 g – 39,–

Zvěřina
Toto koření na zvěřinu je speciálně 
vyhotoveno na srnčí, dančí, kančí a jelení 
maso. Sůl 12 %, bobkový list, pepř černý, 
tymián, rozmarýn, zázvor, E621.

100 g – 49,–

Živaňská pečeně
Na tradiční živaňskou pečeni, na pečení 
všech druhů mas a zapečených těstovin 
a brambor.
Cibule, chilli, koriandr, pepř, celer, paprikové 
floky, sůl max. 10 %, E621.

100 g – 55,–

Pečené koleno
Je nejlepší na vepřové pečené, nebo 
grilované koleno, bůček a vepřová žebírka.
Sůl 35 %, cibule, česnek, pepř, kmín, 
kari, E621.

100 g – 39,–

Ryby a mořské plody
Na pečení grilování a rožnění všech druhů 
ryb a mořských plodů.
Sůl, pepř, cibule, hořčice, paprika, celer, 
E621, kyselina citronová.

100 g – 59,–

Zlaté kuře
Kuře bude opravdu zlatavé barvy s křu-
pavou kůrčičkou a pečeně nebude nikdy 
vysušená. Sůl 60 %, E 621, paprika sladká, 
rozmarýn, pepř, chilli.

100 g – 29,– / 500 g – 89,–

Špagety
Lze použít i na dušenou a grilovanou 
zeleninu. Sůl 19%, paprika, oregano, 
česnek, cibule, pepř, kmín, bazalka, 
saturejka. Bez E621.

100 g – 49,–

Gulášové koření
Pro guláše a gulášové polévky. Sůl 48 %, 
E621, paprika sladká, česnek, cibule, chilli, 
kmín, majoránka.

100 g – 29,– / 500 g – 129,–

Grilované špízy
Hrubá kořenící směs s fruktózou ochutí každé 
grilované speciality, zejména grilované špízy 
z mnoha druhů mas, zeleniny a hub. Sůl 
49 %,koření (chilli, hořčice, paprika, sušená 
zelenina), cukr fruktóza, paprikový výtažek, 
E621.

100 g – 55,–

Medová žebírka
Zvýrazní chuť masa  od kosti, ideální na 
křidélka a žebírka.
Sůl max. 40 %, paprika sladká, med sušený 
8%, česnek, maltodexin, oregano, zázvor, 
cukr, E621.

100 g – 39,–

Rumpsteak
Směs s malým obsahem soli na oblíbenou 
pochoutku z hovězího masa. Lze použít i na 
ostatní druhy masa, do minutek, omáček a 
štáv. Pepř černý, sůl 11,4%, E621, bazalka, 
koriadr, sušená kapie, pepř zelený, cibule.

100 g – 55,–

Kari
Sůl 22 %, E621, kurkuma, římský kmín, nové 
koření, kardamon, skořice, pepř.

100 g – 39,– / 500 g – 119,–

Grilovací koření 500 g – 119,–

Mexicana gril
Pikantní směs na grilování a rožnění špízů, 
do zeleniny, omáček i těstovin. Sůl 30 %, 
pepř, česnek, chilli, muškátový ořech, římský 
kmín, E621.

100 g – 39,–NOVINKA
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KOŘENÍCÍ SMĚSI BEZ GLUTAMÁTU (E621)

Adžika
Koření arménské a gruzínské kuchyně, 
použivá se ke grilovaní masa, ryb, k dušení 
zeleniny.
Sůl 20%, paprika sladká, koriandr, kopr 
list, kari, pískavice,celer list, petržel list, bez 
glutamátu.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Arabské koření
Směs na dušení, pečení všech druhů mas, 
ale i ke grilování.
Sůl 24 %, cibule, paprika sladká, zázvor 
mletý, majoránka, kmín mletý.

100 g – 39,–

Baby gril
Na pečení, grilování všech mas, do zapeč. 
brambor a těstovin, k dochucení zelenin. 
pokrmů.
Paprika sladká, cibule, mořská sůl (max. 
10%), kmín, celer kořen, karotka, řepný 
cukr, petržel. nať, oregano.

100 g – 55,– / 500 g – 199,–

Bramborák 100 g – 39,–
Přísada pro výrobu tradičního českého 
bramboráku. Sůl 20%, pepř, majoránka, cibule, 
muškátový ořech.

Country bez soli
Ke grilování a pečení. I bez chuti ochucovadla 
je zaručena absolutní bezpečnost chuti.
Hořčice bílá, paprikové floky, kmín, paprika 
sladká, koriandr, pepř, česnek.

100 g – 55,– / 500 g – 199,–

Česneková medvědí sůl
Sůl max. 57 %, česnek granule, medvědí česnek.

100 g – 39,–

Farmářka
Dekorativní koření na vepřový bok, naklá-
dání sýrů a uzenin, do leča.
Hořčice bílá, paprikové floky, cibule, pór, 
česnek.

100 g – 49,–

Krakonošova zahrádka
Směs bylin a koření k dochucení polévek, 
salátů, špaget, dušené zeleniny, omáček.
Směs sušené zeleniny a koření, petržel, kopr, 
sušená kapie, cibule.

100 g – 49,– / 500 g – 169,–

Krkovice na grilu
Grilování a pečení vepřového od kostí. Sůl 30%, kmín, 
pepř černý, cibule, česnek, nové koření.

100 g – 39,–

Moravský vrabec
Tradiční koření na přípravu moravského 
vrabce a vepřových výpečků, pečeného 
bůčku či krkovice.
Sůl max. 27 %, kmín, česnek, cibule, 
paprika, oregano, pepř černý, rostlinný olej.

100 g – 49,– / 500 g – 139,–

Pašerák směs
K pečení a grilování mas a masových směsí, 
do pomazánek a dochucení omáček.
Sezamové semínko, tymián, oregano, 
paprika, kmín, cibule, kurkuma, koriandr 
mletý.

100 g – 49,– / 500 g – 179,–

Provensálské koření
Směs bylin a koření k dochucení grilovaného 
masa, ryb, špaget a dušené zeleniny.
Rozmarýn, tymián, oregano, koriandr, 
saturejka, bazalka.

100 g – 39,–

Vegeta houbová
Do polévek, omáček, pokrmů z masa 
a ryb. Sůl 54 %, cukr, kvasnicový extrakt, 
riboflavin, směs zeleniny (cibule, mrkev, 
pastyňák, petržel), houbové aroma, houby.

200 g – 39,–

Western steak
Speciální pepřová směs na všechny druhy 
steaků.
Paprika zelená a červená, cayenský, bílý, 
černý, růžový, zelený a sečuánský pepř.

50 g – 55,–

Zabijačkové koření
Do jitrnic, jelit , do polévek a pokrmů z krve, 
k dušení hovězího a skopového masa.
Česnek, majoránka, pepř černý, nové koření, 
muškátový květ, sůl max. 30 %.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Perník
Použití do perníku, sušenek, čajového a 
vánočního pečiva.
Anýz, skořice, koriandr, citronová kůra, 
hřebíček, nové koření.

100 g – 39,–

Ratatouille
Na grilovanou a zapečenou zeleninu, 
do zapečených těstovin a brambor.
Česnek, cibule, oregano, kmín, zázvor, 
šalvěj, hořčice, paprika sladká a ostrá, sůl 
max. 45 %.

100 g – 45,– / 500 g – 149,–

Vegeta
Polévkové koření se sušenou zeleninou.
Sůl 54 %, cukr, kvasnicový extrakt, směs 
zeleniny (cibule, mrkev, pastyňák, petržel,) 
riboflavin.

250 g – 35,– / 1 kg – 89,–

Zelenina sušená mix
Cibule, mrkev, pastinák, petržel.

500 g – 119,–

Kuře orient
Na přípravu drůbežiho masa a rolád. Sůl 40%, kari, 
cibule, česnek, saturejka, chilli.

100 g – 39,–

Pepř citronový/
pomerančový
Aromatická ostřejší směs vhodná na 
přípravu mořských i sladkovodních ryb 
nebo kuřecího masa. Sůl jedlá 37%, pepř 
černý, česnek, citr./pom. kůra, kyselina 
citronová, E 330 regulátor kyselosti, cukr.

100 g – 49,–

Argentina bez soli
Směs na drůbeží, hovězí i na vepřové maso. 
Určeno ke grilování a na minutky.
Hořčice bílá, tymián, petržel. nať, koriandr 
mletý, cibule, paprika sladká.

100 g – 55,– / 500 g – 199,–

Grilovací koření 
delikates
Sůl max. 19%, paprika, petrželová nať, kmín, 
česnek, cibule, bazalka.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Paštika
Pro výrobu paštik, ale i ochucování dušených 
jater či ledvinek, na masa typu ragú, na skopové, 
králičí. Muškátový ořech, hřebíček, cibule, 
pepř, nové koření, koriandr, zázvor, muškátový 
květ, skořice, bobkový list, tymián, bazalka, 
zelený pepř.

100 g – 55,– / 500 g – 199,–

Pečené brambory
Na pečené a grilované brambory ve slupce 
ale i bez. Také do zapečených francouzských 
brambor.
Sůl max. 39 %, česnek, cibule, paprika, 
kmín, petržel, bazalka, šalvěj, medvědí 
česnek.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Bozeňovský pstruh
Na pečené a grilované pstruhy i jiné sladko-
vodní druhy. Sůl 35%, kmín drcený, paprika 
drcená, česnek granulovaný, citronová kůra, 
kurkuma, tymián, cibule, pepř čtyřbarevný 
drcený.

100 g – 49,–

Steak jemný
Na grilování, rožnění a pečení všech druhů 
mas. Sůl 34%, pepř, celer, cibule, paprikové 
floky, oregáno, koriadr, saturejka, rozmarýn, 
bazalka, citronová kůra, pastyňák.

100 g – 39,–

Grilovaná zelenina
Doporučujeme použít s olivovým olejem, 
kde vynikne chuť sušených bylinek. Sůl 39%, 
česnek, cukr, rozmarýn, cibule, bazalka, 
tymián, saturejka, estragon.

100 g – 39,–

Maďarský guláš
Směs určená k přípravě všech typů gulášů, po-
lévek a omáček paprikového typu. Mořska sůl 
15%, paprika sladká i pálivá, kmín, cibule, pepř.

100 g – 39,–

Aglio olio
Směs koření nasypte do pánve s olivovým 
olejem. Přidejte uvařené těstoviny a promíchejte 
se směsí koření. Sůl 25%, koření (česnek plátky 
drcené, chilli drcené, paprika drcená, petržel 
list).

100 g – 39,–

Meat masala
Mírně ostrá směs, koření indického typu s řím-
ským kmínem a chilli. Vhodná na pečení, grilo-
vání, dušená masa, zeleninu do rýže a kuskusu. 
Sůl 15,5%, koření (koriandr, paprika sladká, 
zázvor, česnek, kmín římský, chilli).

100 g – 39,–

Pivní marináda
Suchá směs na výrobu marinády použijte PIVO, 
nejlépe černé, možno i olej s vodou. Jedlý tuk, 
sůl 16%, dextroza, oregano, hořčice, paprika, 
pepř, cukr, oleoresin, paprika sladká

100 g – 49,–

Thajské kari
Thajské koření ochuti masité, rybí, zeleninové 
pokrmy, ale i luštěniny a rýži. Piskavice, kori-
andr, cibule, kmín, pepř černý, paprika sladká, 
chilli bez glutamátu, bez soli

100 g – 49,–

Zlaté kuře na bylinkách
Směs je kromě kuřecího masa vhodná na pří-
pravu pečené krůty, drůbežích rolád. Mořská 
sůl 15 %, paprika, rozmarýn, bazalka, zázvor, 
cukr, česnek, cibule, lněné semínko, kořenící 
přípravek sypký

50 g – 39,–

50 g – 39,–

Asado s himalájskou soli 
Směs na pečené ryby, vhodná je i pod veškerá 
dušená masa, těstoviny ale i do rýže.
Paprikové floky zelené, paprika drcená, sůl 
himalájská (max. 14 %), cibule, pepř černý, 
paprikové floky, oregano.

50 g – 39,–

Domácí utopenci
Směs koření pro přípravu utopenců. Hořčice 
bílá celá, karotka sušená granulovaná, cibule 
sušená granulovaná, pepř černý celý, nové 
koření drcené, chilli drcené, pastińák sušený 
granulovaný, koriandr, bobkový list.

Čarodějka
Na grilování a rožnění všech druhů steaků, do 
zapečených brambor i těstovin. Sůl 23 %, paprika, 
cibule, česnek, pepř, koriandr, chilli, hořčice, sezam, 
kurkuma, celerový list, len, kmín římský, hřebíček, 
muškátový květ, majoránka, máta, cukr, fenykl, 
zázvor, skořice, kmín.

100 g – 49,–NOVINKA

Pečená ryba
Na ryby sladkovodní i mořské – grilování, 
rožnění i pečení. Sůl 45 %, paprika, 
saturejka, oregano, sušená zelenina.

NOVINKA 100 g – 49,–
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JEDNODRUHOVÁ KOŘENÍ

Anýz
Kořeněná chuť podobná lékořici.
Do zavařenin, kompotů, při výrobě lihovin a 
také do pečení různých chlebů a cukrovinek.

mletý 100 g – 39,–
celý 50 g – 29,–

Bazalka
K pokrmům připravovaným z rajčat, ideálně 
ve spojení s česnekem a olivovým olejem – 
typická pro italskou kuchyni.

100 g – 39,– / 500 g – 109,–

Bobkový list
Do polévek, kyselých jídel – k pečení masa a 
zvláště zvěřiny, nakládání masa, okurek, hub.

10 g – 19,– / 100 g – 39,–

Badyán celý
Vůni má podobnou anýzu, příjemnou 
kořenně nasládlou a jemnější chuť než 
skutečný anýz.
Do pečiva, perníků, do hruškových a jableč-
ných kompotů a povidel i svařeného vína.

20 g – 39,– 

Česnek granule, mletý
Granulovaný je stále po ruce – pod masa, 
zeleninu, do luštěninových jídel, bramboro-
vých placek atd..

100 g – 59,– / 500 g – 299,–

Česnek plátky
Sušený je stále po ruce – pod masa, 
zeleninu, do luštěninových jídel, 
bramborových placek atd.

100 g – 59,–

Hlíva sušená
Všestranné použití – do polévek, omáček, 
nádivek, salátů, do masových i zeleninových 
pokrmů.

30 g – 49,– / 100 g – 129,–

Hřebíček celý, mletý
Do šunky, hovězího masa, omáček, 
zeleninových jídel, rýže – do marinád. 
Vhodný také do perníčků, vánočního cukroví 
či svařeného vína.

50 g – 55,–

Chilli mleté
Do všech pokrmů, kterým potřebujeme do-
dat správný říz.

100 g – 29,–

Chilli papričky
Do všech pokrmů, kterým potřebujeme 
dodat správný říz.

20 g – 25,–

Jalovec
Ke skopovému masu a zvěřině, do kysaného 
zelí.

20 g – 19,– / 100 g – 49,–

Kmín celý, mletý, 
drcený
Ke kořenění brambor, do zelí, polévek 
a omáček – k rybám, pečení masa, ke 
konzervaci.

100 g – 29,– / 500 g – 109,–

Kmín římský celý
Do nakládané zeleniny, zelí, omáček a 
dušených mas.

50 g – 29,–

Kopr sušený
Pro dochucení a doladění chuti pokrmů a 
dalších potravin, např. masných výrobků. 
Kopr je vynikající v kombinaci s kořenovou 
zeleninou, zelím, květákem a okurkami.

50 g – 29,–

Koriandr celý
Pod maso, ke grilování, a nakládaní hub a 
zeleniny, také do těst na pečení chleba.

30 g – 25,–

Kurkuma mletá
Do rýžových pokrmů a omáček, do brambor, 
těstovin, pečiva.

50 g – 29,– / 250 g – 79,–

Libeček (nať)
Dodává jídlům aromatický masovou chuť.
Převážně do polévek vývarového charakteru.

50 g – 35,–

Majoránka
Do těžce stravitelných jídel – do omáček, du-
šených mas, paštik, uzenin, vaječných jídel, 
k rybám, do bramboráků, luštěnin.

50 g –19,– / 500 g – 129,–

Muškátový ořech
Zjemňuje bramborové a zeleninové pokrmy 
– do ragú a jídel se zapečeným sýrem 
jako lasagne.

mletý 20 g – 39,– / celý 2 ks– 39,–

Nové koření celé, mleté
K marinování a nakládání ryb, vepřového 
i hovězího masa – do omáček a polévek.
Do koláčů a cukrovinek - chutí připomíná 
skořici, muškát a hřebíček.

50 g – 29,– / 500 g – 179,–

Paprika maďarská 
sladká exklusive
(baleno v ČR)
Maďarská nejkvalitnější paprika.
Intenzivní červená barva! ASTA 160.

100 g – 39,– / 500 g – 159,–

Paprika pálivá
Španělská paprika k dochucení a provonění 
všech pikantních pokrmů. ASTA 80.

100 g – 29,– / 500 g – 109,–

Paprika uzená
Je dobrou přísadou k dochucení a dobarvení 
jídel, do omáček, uzenin, sýrů, polévek. Svou 
vůní dodá jídlům nádech uzení.

100 g – 45,– / 500 g – 149,–

Pepř černý celý, mletý
K dochucení všech pokrmů i polévek.

celý – 100 g – 79,– / 500 g – 349,– 
mletý – 100 g – 49,– / 500 g – 209,–

Pepř barevný celý

bílý 30 g – 39,–
růžový 20 g – 39,–
zelený 30 g – 39,–

mix barev 30 g – 39,–
mix barev 100 g – 109,–

Skořice celá
Do silně kořeněných masových jídel – 
vynikající také pod jehněčí.

50 g – 35,– / 250 g – 99,–

Máta peprná
Do omáček, při přípravě jehněčího masa či zeleniny.

50 g – 25,–
Oregano
Využití v italské kuchyni – do pečených mas, kar-
banátků, zeleninových salátů.

50 g – 29,–

Skořice mletá
Do sladkých jídel, kompotů, pudinků, 
vánočního cukroví – do čaje i svařeného 
vína.

100 g – 39,– / 500 g – 129,–

Zázvor
Nezbytná součást indické a čínské kuchyně, 
do limonád, guláše i pečených mas.

50 g – 35,–

Cibule restovaná
Do omáček, polévek, dušených pokrmů.

100 g – 39,–

Česneková pasta
Česnek, 10% sůl.

720 ml – 129,–

Dýňové semínko 
loupané
K pražení, při přípravě různých druhů pečiva, 
přírodní zdroj zinku.
Olejnatá semena.

100 g – 29,– / 250 g – 59,–

Hořčice bílá celá
Přísada nakládání zeleniny, do salátů 
i masitých pokrmů.
Ostré aroma a řízná chuť.

200 g – 19,– / 500 g – 49,–

Fenykl mletý 50 g – 29,–
Šalvěj mletá 30 g – 29,–
Medvědí česnek 20 g – 39,–
Sezamové semínko 100 g – 25,–

500 g – 49,–
Kardamon celý 20 g – 29,–

Tymián
Do tučných jídel (usnadňuje trávení), do omáček, 
mas, sýrů, těstovin, luštěnin.

20 g – 15,–

Šafrán
Do moučníků, sušenek, pokrmů z masa, rýže a zeleniny.

sklenička 0,25g – 109,–

Gulášová pasta
Vhodná nejen do gulášů, ale i do všech 
omáček, pod maso, na gril, do polévek 
a pomazánek.

ostrá 160 g – 59,–
lahůdková 160 g – 59,–

ostrá 160 g – 59,–
lahůdková 160 g – 59,–

Papriková pasta
Do všech druhů masových, rybích i drůbežích 
pokrmů, také do polévek či salátů.

Lněné semínko 
K pražení a přípravě různých druhů pečiva.

250 g – 19,–
1 kg – 49,–

Chia semínka 
100 g – 25,–

1 kg – 99,–
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ZAHRADNÍ LATRÍNY

NOVINKY – PALIVOVÉ DŘÍVÍ, ZAHRADNÍ NÁBYDEK

ZAHRADNÍ NÁBY TEK

Buk
– patří mezi nejkvalitnější palivové dřevo
– poměrně rychle vysychá
– vysoká výhřevnost, pomalu hoří
– intenzivní plameny
– pro vytápění ve všech druzích krbů, kotlů i kamen
– také ke grilování a uzení. Buk je charakteristický velmi 

nízkou popelnatostí, výbornou výhřevností a intenzivními 
plameny

2 499 Kč/pal (1 prm)

Dub
– velmi vhodné na topení
– vysoká výhřevnost, pomalu hoří
– dlouhá výdrž, pomalé hoření
– dlouho žhnoucí uhlíky
– do krbů, kamen i dřevoplynových kotlů
– doporučuje se před uskladněním nechat prosychat kůrou 

dolů nepřikryté, aby jej déšť zbavil tříslovin, které obsahuje. 
Teprve potom se uskladní pod přístřešek.

2 499 Kč/pal (1 prm)

Nově nabízíme čerstvé štípané palivové dříví skládané na paletách po 1 m3. Délka polínek je 33 cm. Cena vč. dopravy k zákazníkovi domů. Rozvoz bude probíhat dle 
domluvy se zákazníkem v samostatném termínu. Řidič složí paletu s dřívím na silnici a dále ji zaveze paletizačním vozíkem na nejbližší vhodné místo k zákazníkovi. 
Palety převeze po zpevněné ploše (dlažba, beton, asfalt) na krátkou vzdálenost po rovině.

Zahradní set
Stůl, 2 ks lavice, židle 2 ks
V naší nabídce se poprvé objevují sestavy lakovaného za-
hradního nábytku z poctivého masivního dřeva v několika 
barevných variantách a dvou délkách. Každý set obsahuje 
stůl, 2 lavice, 2 židle a je smontovaný. Cena vč. dopravy 
k zákazníkovi domů. Rozvoz bude probíhat dle domluvy 
se zákazníkem v samostatném termínu.

Set délky 160 cm – 14 990,–
Set délky 200 cm – 17 990,–

Lze dodat bez 2 židlí se slevou 2 000 Kč.

Dovezeme individuálně až domů 
kompletně smontované bytelné 
latríny opatřené střešním šinde-
lem i povrchovým nátěrem. Roz-
měr cca. 1 x 1 m, výška dveří cca. 
1,85 m.

Chemické WC 8 499,–Suché WC 8 499,–

Přibližné rozměry:
– výška stolu 75 cm, šířka 80 cm
– výška horní hrany opěradla 90 cm, výška sedu 45 cm, 

hloubka sedu 35 cm
– hloubka sedu 40 cm za příplatek 1 500 Kč/set

Vybírejte z barev 
(vyobrazení v katalogu 
pouze orientační):
1. Sosna
2. Teak
3. Žlutý dub
4. Mahagon
5. Ořech
6. Zelený dub
7. Palisandr

1

2

3

4

5

6

7
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ZÁKLADNÍ NÁŘADÍ (při objednávce prosím uveďte kód zboží)

Gola sada 45 ks
– kvalitní sada i pro profesionální 

použití
– chromvanadiová ocel
– hroty bitů ze slitiny oceli S2
– ráčny mají jemné dělení 72 zubů

Kleště kombinačky 
200 mm
– ergonomická rukojeť
– antikorozní úprava

Nůžky Profi na větve 
teleskopické
– převodové s teleskopickými rameny
– délka 640–970 mm
– na tvrdé a suché větve do Ø 40 mm

Pila na kov 300 mm
– kovový rám
– 300 mm ocelový plátek s kalenými zuby
– kovový šroub pro rychlou výměnu plátku

Lopata standard
– rozměr 240 x 290 mm
– kolínková buková násada

Provázek na trnu 50 m
– zednický provázek s navíječem 50 m
– praktická rukojeť s otáčivou cívkou
– možnost aretace

Sada očkoploché klíče 
8 ks
–  nástrčné očkoploché klíče z kované 

chromvanadiové oceli
– povrchově upraveno matným 

tvrdochromem

– z chromvanadiové oceli
– 3x plochý šroubovák (5, 6, 8 mm)
– 3x křížový šroubovák (1, 2, 3 mm)
– zakončení šestihraného dříku lze použít 

jako úderovou plochu nebo pro povolování 
a utahování pomocí klíče

Tavné tyčinky
–  na PVC, plasty, dřevo, korek, kov, sklo, 

textilie apod. 
–  tyčinky s vysokou lepivostí
–  lepený spoj odolný vlhku i vodě

– z chromvanadiové oceli s esovitým tvarem 
čelistí

– drážkované čelisti se zuby proti směru otáčení
– rychlé a jednoduché nastavení rozteče
– max. rozsah čelistí 55 mm

Kleště Rabitové 220 cm 
s gumou
– čelní štípací kleště
– broušené čelisti
– poplastované protiskluzné rukojeti

Nůžky Profi na větve 
75cm oblé
– převodové, délka 750 mm
– na tvrdé a suché větve do Ø 40 mm
– ergonomicky tvarované rukojeti

Prořezávací pila 300 mm
– rukojeť
– trojbroušené zuby
– tvrdost: 47–52HRC
– ozubení: 5TPI

Rýč černý s násadou T
– rozměr 190 x 300 mm
– T buková násada, 90 cm

Sada štětců 5 ks
– hobby štětce s plastovou rukojetí

Sada profi Imbus 1,5 
mm – 10 mm 9 ks
– nejpoužívanější rozměry imbusů 

z chromvanadiové oceli, tvrzené v celé délce
– v praktickém zavíracím pouzdře

Stavitelný klíč 300 mm
– stavitelný klíč 300 mm 12“

Upínací guma 
nastavitelná
–  upínací lano s možností nastavení délky
–  plastové háčky na obou koncích
–  lze stavit do různých délek dle potřeby
–  průměr gumy 8 mm
–  max. délka 120 cm, 2 ks v balení

Kladivo
– sklolaminátová násada tlumí nárazy
– protiskluzová úprava rukojeti
– kovaná hlava je z kvalitní uhlíkové oceli

Kleště Siko s tlačítkem 
300 mm
– z kalené chromvanadiové oceli
– nastavení požadované rozteče jednou rukou
– odolný a přesný aretační mechanismus
– čelisti s broušenými zuby
– posuvná protiskluzová rukojeť

Oblouková pila 450
– pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby
– ochranná rukojeť chrání ruku před poraněním
– jednoduché upevnění pilového listu pro 

snadnou výměnu

Krumpáč kovaný 2,5 kg 
s násadou
– tvrdost krumpáče 35–40 HRC
– buková násada

Bukové násady
na lopatu rovná 130 cm – 61201
na lopatu/vidle kolínko – 61200
na rycí vidle úzká – 61209
na železné hrábě 1,6 m – 61184

Sada elektro 
šroubováků 6 ks
– nejpoužívanější typy šroubováků + 

zkoušečka s certifikaci elektro VDE 1000 V, 
IEC/EN 60900-2004

– kovový dřík z chromvanadiové oceli
– kalený magnetický hrot

Sada profi Torx T10-T50 
9 ks
–  nejpoužívanější rozměry imbusů
–  z chromvanadiové oceli, tvrzené v celé 

délce
–  v praktickém zavíracím pouzdře

–  pro lehké průmyslové i profi využití
–  pevný nasazovací stojánek
–  přesné ovládání a rychlý ohře
–  použití tavných tyčinek 11,2 mm
–  doba předehřátí pistole 3-5 minut
–  tok lepidla 14–16 gramů za minutu

Upínací gumy 200 cm 
x 10 mm, 2 ks
–  elastické gumové popruhy
–  zakončené oboustranně háky
–  k uchycování zavazadel atd

Kleště štípací 180 mm
– ergonomická rukojeť
– antikorozní úprava

Nůžky na plech rovné
– čelisti z chromvanadiové ocel
– převodový mechanismus pro usnadnění 

námahy
– plastová ochrana rukojeti

Ocaska 400 mm
– ABS rukojeť s měkčenou TPR gumou
– kalené trojbroušené zuby
– tvrdost: 47-52HRC
– ozubení: 7TPI
– rukojeť umožnuje vyznačit úhly 45 a 90

Lopata srdcovka
– rozměr 240 x 280 mm
– kolínková buková násada

Plastové Hrábě 150cm/ 
23 lamel
– pro hrabání listí, trávy nebo plsti po 

vertikutaci
– 23 plastových zubů (lamel)
– dřevěná násada

Sada očkoplochých 
klíčů 25 ks 6–32 mm
– nástrčné očkoploché klíče z kované 

chromvanadiové oceli
– povrchově upraveno matným 

tvrdochromem

Sada šroubováků 6 ks
– kovový dřík z chromvanadiové oceli
– kalený magnetický hrot
– 3 x 75,5 x 100,6 x 150; + PH0,PH1PH2

–  pro lehké průmyslové i profi využití
–  pevný nasazovací stojánek
–  přesné ovládání a rychlý ohře
–  použití tavných tyčinek 7,2 mm
–  doba předehřátí pistole 5–8 minut
–  tok lepidla 6–8 gramů za minutu

Vázací drát 30 m
–  k přichycení pletiva k napínacím 

drátům
–  výroba dekorací, zahradní práce

17233 – 699 Kč

17003 – 119 Kč

45003 – 359 Kč

24102 – 139 Kč

61051 – 139 Kč

38899 – 59 Kč

17528  – 219 Kč

18423 – 259 Kč

velké 11,2 mm 10 ks / 89985 – 59 Kč
malé 7,2 mm 12 ks / 89980 – 29Kč

17068 – 299 Kč

17019 – 89 Kč

45000 – 359 Kč

24152 – 89 Kč

oblý 61098 – 139 Kč
špičatý 61097 – 139 Kč

52071 – 90 Kč

18496 – 119 Kč

17202 – 199 Kč

51013 – 55 Kč

19023 –     300 g – 109 Kč
19025 –     500 g – 129 Kč
19030 – 1 000 g – 179 Kč 
19036 – 4 000 g – 589 Kč

17062 – 239 Kč

24141 – 119 Kč

61042 – 189 Kč

99 Kč

18410 – 229 Kč

18497 – 119 Kč

89973 – 179Kč

51004 – 55 Kč

boční štípací 17005 – 109Kč
čelní štípací 17016 –   89 Kč

17111 – 129 Kč

24144 – 139 Kč

černá kalená / 61088 – 139 Kč
lakovaná / 61050 – 139 Kč

45322 – 109 Kč

17534 – 1 099 Kč

18403 – 199 Kč

89970 – 139 Kč

0,6 mm, pozinkovaný / 42203 – 25Kč
0,9 mm, zelený / 42202 – 25 Kč

Tavná pistole malá 15 WTavná pistole velká 60 WSada úderových šroubováků 6 ks

Hasák 1,5“ 420 mm
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PODZIMNÍ CIBULOVINY (nabídka pro termíny do 6. 11. 2017)

∅ 22 cm 59,00  ∅ 30 cm 99,00

Košík 
na cibuloviny

– baleno po 5ks
– k sázení a skladování cibulovin
– současně ochrana proti 

hlodavcům

Zcela jsme obměnili nabídku podzimních cibulovin. Každý druh je 
balen zvlášť v sáčcích s barevnou etiketou. Objednávací kód, počet 
hlíz v balení, výška vzrůstu a cena za balení jsou uvedeny u fotografie 
každého druhu. Cibuloviny pochází z Holandska s garantovanou 
kvalitou. Při objednávce prosím uveďte šestimístný číselný kód 
uvedený v levém spodním rohu fotografie.

Bledule letní

3 ks 40 79 Kč852809

Brambořík břečťanolistý

2 ks 15 99 Kč852793

Ladonička bělomodrá

100 ks 15 79 Kč850237

Modřenec arménský

1 ks 15 79 Kč850397

Modřenec širokolistý

20 ks 15 99 Kč850399

Pryskyřník pivoňkokvětý 
směs

10 ks 30 79 Kč852745

Puškinie ladoňkovitá

25 ks 15 79 Kč852811

Sněženka woronowii bílá

10 ks 15 119 Kč852802

Sněženka jarní plnokvětá

7 ks 12 119 Kč852803

Talovín zimní

15 ks 5 119 Kč852795

Modrý – Caeruleum

15 ks 40 99 Kč850252

Fialový – His Excellency

1 ks 90 99 Kč850412

Růžový – Oreophilum

25 ks 15 69 Kč850268

Růžovofialový – 
Sphaerocephalon

25 ks 90 69 Kč850269

Modrobílý – Blue Jacket

5 ks 25 99 Kč850247

Žlutý – City of Haarlem

5 ks 25 119 Kč850317

Růžový – Gipsy Queen

5 ks 25 119 Kč850318

Červený – Jan Bos

5 ks 25 99 Kč850319

Směs barev

5 ks 25 99 Kč850248

Fialový – Rembrandt

5 ks 25 119 Kč850320

Tmavě růžový – Woodstock

5 ks 25 119 Kč850321

Žlutý – Danfordiae

5 ks 15 99 Kč850257

Směs barev – Dwarf Mix

15 ks 15 79 Kč850392

Červený – Red Ember

15 ks 50 119 Kč850395

Žlutý – Angustifolius

10 ks 10 119 Kč850371

Bílý – Ard Schenk

15 ks 10 99 Kč850372

Směs modrých a bílých 
velkokvětých

20 ks 12 99 Kč850230

Fialový velkokvětý

15 ks 12 79 Kč850231

Směs velkokvětých

15 ks 12 99 Kč850370

Bílofialový – Prins Claus

15 ks 10 79 Kč850376

Bledě fialový – Sieberi 
Tricolor

20 ks 10 79 Kč850379

Směs botanických

20 ks 10 79 Kč850380

Fialovobílý - Spring Beauty

20 ks 10 99 Kč850378

Směs XXL

15 ks 12 229 Kč852787

Asijská žlutá

1 ks 80 99 Kč852732

Asijská červená

2 ks 80 99 Kč852733

Asijská růžová

2 ks 80 99 Kč852734

Asijská bílá

2 ks 80 99 Kč852735

Růžovobílá – Sweet Rosy

2 ks 80 99 Kč852737

Bílá – Annemarie´s Dream 
new

25 ks 60 99 Kč852736

Žlutý, oranžová koruna – 
Red Devon

5 ks 45 79 Kč850263

Bílý, smetanově žlutá 
koruna – Ice Follies

5 ks 40 79 Kč850262

RŮZNÉ

RŮZNÉ

HYACINT

HYACINT

KROKUS

KROKUS

KROKUS LILIE

LILIE NARCIS

OKRASNÝ ČESNEK

OKRASNÝ ČESNEK

KOSATEC

KOSATEC

RŮZNÉ
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PODZIMNÍ CIBULOVINY (nabídka pro termíny do 6. 11. 2017)

Žlutý – Carlton

5 ks 45 79 Kč850259

Smetanovobílý – Avalon

15 ks 35 99 Kč852693

Plnokvěté směs – Butterfly 
Mix

5 ks 40 119 Kč850359

Žlutý plnokvětý – Golden 
Ducat

5 ks 40 79 Kč850357

Mix barev s velkou korunou 
XXL

50 ks 45 299 Kč852784

Bílý botanický se žlutou 
korunou – Lieke new

5 ks 25 79 Kč852711

Bílý s oranžovou mini 
korunou – Barrett Browning

5 ks 45 79 Kč852705

Bílý s mini korunou – 
Recurvus

5 ks 40 99 Kč852706

Žlutý petrklíčovitý – Yellow 
Cheerfulness

5 ks 45 79 Kč850362

Oranžový

1 ks 90 119 Kč850250

Žlutý

1 ks 90 119 Kč850253

Červený

1 ks 90 119 Kč850388

Kostkovaný – Meleagris

15 ks 20 99 Kč850251

Fialovožlutý – Uva-Vulpis

15 ks 30 79 Kč850255

Jednoduchá směs růžových a 
fialových

25 ks 25 99 Kč850383

Plnokvětá směs – St. Brigid

20 ks 25 99 Kč850384

Jednoduchá směs – de Caen

25 ks 25 99 Kč850234

Vábná směs – Blanda

15 ks 15 69 Kč850382

Žlutorůžový TRIUMF – Asahi

7 ks 45 99 Kč852625

Červenobílý TRIUMF – 
Carnaval de Rio

10 ks 45 99 Kč850239

Růžovosmetanový TRIUMF 
– Dynasty

10 ks 45 99 Kč850240

Fialovobílý TRIUMF – 
Flaming Flag

10 ks 40

99 Kč

850322

Žlutý TRIUMF – Jan Van Nes

10 ks 50 119 Kč852629

Bílý TRIUMF – Pim Fortuyn

10 ks 40 99 Kč850326

Tmavě fialový TRIUMF – 
Havran

7 ks 50 99 Kč852628

Tulipán TRIUMF mix XXL

50 ks 50 299 Kč852781

Červený raný – Couleur 
Cardinal

7 ks 35 99 Kč852615

Směs plnokvětých raných – 
Dubbel Vroeg

10 ks 25 119 Kč850243

Žlutooranžový raný – Flair

10 ks 35 99 Kč850238

Růžovosmetanový 
plnokvětý raný – Foxtrot

7 ks 30 99 Kč852619

Fialovobílý pozdní – Shirley

7 ks 50 99 Kč852633

Červenobílý Kaufmannův – 
Heart´s Delight

7 ks 20 99 Kč852674

Žlutočervený Kaufmannův 
– Stresa

7 ks 25 79 Kč852676

Oranžový Fosterův – Orange 
Emperor

10 ks 40 99 Kč850341

Směs papouškovitých – 
Parrot Mix

7 ks 45 119 Kč850339

Papouškovitý tmavěfialový 
– Black Parrot

7 ks 50 119 Kč852657

Oranžový botanický – 
Praestans Shogun

10 ks 25 99 Kč850352

Růžovožlutý botanický – 
Bakeri Lilac Wonder

10 ks 15 79 Kč850349

Žlutooranžový liliokvětý – 
Fire Wings new

7 ks 55 119 Kč852638

Růžovobílý liliokvětý – 
Ballade

7 ks 55 99 Kč852635

NARCIS

NARCIS ŘEBČÍK

SASANKA

SASANKA

TULIPÁN

TULIPÁN

TULIPÁN

TULIPÁN

AMARYLLIS

ŘEBČÍK

Amaryllis žíhaný Amaryllis
lososový

1 ks 1 ks506404 506367

Amaryllis bílý

1 ks506381

Amaryllis
tmavě červený

Amaryllis bílý 
s nafialovělým 
žíháním

1 ks 1 ks506305 506503139 Kč 139 Kč139 Kč139 Kč 1379 Kč 40 40404040
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Jabloně – 179,–

Bohemia Gold
– zimní odrůda, sklizeň koncem září, plod velký, zelenožlutý, 

skladovatelná do února, středně odolná strupovitosti

Gold Star
– pozdně zimní odrůda, konzumace od ledna, do všech 

oblasti, velké zelenožluté plody, do kvalitnějších půd, odolná 
strupovitosti a padlí

Golden Delicious
– zimní, sklizeň v září, uskladnitelná do března, plod středně 

velký, zelenožlutý, trpí strupovitostí, padlím středně, odolný 
jarním mrazíkům

James Grieve
– letní odrůda, sklizeň v srpnu, plod středně velký, žlutý 

s červeným žíháním, vysoký a pravidelný výnos, odolný 
mrazu, strupovitostí a padlí

Šampion
– podzimní, sklizeň v září, plody středně velké, zelenožluté 

překryté červeným žíháním, uskladnitelný do února, vhodná 
do všech poloh

Jonagold
– zimní, do teplých a středních oblastí, sklizeň v říjnu, konzum 

do března, méně odolná strupovitosti, středně padlí, vhodný 
opylovač: Gloster, Golden

Julie
– letní, sklizeň koncem července, skladovatelná až 1 měsíc, 

plody střední, zelenožluté překryté tmavou červení, odolná 
strupovitosti, tolerantní padlí

Melodie
– podzimní, šťavnaté nakyslé plody, do středních a vyšších 

poloh, odolná strupovitosti, méně odolná padlí, konzumace 
od listopadu do února

Průsvitné letní
– letní, sklizeň v polovině července, plody velké, žlutavě-bílé 

barvy, dužina šťavnatá, brzy moučnatí, k přímému konzumu 
i k zavařování

Rubín
– podzimní, středně odolná proti strupovitosti i padlí, do všech 

oblastí, konzumace od října do ledna, vhodný opylovač: 
Golden Delicious, Idared

Rubinola
– zimní, vysoce odolná padlí, do teplých a středních poloh 

s dostatkem vláhy, slupka se neotlačuje, netrpí padáním 
plodů, rezistentní strupovitosti

Topaz
– zimní, šťavnaté, sladké plody, nenáročný, rezistentní proti 

strupovitosti, do teplých a středních oblastí, vhodný opylovač: 
Retina, James Grieve

Sloupovité jabloně – 299,–

Bolero
– odolná strupovitosti a padlí, uskladnitelné do 

března,žlutozelené sladké plody, sklizeň počátkem záři

Flamenco
– nenáročná zimní odrůda odolná chorobám, šťavnatá tmavě 

červená jablka, konzum do března, do všech oblasti

Charlotte
– sklizeň v polovině září, nenáročná, plody šťavnaté, aromatické, 

výborné chuti

Maypole
– zraje v polovině září, okrasná, nenáročná, na slunná stanoviště 

do všech poloh, dekorativní červenofialové plody vhodné do 
zavařenin a závinů.

Polka
–  podzimní, sklizeň koncem září, odolná strupovitosti i padlí, 

žlutočervené plody

Waltz
– zimní, sklizeň koncem září, šťavnaté sladké plody, 

skladovatelná do března

Hrušně – 179,–

Bohemica
–zimní, sklizeň v říjnu, plody velké, zelenožluté barvy s růžovým 

krytím, dužina sladká, středně šťavnatá, konzum do dubna, 
odolná strupovitosti

Boscova Lahvice
– podzimní, uskladnění do listopadu, do teplejších a středních 

oblastí, vyžaduje humózní a záhřevné půdy, vhodný opylovač: 
Clappova, Konference

Clappova
– letní, sklizeň v srpnu, odolnější v květu proti mrazu, do všech 

oblastí, vhodný opylovač: Boscova Lahvice, Konference, 
Williamsova

Dicolor
– zimní, do všech oblastí, sklizeň v říjnu, konzumace do 

února, odolná strupovitosti, mrazu i houbovým chorobám, 
pravidelná plodnost, vhodný opylovač: Konference, 
Bohemica

Erica
– sklizeň polovina října, konzumní zralost od prosince do února, 

plody velké, protáhle kuželovité, vhodný opylovač: Konference, 
Dicolor, Bohemica

Hardyho máslovka
– podzimní, do teplých a středních oblastí, sklizeň koncem září, 

konzumace do ledna, dužina šťavnatá, vhodná na kompoty a sušení

Konference
– sklizeň v září, uskladnitelná 1 měsíc, plody střední, lahvicovité, 

zelenavé s jemnou rzí, dužina sladká, šťavnatá, odolná 
houbovým chorobám i mrazům

Nashi Nijisseiki
– podzimní odrůda, sklizeň koncem srpna, odolná strupovitosti 

i mrazům, asijská hrušeň, specifická chuť, do teplých 
a středních oblastí

Williamsova
– letní, sklizeň v srpnu, do teplých a středních poloh, náročná na 

půdu s dostatkem vláhy, vynikající chuť a vůně, oblíbena pro 
výrobu destilátů

Sloupovité hrušně – 319,–

Decora
– zimní odrůda, máslovitá, chutné atraktivně zbarvené plody, 

kříženec Konference x Clappova

Saphira
– podzimní odrůda, chutné, šťavnaté, zelené až sytě žluté 

plody

Broskvoně – 219,–

Cresthaven
–  velmi pozdní, chutná a úrodná, sklizeň koncem srpna, velká 

a pravidelná plodnost, odolná mrazu a pukání plodů, dobře 
oddělitelná od pecky

Fairhaven
– pozdní, sklizeň v polovině srpna, nenáročná, do všech 

oblastí, odolnější mrazu, kadeřavosti, dužina jemná, 
chutná, šťavnatá, dobře oddělitelná pecka

Favorita Morettini
– velmi raná, dozrává v polovině července, odolná vůči zimním 

mrazům, kadeřavosti, plod středně velký, vhodná pro přímý 
konzum

Modřínka
– sklizeň polovina srpna, střední až velké plody mírně 

podlouhlého tvaru, jemná slupka, dobře oddělitelná od 
pecky

Redhaven
– středně raná, sklizeň počátkem srpna, vysoký výnos, dužina 

sladká, šťavnatá, nenáročná,  odolná kadeřavosti,  všestranné 
využiti, oddělitelná od pecky

Sunhaven
– středně raná, sklizeň začátkem srpna, plody středně velké, 

odolná mrazu, plodnost pravidelná, do všech oblastí, vyžaduje 
úrodné půdy

Broskvošvestky – 249,–

Plumcot Melitopolski
– středně velké, šťavnaté plody, velká, stálá plodnost, sklizeň 

počátkem srpna, dobře oddělitelná pecka, velká odolnost vůči 
mrazu

Nektarinky – 219,–

Harko
– středně raná, sklizeň začátkem srpna, samosprašná, do všech 

poloh, nenáročná, není náchylná na moniliovou hnilobu ani 
na padlí, dobře oddělitelná od pecky, 

Venus
– pozdní, sklizeň přelom srpna a září, samosprašná, do všech 

poloh, velké plody, žlutomasá a velmi sladká dužina, dobře 
oddělitelná od pecky

Meruňky – 219,–

Bergeron
– pozdní nenáročná odrůda, vhodná pro zavařování, plod středně 

velký, netrpí otlaky, vhodná i do okrajových oblastí

Goldrich
– sklizeň od 15. července, pro přímý konzum, nenáročná na 

stanoviště, vysoce odolná mrazům, plodnost pravidelná, plody 
velké

Karola
– sklizeň začátkem července, plod střední, šťavnatý, dobře 

oddělitelný od pecky, pro přímý konzum, odolná proti mrazu 
v květu, nenáročná na stanoviště

Leskora
–  sklizeň počátkem července, aromatická chuť,  vyšší odolnost 

proti gnomonii a monilii, v květu odolnější mrazu

Maďarská
– středně raná, středně odolná mrazu, plod velký, oválný, 

dužina pevná, odlučitelná od pecky, chuť velmi dobrá, dozrává 
v polovině července

Velkopavlovická
–  klizeň v polovině července, plody velké s červeným líčkem, 

vyžaduje vlhčí půdy, dužina pevná, velice šťavnatá, do všech oblasti

Slivoně – 219,–

Čačanská lepotica
– samosprašná, středně raná, tolerantní šarce, velké plody, 

dužina šťavnatá, sklizeň v půlce srpna, dobře oddělitelná od 
pecky, nenáročná

Domácí velkoplodá
– samosprašná, pozdní, sklizeň v půlce září, dobře oddělitelná od 

pecky, nenáročná, vysoce citlivá šarce, odolná mrazu, velmi chutná

Gabrovská
– samosprašná, středně raná, sklizeň počátkem září, velmi 

šťavnatá, oddělitelná od pecky, univerzálně použitelná i pro 
pálení, odolná mrazům, tolerantní šarce

Opál
– raná, zraje začátkem srpna, samosprašná, vysoce odolná 

šarce, středně velké chutné plody, odolná houbovým 
chorobám i mrazům, pro přímý konzum, zpracování i pálení

President
– sklizeň přelom září a října, plod vejčitý až podlouhlý, velký, 

jedna z největších odrůd, dužina je zelenožlutá, chutná, dobře 
oddělitelná od pecky

Stanley
– pozdní, sklizeň v půlce září, do teplých poloh, odolná mrazu, 

tolerantní šarce, plod velký, pevný, velmi šťavnatý, sladký, 
dobře oddělitelný od pecky

Slivoně licenční – 249,–

Jojo
– samosprašná, středně raná, sklizeň počátkem září, do středně 

teplých poloh, odolná jarním mrazíkům, nenáročná, tolerantní 
vůči šarce

Presenta
– velmi pozdní odrůda, dobře oddělitelná od pecky, do 

teplejších oblastí, vysoka cukernatost, tolerantní vůči šarce, 
samosprašná

Tophit
– dozrává koncem září, do teplejších oblastí, dobře oddělitelná 

od pecky, odolná mrazům, houbovým chorobám, tolerantní 
šarce, částečně samosprašná

Tipala
– raná, sklizeň počátkem srpna, vysoká cukernatost, tzv. medová 

švestka, střední tolerance k šarce, cizosprašná, vhodný 
opylovač Čačanská lepotica

Slivoně sloupovité – 299,–
Imperial
– pozdní, sklizeň v polovině září, samosprašná, plody středně 

velké, šťavnaté, větve se tlačí kolmo vzhůru

Třešně – 179,–

Burlat
– raná tmavá chrupka, zraje ve 2. třešňovém týdnu, do všech 

oblastí, pro přímý konzum, nenáročná, velmi šťavnatá, vhodný 
opylovač: Karešova, Rivan

Karešova
–  raná srdcovka, do všech oblastí, velké, tmavě červené plody, 

dužina aromatická, velmi šťavnatá, sladká, netrpí červivostí, 
vhodný opylovač: Burlat

Kordia
– sklizeň 6. třešňový týden, plody velké, karmínově červené, 

odolnost mrazíkům nízká, pukání plodů vysoká, Opylovač: 
Sam, Van, Hedelfingenská

Regina
– pozdní tmavá chrupka, zraje v 6. až 7. tř. týdnu, dužina 

šťavnatá, odolná praskání plodů, plod střední, silně barví, 
vhodný opylovač: Hedelfingenská, Velká červená chrupka

Van
– pozdní tmavá chrupka, zraje v 5. tř. týdnu, do všech oblastí, 

odolná mrazíkům, pravidelná plodnost, pro zavařování 
i přímý konzum, vhodný opylovač: Granát, Napoleonova

Třešně samosprašné – 219,–

Halka
– pozdní tmavá chrupka, zraje v 6. až 7. tř. týdnu, do teplejších 

a středních poloh, velice sladká, chutná

Višně – 179,–

Erdi Botermo
– samosprašná, zraje ve 4. třešňovém týdnu, do teplých oblastí, 

plody kvalitní, chutné, odolné pukání za deště, k přímé 
konzumaci i zpracování

Favorit
– zraje ve 4. tř. týdnu, převážně samosprašná, plody velké, 

k přímé konzumaci, dužina šťavnatá, chutná, málo barví, 
dobře oddělitelná od pecky, odolná mrazům

Morellenfeuer
– zraje v 5. až 6. třešňovém týdnu, samosprašná, do všech 

oblastí, dobře oddělitelná pecka, šťavnatá, nakyslá chuť, 
odolná proti mrazu

Renklody – 219,–

Althanova
– sklizeň 2. polovina srpna, plody střední (35–45 g), kulaté, 

vysoce odolná mrazu a středně šarce Opylovač: Zelená renklóda

Nancyská mirabelka
– středně raná, sklizeň v polovině srpna, samosprašná, vhodná 

na pálení, oddělitelná od pecky, do všech oblastí, odolná šarce 
i mrazům

Renklóda zelená
–  sklizeň koncem srpna, všestranné použití, středně odolná 

šarce, sladká, dobře oddělitelná od pecky, vhodný opylovač: 
Althanova, Domácí velkoplodá, Nancyská

Wazonova
– sklizeň polovina září, plod střední, slupka tenká, žlutozelená, 

dužina pevná, šťavnatá, navinu¬lé sladká, dobře odlučitelná 
od pecky, odolná mrazu

Ostatní stromky

Dřin červený – 219,–
– do všech oblasti na slunná stanoviště, odolný mrazu, 

chorobám i škůdcům, dozrává počátkem září, pro přípravu 
želé, kompotů a šťáv

OVOCNÉ STROMKY (nabídka pro termíny od 19. 10. 2017)

Přes veškerou snahu může dojít k nevykrytí některých položek ze strany dodavatele. Dovolíme si vybrat nejvhodnější náhradu, tu nemusíte od dopravce převzít.
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Dřín bílý Lutea – 219,–
– plod velký žlutý, chutný, sklizeň počátkem srpna, 

samosprašný, plodnost vysoká, pravidelná, odolný mrazu

Jeřáb černý Aronie – 199,–
– vysoký obsah vitamínu C, B, P, baktericidní, antiseptické 

účinky, zvyšuje imunitu, do všech poloh, netrpí 
chorobami ani škůdci

Jeřab oranžový Moravský 
Sladkoplodý – 199,–
– vysoký obsah vit. C, B, P, baktericidní, antiseptické účinky, 

zvyšuje imunitu, do všech poloh, netrpí chorobami

Líska lombardská bílá – 179,–
– dozrává v polovině září, do teplejších oblastí, dospělé 

keře menší nepříliš husté, samosprašná

Líska Lombardská červená – 
179,–

– zraje koncem září, samosprašná, plod středně velký, 
dlouhý, válcový, jádro bílé, velmi dobrá chuť

Mandloň – 249,–
– v květu překrásný strom, velké jádro dobře vyplňuje celou 

skořápku plodu, do teplých výhřevných půd s dostatkem 
živin, nesnese zamokření

Mišpule – 179,–
– nízký strom, plody se sklízejí po přemrznutí, dužina 

prstovitá, specifická chuť, k přímé konzumaci a výrobě 
marmelád a kompotů

Moruše bílá – 229,–
– v dospělosti mohutná koruna, dozrává v červenci, 

pro konzervaci i přímý konzum, netrpí chorobami, 
samosprašná

Ořešák – 349,–
– polopapírák s hladkou skořápkou, široce kulovité koruny, 

velké, vejčité plody, doporučuje se do teplejších oblastí, 
zraje koncem září, špičák

Angrešty stromkové – 135,–

Invicta
– bílý, zraje počátkem července, vhodný do všech oblastí, zcela 

rezistentní americkému padlí

Karát
– červený, sklizeň počátkem července, plodnost vysoká, výhony 

dlouhé, téměř bez trnů, rezistentní americkému padlí

Prima
– bílý, sklizeň počátkem července, plody velké, protáhlé, 

vynikající chuť, zcela rezistentní americkému padlí

Rolonda
– červený, zraje v polovině července, vhodný do všech oblastí, 

vysoce rezistentní americkému padlí

Spinfree
– červený, beztrný, rezistentní americkému padlí

Angrešty keřové – 89,–
– červený, bílý (bez výběru odrůdy, zpravidla Spinfree 

a Invicta)

Rybíz stromkový – 135,–

Detvan
– červený, pozdní, sklizeň v červenci, hrozny dlouhé, bobule 

velké, sytě červené barvy a kyselejší chuti, pro zpracování na 
šťávy a džemy

Rovada
– pozdní, sklizeň na konci července, plodnost vysoká, hrozen 

dlouhý s hustě nasazenými velkými sytě červenými pevnými 
bobulemi

Ojebyn
– černý, sklizeň počátkem července, hrozny středně dlouhé, 

bobule velké, vyrovnané, k všestrannému použití, snáší 
i chudší půdy

Titania
– černý, pozdní, sklizeň v polovině července, hrozny delší, 

bobule velmi velké, aromatické, vhodná i do vyšších poloh, 
odolná padlí

Blanka
– bílý, sklizeň koncem července, chuť kyselá, aromatická, do 

všech poloh, dobře snáší přísušek, vyžaduje dostatek živin

Josta
– odolná padlí a rzím, zraje koncem července, kříženec černého 

rybízu a angreštu

Rybízy keřové – 89,–
– červený (Jonkheer raný – konec června), černý (Othello – 

polovina července), bílý (Primus – polovina července)

Maliníky – 55,–

Ada
– plod středně velký, výhony středně silné, vzpřímeně rostoucí

Medea
– zraje v srpnu a září, stáleplodící (remontantní), velmi chutná 

s výrazným aroma, odolná houbovým chorobám, nenáročná

Rubín
– sklizeň počátkem července, dlouze tupě kuželovité velké plody

Zewa
– zraje v polovině července, do výživných půd, náročnější na 

závlahu, odolná plísni šedé a otlaku

Zlatá královna
– zraje v druhé polovině srpna a v září, velmi dobrá, 

sladkokyselá chuť, do všech oblasti, odolná virovým 
chorobám, plody žluté

Malinoostružník – 119,–

Tayberry
– lahodné drobné ovoce, rostlina jako ostružina, chuť maliny, 

plody tmavě červené, sladší než maliny, absolutně nenáročná 
na pěstování, výborná na výrobu marmelád

Ostatní keře

Amelanchier – 135,– 
– raný, dorůstá 2m, vysoká odolnost mrazu, úroda až 10 kg 

z jednoho keře, velice sladké, šťavnaté bobule, sklizeň od 
poloviny června

Borůvka kanadská – 135,–
– odolná mrazu, do všech oblastí, vyžaduje kyselou půdu (kvalitní 

rašelinu), keře výšky až 180 cm, plodí dlouhodobě až 5 kg

Klanopraška čínská – 135,–
– popínavý keř, bobule na hroznech, povzbuzuje organismus, 

k výrobě sirupů, džemů a kompotů, sklizeň konec srpna, 
samospraš.

Kustovnice čínská – 135,–
– keř dorůstající 2–3 m, na slunná stanoviště, samosprašná

Ostružiník Thornfree – 89,–
– středně raný, beztrnný, do všech oblasti

Ostružiník Wilsonův raný – 59,–
– raný, do všech oblasti, odolný houbovým chorobám

Rakytník set samčí + samičí – 249,–
– opadavý keř s trny, dorůstá 1,5–3 m, není vhodné jej sázet na 

trvale stinná místa a do těžkých a kyselých půd

OVOCNÉ STROMKY (nabídka pro termíny od 19. 10. 2017)

Přes veškerou snahu může dojít k nevykrytí některých položek ze strany dodavatele. Dovolíme si vybrat nejvhodnější náhradu, tu nemusíte od dopravce převzít.

Růže keřové – 75 Kč

Růže popínavé – 75 Kč

Schwarze 
Madonna  

Kronenburg Landora Papageno

Růže polyantky – 75 Kč

Mount 
Schasta Whisky

Double
Delight

Kinder
Hiroshima

Mainzer 
Fastnacht Monica

Handel Westerland

Queen
ElizabethFrisco Rumba

Caribia Caramba Flamingo Helenka Jackaranda

Šeříky – 219 Kč

Žlutý BílýFialový Fialovobílý

Konev plastová
– s černým kropítkem
– na zalévání pokojových, balkónových i zahradních 

květin
– výběr z několika barevných variant
– fialová, oranžová, modrá, zelená, růžová, žlutá

všechny barvy 10 l – 119,–
žlutá, zelená, růžová 5 l –    79,–
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VÝROBKY STOCKER, VODNÍ PROGRAM

Mačeta 21 cm
– robustní mačeta
– pro odvětvování výmladků stromů, keřů 

a čištění jejich okolí
– ergnonomický plastový úchyt
– délka ostří 24 cm, hmotnost 460 g

399,–ST790

Vypichovač plevele
– k odstranění plevele
– z oceli potažené černým lakem
– rukojeť z odolného plastu
– délka 22 cm, hmotnost 186 g

109,–ST2044

Zahradní lopatka
– pro drobné zahradnické práce
– z oceli potažené černým lakem
– rukojeť z odolného plastu
– délka 33 cm, šířka 5,5–7,5 cm
– hmotnost 240 g

99,–ST2002

Přesazovací lopatka
– pro drobné zahradnické práce a 

přesazování
– z oceli potažené černým lakem
– rukojeť z odolného plastu
– délka 33 cm, šířka 4-5,5 cm
– hmotnost 17 4g

99,–ST2004

Maketa sovy
– s lesklýma očima
– k plašení ptactva na ovocných stromech, 

sadech a vinících
– pohyblivá hlava se ve větru otáčí
– působí velmi živě
– rozměr 16 x 17 x h 37,5 cm

– pro nízkorostoucí druhy rostlin, 
specielně pro bobuloviny

– přirozená ochrana před ptáky i 
mrazem, bez nutnosti používat 
chemické insekticidy

– hustě pletená odolná síťovina

Venkovní plastový 
teploměr
– venkovní plastový teplomě
– rozsah -30 °C až +50 °C
– délka 25 cm 

Hroty proti ptákům 50 cm
– 30 hrotů z nerezové oceli

– k plašení ptáků ze 
stromků, ovocních sadů a 
vinic

– z kvalitního plastu
- rozměr 43 x 14 x 12,5 cm

449,– 1,8 x 5 m – 259,–

59,–

89,–

199,–

ST4526 ST4556

ST9673

ST44107

ST4539

Spojka hadic vnitřní 
č. 25080
– ke spojení dvou hadic s rychlospojkami
– z plastu 

29,–ST25080

Šroubení závit 3/4“ 
a 1“
– pro kohouty s vnějším závitem
– umožní napojení hadic rychlospojkami
– z plastu
– pro kohouty se závitem 3/4“ a 1“

39,–ST25075

Y spojka
– k rozdělení přívodu vody na 2 větve
– spojení 3-mi rychlospojkami
– z plastu 

35,–ST25090

– k plašení ptáků ze stromků, ovocných 
sadů a vinic

– včetně řetězu na zavěšení
– rozměr 80 x 47 x 9 cm 

399,–ST4528

Maketa havrana „létající“

Maketa sokola
– k plašení ptáků ze stromků, 

ovocních sadů a vinic
– rozměr 54 x 36 x 9 cm

439,–ST4538

Ochranná síť proti hmyzu

Vodní program

Maketa havranaKombinovaný půdní 
tester
– 3v1 přístoj pro měření vlhkosti a ph půdy 

a místního světla
– obsahuje 2 sondy
– bezbateriový provoz
– rozměr 28 x 5 cm

399,–ST9646

– z měkčených plastů s optimální kvalitou
– nastavitelná profi proudová tryska od 

kropení po přímý proud
– kohoutkový adaptér
– profi rychlospojka 1/2 - 5/8 - 3/4“
– profi stopspojka 1/2 - 5/8 - 3/4“

229,–ST27040

Šroubení závit 1/2“ 
a 3/4“
– pro kohouty s vnějším závitem
– umožní napojení hadic rychlospojkami
– z plastu
– pro kohouty se závitem 1/2“ a 3/4“

35,–ST25073

Zavlažovací sprcha 
hliníková
– sprcha z hliníku s otočnou hlavicí
– mimořádně robustní
– jemný postřik
– ergonomicky tvarovaná rukojeť
– regulovatelný průtok vody
– délka 95 cm

499,–ST26209

Profi proudová 
tryska
– nastavitelná proudová tryska
– obzvláště silný proud vody
– ergonomický pohodlný úchop 

z měkčených plastů

119,–ST27034

Dětský postřikovač
– veselý postřikovač pro malé 

zahradníky
– růžový s obrázkem motýla
– žlutý s obrázkem žáby

růžový 199,–
žlutý 199,–

Proudová tryska
– nastavitelná proudová tryska
– pro hobby použití
– z kvalitních plastů

49,–ST25033

Profi regulovatelný 
postřikovač
– praktický proudový postřikovač 
– bezestupňová regulace proudu 

vody
– vyrobeno z hliníku a plastu
– ergonomický komfortní úchop

329,–ST27213

Dětský program

Profi Stopspojka 1/2“, 5/8“, 3/4“

79,–ST27048

– rychlospojka se stopventilem
– jednoduchá a rychlá výměna 

příslušenství bez nutnosti zastavit 
přísun vody

– z plastu, pokryto protiskluzovou 
gumou

Profi Rychlospojka 1/2“, 5/8“, 3/4“ 

69,–ST27045

– rychlospojka 
– jednoduchá a rychlá výměna 

příslušenství 
– z plastu, pokryto protiskluzovou 

gumou

Regulovatelný postřikovač

169,–ST25211

– praktický proudový ruční postřikovač
– bezestupňová regulace proudu vody
– vyrobeno z plastu
– ergonomický komfortní úchop

Profi mutifunkční sprcha

349,–ST27214

– 7 druhů vodního proudu
– vyrobeno z hliníku a plastu
– ergonomický komfortní úchop

Vícefunkční zavlažovač

149,–ST26021

– zavlažování malých ploch.
– 8 různých režimů postřikování
– plastová základna
– zavlažovaná plocha cca 100 m²
– regulace omezením přítoku vody

Oscilační zavlažovač

449,–ST26034

– zavlažování čtvercových a 
obdélníkových ploch

– zavlažovaná plocha je 
individuálně nastavitelná 
s rozsahem od 120 až do 260 m²

– 18 přesných plastových trysek

ST2317

Dětská lopata
– zahradní lopata pro malé zahradníky
– kovový list a dřevěná násada z pevných 

materiálů, délka 78 cm

Dětská konev
– kovová konev pestrých barev, výška 21 cm
– pro děti, které milují péči o zahradu a 

květiny

Dětské hrábě
– pestré barvy a veselé motivy 
– kovové s dřevěnou násadou
– délka 78 cm

Dětský rozprašovač
– veselý postřikovač pro malé zahradníky
– pestrobarevný s obrázkem

Dětský smeták
– plastový smeták a pevná dřevěná násada
– pestré barvy
– délka 78 cm

Dětský kbelík
– kovový pestře barevný
– pro přenášení téměř všeho
– výška 11cm

ST2304 žlutá 139,–
ST2301 růžová 139,–
ST2318 modrá 139,–

ST4916 žlutá 179,–
ST4914 růžová 179,–
ST4924 modrá 179,–

ST2305 žluté 139,–
ST2302 růžové 139,–
ST2321 modré 139,–

ST4917 žlutý 49,–
ST4918 růžový 49,–
ST4923 modrý 49,–

ST2306 žlutý 169,–
ST2303 růžový 169,–
ST2320 modrý 169,–

ST4915 žlutý 99,–
ST4913 růžový 99,–
ST4926 modrý 99,–

Dětské rukavice Stocker
–  veselé dětské rukavice s obrázkem
–  pro děti, které si rády hrají a pomáhají

Profi set s proudovou tryskou

ST22056 žluté 59,–
ST22057 růžové 59,–
ST22058 modré 59,–
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kotvící hák na textilie
– železné háky
– ideální pro fixaci textilií, sítí proti 

ptákům, opěrných sítí atd.
–  hloubka uchycení 10,5 cm

Impulsní zavlažovač
– pro sektorové či kruhové zavlažování
– z kvalitního plastu
– max. průměr kropené plochy je 20 m

10 ks – 45,–
109,–

ST2163
ST25008

Podpůrná síť
– usnadňuje růst popínavých rostlin
– jednoduchá instalace
– vyrobena z polyethylenu s UV ochranou
– lehká, netřepí se, zelená barva
– odolná chemickým postřikům
– dlouholeté použití

2 x 10 m – 109,–ST4578

1,2 x 10 m – 99,–ST4577

2 x 5 m – 99,–ST4520

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v zásilkových 
a  internetových obchodech provozovaných firmou DRAGO, 
spol. s r. o. od 25. 11. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti 
prodávajícího, kterým je firma DRAGO, spol. s r.o. se sídlem 
Tržní 2902/14, 75002 Přerov I – Město, IČ: 25530151, zapsa-
ná v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl C., vložka 20082 
a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s práv-
ním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, 
řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ob-
čanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně 
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spo-
třebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami 
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů
Prodávající je firma DRAGO, spol. s r. o. se sídlem  Tržní 

2902/14, 75002 Přerov I – Město, IČ: 25530151, zapsaná 
v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl C., vložka 20082. 
Jedná se o subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná 
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to 
podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podni-
katelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho zásilkového či internetového obcho-
du je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje 
kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebite-
lem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, 
který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rá-
mec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 
podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podni-
katele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy 
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou čin-
ností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě 
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní 

smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodava-
telem do katalogu zásilkového obchodu či na internetové 
stránky, kupní smlouva vzniká telefonickým nahlášením či 
odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem přes e-shop 
a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel 
neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na 
zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá 
vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit 
nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě 
zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky přes e-shop prodávajícímu je 
kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do 
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost ku-
pujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat 
do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu 
kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Hodnotu tele-
fonicky nahlášené objednávky sdělí kupujícímu na vyžádání 
tel. operátor.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní 
smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná 
kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného 
souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se sezná-
mil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního 
řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a re-
klamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlast-
ním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se 
s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, 
že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyří-
zení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodáva-
jící je povinnen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v 
nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena 
až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednáv-
ku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě 
dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí 
nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena 
dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo 

celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena 
zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy 
nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze 
uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňu-
je podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné 
legislativy ČR.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vad-

ného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy 
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 
§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí 
nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v 
době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li 

ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo vý-
robce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí 
nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému 
vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení ur-
čeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel 
požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhle-
dem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká 
pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu 
součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li 
to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li 
vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel prá-
vo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, 
nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstrani-
telné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný 
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém 
případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li 
právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti 
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. 
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že 
mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit 
její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávají-
cí nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání 
nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud 
kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo 
pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se 
vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od 
převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převze-
tí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Reklamace rostlinného materiálu a rychle zkazitel-
ného zboží

Pří reklamaci rostlinného materiálu je nutné přihlížet 
k tomu, že se jedná o živý materiál, který někdy není možné 
ovlivnit. Zákazník si je vědom, že u produktů rostlinného ma-
teriálu, který byl použit při výsadbě, lze těžko označit subjekt, 
který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace. Zá-
kazník je proto povinnen produkty okamžitě po jejím dodání 
nebo převzetí důkladně sám zkontrolovat. Reklamaci je 
nutno nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí ohlásit 
telefonicky, příp. písemně prodávajícímu. Zákazník poskytne 
veškerou pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, mimo 
jiné tím, že zašle dodavateli e-mailem nafocené vady zboží. 
Za rostlinu, u níž nelze uplatnit reklamaci, je považována 
ta, která odumřela v důsledku nedoko nalé péče jako třeba 
nedostatečnou zálivkou, absencí anebo přemírou hnojení 
a neodborného tvarování. Dále pak není možné rostlinu 
reklamovat v případě mechanického poškození zákaz níkem, 
třetí osobou nebo zvířaty. Záruka se také nevztahuje na 
rostliny poškozené přírodními živly, mrazem a látkami 
škodlivého charakteru. Dodavatel zákazníkovi zaručuje, že 
produkty v okamžiku dodání budou odpovídat tomu, co 
bylo dohodnuto (mj. pravost odrůd uvedených na zboží). Za 

výsledky pěstování a růstu produktů prodávající neručí, není-
li dohodnuto jinak.

Obdobně v případě nákupu ovoce, zeleniny a dalšího 
rychle zkazitelného zboží (vyjma brambor k uskladnění 
a sadby brambor) je tato lhůta pro reklamaci  zkrácena na 
48 hodin od převzetí zboží, nevyžaduje-li povaha zboží jeho 
okamžité zpracování (jahody, meruňky, broskve, borůvky 
aj.).

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností 
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodáva-
jícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků 

komunikace na dálku (v internetovém nebo zásilkovém 
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 
občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit 
od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že 
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo 
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí pos-
lední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího 
odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontak-
tuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od 
smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu 
a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též 
v hotovosti na některé z provozoven firmy po předchozím 
ohlášení.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel 
využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž 
tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a je dostupný 
na www.drago.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může 
spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či 
na adresu elektronické pošty prodávajícího drago@drago.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí 
od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od 
kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na 
dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu 
dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standard-
ního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od 
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způso-
bem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující 
neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění 
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným 
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou 
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní 
smlouvy, prodávající není povinnen vrátit přijaté peněžní 
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo 
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 
dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení 
zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od 
smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 
14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě 
kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. 
v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí 
spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihod-
notu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené 
zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit 
na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok 
na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě 
povinnen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli 
v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na 
kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodáv-
ající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené 
s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu 
s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, 
v případě smluv:
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na 

výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele 
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání 
spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož 
i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným 
zbožím,

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel 
z obalu vyňal a z hygienických nebo zákonných důvodů 
jej není možné vrátit,
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky 

u zboží označeného pojmem „Skladem do 5ti dnů“ v případě, 
že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem 
nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník 
toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakcep-
tuje. Prodávající zákazníka o této situaci zpravidla informuje 
předem. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou 
zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Platební podmínky
• Dobírka: Platíte až při převzetí zboží. Kurýrovi PPL 

můžete dobírku uhradit platební kartou.
• Převodem: Po vyplnění a odeslání objednávky proveďte 

platbu na základě údajů, které obdržíte v potvrzení ob-
jednávky, nezapomeňte vyplnit variabilní symbol (číslo 
objednávky). Po obdržení částky na náš účet Vám bude 
zboží zasláno, je-li skladem. Platí pouze pro zákazníky 
z ČR a ze Slovenska. Číslo účtu pro zasílání plateb je: 
259132985/0300, při úhradě ze Slovenska Vám sdělíme 
jiný účet elektronicky.

• Hotově: Platbu za objednávku provedete při osobním 
odběru. Toto je výhradní způsob úhrady na řádném 
rozvozu.

• Online převod PayU: Při dokončení objednávky budete 
přesměrováni do své banky, kde bude přichystán příkaz 
k úhradě na náš účet. Po řádném odeslání příkazu bude 
částka do 15ti minut připsána na náš účet a můžeme ji 
ihned vyřizovat. Platí pro banky ČS, KB, RB, GE Money, 
mBank, Fio, Sberbank. Obdobně lze tímto způsobem 
využít platební bránu pro platbu kartou.

Způsoby dopravy
•  Česká pošta – Balík Do ruky Přepravní služba, která zboží 

doručí až k Vám domů, následující den po jeho odeslání. 
Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzved-
nout do 7-mi dnů na Vaší poště. Platí pouze pro ČR

• Osobní odběr Zboží si můžete vyzvednout přímo v naší 
prodejně či výdejně. Objednávku zaplatíte hotově.

• PPL přeprava Přepravní služba, která doručí zboží druhý 
pracovní den po dni odeslání. Tuto službu používáme 
i pro doručení do SR

• Řádný rozvoz: Zboží obdržíte na zvoleném výdejním 
místě v uvedený čas, kdy Vám jej vydá řidič rozvozového 
vozu.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu 

s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem 
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších 
dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se 
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v da-
tabázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to 
až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto 
zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, 
právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto 
údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti 
zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou 
plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků 
dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují 
externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků 
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro 
doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozo-
vatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou 
přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající 

prostřednictvím elektronické adresy drago@drago.cz. In-
formaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na 
elektronickou adresu kupujícího.
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Stáleplodící (1. 6.–15. 10.)Velmi rané (25. 5.–20. 6.) Středně rané (1. 6.–30. 6.)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Otevírací doba: Po–Pá: 8.00–17.00 hod., So: 8.00–11.00 hod.
Sadbové brambory budou k zakoupení na našich prodejnách od 20. října 2017

NAVŠTIVTE NAŠE PRODEJNY!

PŘEROV

Přerov, Tržní 14, tel.: 581 746 242 Zlín – Jižní Svahy, Okružní 4701 (Panorama), tel.: 605 234 156

OLOMOUC

Olomouc, Tovární 42 (u Kauflandu), tel.: 777 895 983

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057 (Zimní stad.), tel.: 605 234 155

PANORAMA ZLÍN NOVĚ OTEVŘENONOVÁ ZAHRÁDKA

pro termíny do
17. 10. 2017

– zelenožlutá až zlatožlutá slupka
– dužnina pevná jemná, žlutá
– vysoce kvalitní jablka, mírně 

banánová chuť

– červenožlutá slupka
– uskladnitelné do Vánoc
– výborná sladší chuť

15,82 / kg   17  = 269,– 15,82 / kg  17  = 269,–15,82 / kg  17  = 269,–

– čerstvé krouhané zelí

13,– / kg  10  = 130,–

od 30 kg – 12,– / kg  10  = 120,–

– zelenožlutá slupka
– vynikající chuť
– uskladnitelné do Vánoc

SADBA JAHODNÍKŮ

Senga Sengana
– nejžádanější odrůda
– velké tmavě červené plody
– velmi výnosná
– i do horších půd, náchylná 

na plísně

120 Kč/10 ks

Karmen
– česká odrůda s velmi velkými 

tmavě karmínovými plody
– výrazně aromatická, chutná, pro 

přímou spotřebu
– vhodná i do vyšších poloh

120 Kč/10 ks

Rumba
– plody velké, lesklé, červené, 

sladké
– atraktivní vzhled
– velmi odolná všem 

chorobám

120 Kč/10 ks

Aromas
– plod pevný, chutný, 

středně velký, tmavě 
červený, silně lesklý

– výborný zdravotní stav

160 Kč/10 ks

Jablka Rubín Jablka Golden Delicious Jablka Šampion Krouhané zelí


