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6.	 701224	Konvice	na	čaj	700	ml
dárkové balení

1.	 701184	Džbán	do	lednice	„Gelo“	1,2L,	
s barevným víčkem, balení karton

2.	 701929	Skleněné	misky	„Vira“	
6 ks, průměr 12 cm, v dárkovém balení

3.	 701924	Skleněná	mísa	„Vira,	
čirá, průměr 21 cm, v dárkovém balení

7.	 701402	Plastový	kbelík	s	ovocným	
dekorem	a	víkem	(21	x	21	x	16	cm),	
obsah: 12 ks šestihran. marmeládových 
skleniček 116 ml s víčkem T 48

8.	 701606	Plastový	kbelík	s	ovocným	
	 dekorem	a	víkem	5,7	l,	

průměr 23 cm, výška 19 cm, obsah: 
14 ks šestihran. marmeládových 
skleniček 195 ml s víčkem T 58

12.	701403	Láhev		5	l,	
galon, se sponovým uzávěrem

9.	 701434	Zavařovací	sklenice	212	ml	
se šroubovacím uzávěrem, balení 6 ks, 
víčko s ovocným dekorem, 
výška 85 mm, průměr 65 mm

	 701435	Zavařovací	sklenice	390	ml	
se šroubovacím uzávěrem, balení 6 ks, 
víčko s ovocným dekorem, 
výška 113 mm, průměr 72 mm

	 701439	Zavařovací	sklenice	720	ml	
se šroubovacím uzávěrem, balení 6 ks, 
víčko s ovocným dekorem, 
výška 133 mm, průměr 85 mm

10.	701457	Zavařovací	sklenice	4,25	l	
se šroubovacím uzávěrem 11.	 701429	Láhev	desetistěnná,	

čirá, se sponovým uzávěrem, objem 1 l

5.	 701044	Zmrzlinový	pohár	
	 „Frosty-Color“	30,5	cl,

6ks, s barevným dnem: zelená, fialová, 
červená, žlutá, oranžová, modrá, asort, 
v dárkovém kartonu 

4.	 701016	Dezertní	miska	„Ypsilon“	37,5	cl,
čirá, dvojrámeček
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3.	 701544	Sklenice	longdrink	„Ring“	25	cl,	
s barevným dnem, balení 6 ks

NOVÉ

NOVÉ

2.	 701546	Sklenice	longdrink	
	 „Liberty-Color“	29	cl,	6	ks

s barevným dnem: zelená, fialová, červená, 
žlutá, oranžová, modrá asort, 
kartónový rukáv

1.	 701352	Sklenice	longdrink	
	 „Sestriere“	39	cl,

balení 3 ks kartonový rukáv

5.	 701504	Láhev	na	limonádu	325	ml	s	
víčkem	a	brčkem,	Výška: 20 cm, průměr 

 6 cm, balení karton (brčka volně přiložena) 

6.	 701503	Sklenice	na	limonádu	0,5L		
	 s	uchem,	víčkem	a	brčkem,

Výška: 13,3 cm, průměr 7,2 cm, brčko 23 cm, balení karton 
(brčka volně přiložena), barvy asort

8.	 701507	Zásobník	na	šťávu	4	litry	se	
šroubovacím	uzávěrem,	

 15,5 x 15,5 x 26,5 cm

7.	 701513	Sklenice	na	limonádu	0,5L		
	 s	uchem,	víčkem	a	brčkem,

Výška: 13,3 cm, průměr 7,2 cm, brčko 23 cm, 
balení karton (brčka volně přiložena), barvy asort 

9. 713716 Talíř dezertní Ø 20,5 cm
713717 Talíř hluboký Ø 21 cm
713718 Talíř mělký Ø 26,5 cm

10. 713744 Talíř dezertní Ø 20,5 cm
	713745	Talíř hluboký Ø 21 cm
 713746 Talíř alíř mělký Ø 26,5 cm

4.	 701557	Sklenice	longdrink	„Aras	Full	Color“,	36	cl,	
6 ks, dárkové balení

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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NOVÉNOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

10.	724615	Keramická	minipánev	16	cm	
s bílou keramickou vrstvou, síla dna 2,1 mm, 
3 barvy asort v displeji: světle modrá, 
světle šedá, světle růžová

11.	 724621	Hliníková	pánev	„Lava	Stone“	24	cm,	
ochranný filc, síla dna 4,5 mm, speciální 
ochranná vrstva, vzhled lávový kámen, rukojeť 
„Soft Touch“, indukční dno

12.	724622	Hliníková	pánev	„
	 Lava	Stone“	28	cm,	

ochranný filc, síla dna 4,5 mm, speciální 
ochranná vrstva, vzhled lávový kámen, 
rukojeť „Soft Touch“, indukční dno

4.	 712240	Porcelánový	hrnek	„Flower“,	36	cl,	
24 ks v displeji

6.	 712268	Kávový	hrnek	„Srdce“	porcelán	
32,5	cl,	2 barvy asort, display 24 ks

7.	 712270	Miska	na	müsli	„Srdce“	porcelán,
průměr 14 cm, 2 barvy asort, display 24 ks

8.	 712269	Jumbo	hrnek	„Srdce“	porcelán	
	 45	cl,	2 barvy asort, display 24 ks

5.	 713262	Keramický	hrnek	„Cappuccino“	36	cl,	
24 ks v displeji

2.	 713373	Talíř	na	špagety	keramický,	
průměr 22 cm, s dekorem

3.	 713374	Talíř	na	pizzu	keramický,	
průměr 26 cm, s dekorem

1.	 710128	Keramický	
	 talíř	na	pizzu	Ø	31	cm,	2 modely asort

9.	 724523	Hliníkový	hrnec	na	těstoviny	4-dílný:	
Hrnec průměr 24 cm, síla dna 3 mm, 
s keramickou vrstvou, ocelové odkapávací síto, 
skleněná poklice, plastová mísa 26 cm průměr, 
v dárkovém balení
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1.	 721039	Nerezová	
termoska	1	l

	 dvoustěnná	ocel

5.	 721058	Termoska	na	potraviny,	1	l	
různé barvy asort

6.	 721063	Jídlonosič	1,2	l,	
dvoudílný, termofunkce 1-2 hodiny, 
materiál S/S203

2.		721020	Termoska	nerez	ocel	0,5	l
dvoustěnná, s automatickou výlevkou 
z ABS, tloušťka materiálu 0,4 mm, 
tělo barevné, uzávěr a dno nerez 
ocel 18/8, barvy asort

4.	 721003	Termoska	„Airpot“	1,9	l
Se skleněnou vložkou, systém pumpa,
4 dekory asort

3.	 721022	Termoska	nerez	ocel	1,0	l
dvoustěnná, s automatickou výlevkou z ABS
tloušťka materiálu 0,4 mm, tělo barevné,
uzávěr a dno nerez ocel 18/8, barvy asort

7.	 720038	Struhadlo	na	nudle	niklované	
s plastovým držadlem, v kartónové manžetě,      
baleno jednotlivě v plastovém sáčku  

8.	 720040	Lis	na	brambory
chromovaný

9.	 724541	Sada	na	pizzu	–	3	dílná
Plech s otvory Ø 33 cm
Plech Ø 33 cm
Krájecí nůž

10.	720070	Prkénko	25	x	15	x	0,9	cm,	
z PP, s barevným TPR-úchytem, 4 barvy asort: 
modrá, červená, zelená, fialová, displej 24 ks

11.	 720072	Prkénko	40,3	x	24	x	0,9	cm,	
z PP, s barevným TPR-úchytem, 4 barvy asort: 
modrá, červená, zelená, fialová, displej 8 ks
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NOVÉ

3.	 724024	Univerzální	nůžky	23x9,5x1,5	cm,	
24 ks v displeji

5.	 724007	Odkapávací	síto	34	x	24	x	11	cm,	
roztažitelné

12.	720670	Silikonová	rukavice,	
uvnitř s podšívkou, vnější strana 
transparentní, žáruvzdorná, 
displej 12 ks

4.	 724013	Sada	kuchyňských	
	 sítek	nerez,	Ø	8/15/20	cm

Ocel 201 S/S, s kartonovou manžetou

1.	 720013	Plastový	tác	42x27x2cm,	
dekory asort

 

6.	 Ochranné	síto	na	pánev	2	díly,	
průměr 24,5/30 cm, nerez ocel

2.	 720014	Plastový	tác	45x31x4cm,	
s protiskluzovými prvky, barvy asort

10.	720113	Sada	steakových	příborů	12dílná
s vysoce kvalitní bakelitovou rukojetí, skládající se z: 
6 steakových nožů, tloušťka 1,2 mm
6 steakových vidliček, tloušťka 1,8 mm
v kartonu s průhledem

NOVÉ

NOVÉ

8.	 720116	Sada	steakových	nožů	12dílná
z oceli 13/0, tloušťka 1,5 mm, bakelitová 
rukojeť, v plastovém sáčku

9.	 720118	Sada	polévkových	lžíc	12dílná
z oceli 13/0, tloušťka 1,8 mm, bakelitová 
rukojeť, v plastovém sáčku

7.	 720116	Sada	steakových	nožů	12dílná
z oceli 13/0, tloušťka 1,5 mm, bakelitová 
rukojeť, v plastovém sáčku

11.	 724749	Plech	na	pečení	
muffinů	35,5x26,5x3	cm
včetně 12 silikonových 
formiček
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1.	 730105	Plastová	odměrka	2L
Míry v různých dutých i sypkých jednotkách
3 barvy asort

2.	 730059	Zadělávací	mísy	–	sada	3	ks	plast
Obsah: 1,5 / 2,0 / 3,0 L v síťce
3 barvy asort

3.	 730088	Šlehací	mísa	„Highline“,	plast
Obsah: 1,5L, s protiskluzovým dnem a 
úchytem 3 barvy asort

5.	 730090	Zadělávací	mísa	s	víkem	
„Highline“,	plast
Obsah: 5,0L, s protiskluzovým dnem
3 barvy asort

6.	 730023	Plastová	nádoba	na	koláč,	
43 x 30,5 x 9,5 cm, hranatá, obsah 6,5 l, 
barvy asort

8.	 724480	Dekorativní	dóza	
15,6 x 15,6 x 6,6 cm, 
3 modely asort: 
Londýn, New York, Paříž

9.	 724472	Sada	dekorativních	dóz	„Hearts“	
3 díly: 
průměr 20 cm, výška 9 cm                                                                             
průměr 17 cm, výška 8 cm                                                                             
průměr 13,8 cm, výška 7,3 cm                                                                       
2 dekory asort

10.	724470	Sada	dekorativních	
dóz	„Hearts“	
3 díly:                               
průměr 20 cm, výška 20 cm                                                                             
průměr 17 cm, výška 18 cm                                                                             
průměr 13 cm, výška 17 cm                                                                          
2 dekory asort

4.	 730094	Šlehací	mísa	s	víkem	
	 „Highline“,	plast

Obsah: 1,5L, s protiskluzovým dnem 
a úchytem, 3 barvy asort

7.	 730026	Jídlonosič	„Partycontainer“,	plast
Rozměry: 40 x 30 x 18 cm, dvoupatrový s 
vložkou S víkem a úchyty
3 barvy asort
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1.	 Dřevěné	prkénko	s	drážkou
tloušťka: 1,5 cm, bříza, klížené, s příbalovým 
letákem, baleno ve smršťovací fólii
722047 Ø 25 cm 
722049 Ø 30 cm   

2.	 722053	Sada	dřevěných	prkének	3dílná	
22 x 14,5 cm, bříza, klížené, s příbalovým 
letákem, baleno ve smršťovací fólii

3.	 722055	Dřevěné	prkénko	-	talíř
otočný, průměr 35 cm, tloušťka 1,8 cm, 
bříza, lepené, baleno ve smršťovací fólii

7.	 722257	Dřevěná	
	 palička	na	maso	

Ø 6 cm, délka 30 cm, 
lakovaný buk

8.	 722021	Bambusové	prkénko
28,4 x 20 x 1 cm, 
se zeleným protiskluzovým okrajem

 722022 33 x 23 x 1 cm

15.	722204	Košík	na	chléb	Ø	25	cm	
2 úchyty, textilní výplň přírodní, 
zdobený výšivkou

13.	722158	Košík	na	pečivo	
24 x 17 x 6 cm, z palmových listů, 
4 barvy asort: modrá, zelená, 
oranžová, fialová

14.	722159	Košík	na	pečivo	
	 průměr	24	cm,	

výška  7 cm, z palmových listů, 
4 barvy asort: modrá, zelená, 
oranžová, fialová

4.	 722242	Dřevěný	regál	na	lahve	
bříza, skládací – šetří místo, 
pro 10 lahví vína

5.	 722262	Dřevěný	stojan	na	couvert	
19 x 13 x 15 cm, přírodní

6.	 722263	Dřevěný	stojan	na	couvert	
19 x 13 x 15 cm, mořený

	 Sada	vrbových	košů	na	pečivo
		9.	722171	30	x	20	cm,	výška	11	cm
10.	722172	38	x	27	cm,	výška	13	cm
11.	 722173	48	x	37	cm,	výška	17	cm
12.	722174	3	díly

1 x 30 x 20 cm, výška 11 cm
1 x 38 x 27 cm, výška 13 cm
1 x 48 x 37 cm, výška 17 cm
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NOVÉ

1.		722113	Košík	na	pečivo	bambusový,	
	 22	x	22	cm,	

výška 7 cm, s textilní vložkou (35% bavlna, 
65% polyester, pratelný) 4 barvy asort: 
červená, modrá, béžová, oranžová

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

2.	 722177	Ošatka	vodní	hyacint,	
kulatá,	
průměr 29 cm, výška 4,5 cm

3.	 722176	Ošatka	vodní	hyacint,	oválná,	
31x23 cm, výška 9 cm

4.	 722179	Ošatka	vodní	hyacint,	
obdélníková,	
35x17x8 cm

8.	 723054	Digitální	kuchyňská	váha	do	5	kg,	
	 s	odnímatelnou	miskou,	

přesnost na 1g, Tara Auto ON/OFF, baterie: 
2x1,5V AAA, barvy asort, v dárkovém balení

6.	 723043	Kuchyňská	váha	digitální
15 x 22 cm, do max. 5 kg, rozlišení 1 g, 
různé dekory asort, v dárkovém balení   

5.	 722079	Rohožka	–	kokos	73	x	43	cm,
podlážka s vrstvou PVC

7.	 723050	Kuchyňská	váha	analogová
Materiál: ABS/Polypropylen, do max. 3 kg
Rozměry: 22,5 x 19,5 x 13 cm, 
rozlišení 25 g, v dárkovém balení
možné barvy: růžová, modrá, zelená, 
oranžová

9.	 724905	Nerez	stojan	na	kuchyňské	
papírové	utěrky,	výška	30	cm,	
materiál ocel 201/ podstavec 18/0, 
v dárkovém balení
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NOVÉ

1.	 724281	Plastový	držák	odpadkových
	 pytlů	„Carina“	

v dárkovém balení 3. 724284 Odpadkový koš s 
	 popelníkem,	

metalizovaný	
Ø cca 25 cm, 
výška: cca 58 cm, 
materiál: nerez ocel 18/0

4.	 724347	Stojan	na	odpadkové	pytle	
	 „Nature	Plus	1“,	38	x	40	x	82	cm,	

s označením obsahu, stabilní rám pro 
uchycení odpadkového pytle, sklopný

5.	 724348	Stojan	na	odpadkové	pytle	
„Nature	Plus	2“,	71	x	40	x	82	cm,	
s označením obsahu, stabilní rám pro 
uchycení odpadkového pytle, sklopný 

2.	 724285	Odpadkový	
koš	s	popelníkem,	

	 černý	Ø cca 25 cm, 
výška: cca 58 cm, 
materiál: nerez ocel 
18/0

10.	724234	Potah	na	žehlící	
	 prkno	„Premium“

110 x 30 - 114 x 34 cm, 115 q/m², 
3 mm pěnová vrstva, povrch bavlna
různé modely asort

11. 724236 
	 Potah	na	žehlící	
	 prkno	„Metallic“

120 x 38 - 120 x 42 cm, 
115 q/m², 3 mm pěnová 
vrstva, povrch bavlna
různé modely asort

6.	 724212	Křídlový	sušák	
	 na	prádlo	„Basic“	18	m

dětská pojistka, TÜV/GS 
zkoušeno na 30 kg, 
rám z ocelových trubek, 
silné tyčky na prádlo, 
práškový nátěr, 
pracovní výška: 95 cm, 
barvy asort

8.		724216	Sušák	na	prádlo	„Slim“	30	m,	
	 69x73x126	cm,	

třípatrový, variabilní možnosti složení, 
jednotlivá patra odnímatelná

9.	 724230	Žehlící	prkno	„OK“	110x30	cm
Nastavení výšky: 78-86 cm, deska 
dřevotříska
Potah: 100% bavlna, nosnost: max. 15 kg
50 ks v displeji

7.	 724208	Sušák	na	prádlo	„ECO	DRY“	16	m,	
nosnost do 10 kg, rozměry rozloženého sušáku 
176 x 55 x 89 cm, složeného 128 x 55 x 4 cm, 
průměr trubek 16 mm

NOVÉ
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1.	 724222	Žehlící	prkno	„Start“	110	x	32	cm
plechová mřížovina, kulaté trubky Ø 20 mm, 
tloušťka materiálu 0,6 mm, 4nohý rám, plynulé 
nastavení výšky do max. 90 cm, odkládací plocha na 
žehličku 19 x 26 cm se silikonovými špunty, podklad z 
pěnové hmoty 7 mm, potah: 100 % bavlna, barva potahu 
vhodná k barvě rámu, TÜV/GS

2.	 724222	Žehlící	prkno	„Start“	110	x	32	cm
plechová mřížovina, kulaté trubky Ø 20 mm, 
tloušťka materiálu 0,6 mm, 4nohý rám, plynulé 
nastavení výšky do max. 90 cm, odkládací plocha na 
žehličku 19 x 26 cm se silikonovými špunty, podklad 
z pěnové hmoty 7 mm, potah: 100 % bavlna, barva 
potahu vhodná k barvě rámu, TÜV/GS

NOVÉ

NOVÉ

8.	 724246	Ocelový	žebřík	4-stupňový,	
155 x 10 x 45 cm, síla materiálu 1 mm, 
barvy modrá, stříbrošedá, bílá, TÜV/GS

7.	 724257		Ocelové	skládací	
schůdky	

	 „NON-SLIP“	2	stupně,	kulaté 
trubky s práškovým nátěrem, 
nosnost max. 

 150 kg, stupně 
s pogumovaným povrchem 
zabraňujícím uklouznutí, 

 pogumovaná rukojeť / 
 ochrana kolen, TÜV/GS

5.	 724256	Ocelové	skládací	
schůdky	„Stabil“	2	stupně
nosnost max. 150 kg, rám: bílý, 
stupně: modré, šedé a červené 
asort, baleno ve smršťovací fólii 
s příbalovým letákem, rozměry: 
47 x 54,5 x 82 cm
TÜV/GS 

3.	 724235		Rukávník	
51x14/10	cm,	
sklapovací, s fixací na 
podklad, 4 dekory asort

4.	 730040	Plastové	stupátko	55	x	48	x	40	cm,	
sedací plocha 38 x 29 cm, výška stupínku 20 cm, 
protiskluzová úprava, držadlo, TÜV/GS certifikát, barvy 
modrá a bílá asort

	 730041	modrá	
	 730042	bílá

6.	 724258	Ocelové	skládací	
schůdky	„Stabil“	3	stupně
nosnost max. 150 kg, rám: bílý, 
stupně: modré, šedé a červené 
asort, baleno ve smršťovací 
fólii s příbalovým letákem,
rozměry: 47 x 74 x 100,5 cm
TÜV/GS
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NOVÉ

6.	 702112	Kovová	mini-lucerna	
7,7 x 7,7 x 14 cm, s držákem pro čajovou 
svíčku nebo LED, 4 barvy asort: červená, 
tmavě šedá, černá, krémová, displej 12 ks

7.	 702110	Kovová	mini-lucerna	
10 x 8 cm, výška 12 cm, 3 barvy asort: 
krémová, černá a šedá, displej 12 ks

2.		724403	Nákupní	košík	skládací	s	hliníkovým	rámem	
46 x 27 x 24 cm, termofunkce díky hliníkové vložce, Průměr trubek 13 mm, 
uzavíratelný na zip, Materiál: polyester 600D, polstrované držadlo, 4 barvy 
asort

4.	 702156	Petrolejová	lampa
výška 25 cm, barvy asort: modrá, červená, 
zelená, s vícejazyčným bezpečnostním 
popisem 

5.	 702200	Kovová	lucerna,	
balená jednotlivě v barevném dárkovém 
balení, tloušťka materiálu 0,5 mm, práškový 
nátěr, barva: tmavě šedá matná, 3 modely 
asort: kulatá průměr 12 cm, výška 25 cm, 
hranatá 10,5 x 10,5 cm, výška 25,5 cm, 
pyramida 11 x 11 cm, výška 25 cm

1.	 724401	Nákupní	košík	s	hliníkovým	rámem,	46	x	27	x	24	cm
skládací, polstrované držadlo, víko lze zavřít zipem,
materiál: polyester 600 D potažený vrstvou PVC, průměr trubek 
13 mm, nosnost 15 kg,
4 barvy asort: hnědá, fialová, zelená, tmavě modrá

9.	 702125	Kovová	minilucerna	
7,5 x 7,5 x 10,5 cm, 12 ks v displeji

3.	 724333	Sklápěcí	plastový
	 vozík	37	x	33	x	36	cm

s vysouvacím úchytem,
výška úchytu 84 cm, gumová
kolečka, snadné a rychlé
sestavení
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NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

4.	 702147	Kovová	lucerna	
kulatá,	
průměr 13 cm, výška 25 cm

5.	 702146	Kovová	
lucerna	kulatá,	
průměr 19 cm, 
výška 41 cm

3.	 702111	Kovová	mini-lucerna	průměr	
11 cm, výška 13 cm, s držákem pro čajovou 
svíčku nebo LED, 2 barvy asort: bílá a 
černá, displej 6 ks

1.	 702126	Kovová	minilucerna	
	 7,5	x	7,5	x	11	cm,

bez skla, 12 ks v displeji

2.	 702123	Kovová	minilucerna	
	 7,5	x	7,5	x	14	cm,	12 ks v displeji, 
 minimální obj.množství: 1000 displejů

6.	 702155	Kovová	lucerna	
14	x	14	cm,	
výška 27 cm

7.	 702118	Sada	luceren	„Pyramida“	3-dílná
 17 x 17 x 41 cm, 

12 x 12 x 25 cm, 
8,8 x 8,8 x 15 cm

9.	 702171	Plastová	lucerna	
10 x 10 x 24 cm, včetně LED svíčky o 
průměru 6 cm, výška 7 cm, mihotavé světlo, 
barvy asort, na 3 baterie AAA (nejsou 
součástí)

8.	 702133	Kovová	lucerna
	 30	x	30	x	90	cm

v bílém kartonu s
barevnou etiketou
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3.	 730440	Box	na	instantní	polévky
rozměry: 17 x 25 cm, výška: 11 cm,
z plastu, 3  barvy asort: modrá, 
zelená, fialová

2.	 724263	Regál	na	obuv	výsuvný	
62 - 112 x 22 x 35 cm, 2 police, tloušťka 
trubek 16 a 19 mm, stohovatelný, 
práškový nátěr, dárkové balení

1.	 730043	Plastový	regál	na	láhve	-	
pro 6 láhví, barva hnědá, stohovatelný

Plastový	tác	”Adéla”
4.  730373 27 x 39 cm
5.	 730374	47 x 33 cm

10.	Výstražná	tabule	„Caution	Wet	Floor“	
	 60	x	30	cm	+	varování	v	českém	jazyce

11.	 730341	Sada	úložných	potravinových	
boxů	0,8L	-	3 ks, víko s dekorem 12.	730342	Sada	úložných	potravinových	

boxů	1,25	L	-	3 ks, víko s dekorem

Přepravka	na	ovoce,	stohovatelná
6.		730536	výška: 10 cm
7.		730537	výška: 15 cm
8.		730538	výška: 22 cm
9.		730539	výška: 30 cm

NOVÉ

NOVÉ
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1.	 730915	Koš	na	prádlo	„Flexikorb“	30L
Z pružného PVC, rozměry cca 52/43x30 cm
4 barvy asort

9.	 730640	Úložný	box	na	
	 prací	prášek	s	uchem,

20x17x23 cm

7.	 730595	Plastový	kbelík	
	 „Londýn/New	York“	
	 12	l,	s	výlevkou		třídění	

1:  Taxi/autobus, Old Pen/Old Letter  třídění 
2:  geometrie, moderní kruhy, 
 moderní ovály  třídění 
3:  zelené kruhy, petrolejové kruhy, 
 purpurové kruhy třídění 
4:  Racing

6.	 730591	Plastový	kbelík	„Kapky“	
 12 l třídění 

1: kapky petrolejové, 
 zelené a purpurové  třídění 
2: delfíni, mušle, akvárium, vlčí mák

2.	 730926	Plastový	flexibilní	koš	43	L
kulatý, barvy asort

10.	730571	Plastový	odpadkový	koš	s	
držadlem	5	L,	barvy asort

8.	 730635	Plastový	box	na	tablety	do	myčky	
	 s	dekorem

3.	 730927	Koš	na	prádlo	„Flexikorb“	15L
obdélníkový, 3 barvy asort

4.	 730927	Koš	na	prádlo	„Flexikorb“	15L
obdélníkový, 3 barvy asort

5.	 730929	Koš	na	prádlo	„Flexikorb“	40L
obdélníkový, 3 barvy asort

NOVÉ



16

3.	 730619	Plastový	držák	odpadkových	
pytlů	pro	60	l	pytle	

 cca 35 x 30 x 70 cm 

4. 730630 Plastová popelnice 23 l
barvy asort, s úchyty 
v kontrastních barvách

8.	 730617	Úložný	box	s	motivy	17L	-	plast,	
43 x 34 x 16 cm, 2 možné asorty: 
1) „Myš“ a „Dráček“ 
2) „Vavříny“, „Žába“, „Rákos-kámen“

7.	 730616	Úložný	box	s	motivy	10L	-	plast,	
38x27x14 cm, 2 možné asorty: 
1) „Myš“ a „Dráček“ 
2) „Vavříny“, „Žába“, „Rákos-kámen“

NOVÉ

2.	 730627	Plastová	vana	na	prádlo	„Ergo“	
60 x 40 x 23 cm, ergonomický tvar pro snadné 
nošení, barvy asort

1.	 730625	Plastový	koš	na	prádlo	„Ergo“	
60 x 40 x 23 cm, ergonomický tvar pro 
snadné nošení, barvy asort

5.	 730629	Plastový	úschovný	box	80	x	40	x	17	cm
s úchyty, víkem a kolečky, barvy asort

6.	 730663	Plastový	box	s	víkem
 60 x 40 x 32 cm, 45 L 

NOVÉ
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1.	 730621	Plastový	box	s	víkem,	s	motivem,	
43 x 33 x 24 cm, 21 třídění 
1: vlčí mák, myš, drak 
2: listy vavřínu, žáby, rákos-kameny

2.	 730641	Plastový	box	s	kolečky,	
s víkem a motivem 60 x 40 x 32 cm 45 l     
3 modely asort: listy vavřínu, žáby, rákos
730722 žába
730723 vavřín
730724 rákos

6.	 730670	Plastový	box	„Ecken	&	Kanten“,
	 60	x	40	x	32	cm,	s	kolečky,	obsah	cca.	45	L,	

možné	třídění:
1) Think out, auto, zelené kruhy
2) geometrie, Pepita, autobus/taxi
3) Old Pen, Old Letter 

 

3.	 730575	Plastový	box	s	kolečky	a	dvojitým	
víkem	(2	přihrádky),
60 x 40 x 32 cm, 35 L, + 2 x 2 L přihrádky, 
barvy asort

4.	 730637	Plastový	box	s	pirátským	víkem,	
60 x 40 x 42 cm, 56 L

5.	 730683	Plastový	box	s	víkem	„Ecken	&	
Kanten“,40	x	30	x	20	cm,	obsah	15,5	L,	
možné	třídění:
1) Think out, auto, zelené kruhy
2) geometrie, Pepita, autobus/taxi
3) Old Pen, Old Letter 

7.	 730665	Plastový	box	pod	postel
	 „Ecken	&	Kanten“,

s víkem, 80 x 40 x 17 cm,
s kolečky, možné třídění:
1) Think out, auto, zelené kruhy
2) geometrie, Pepita, autobus/Taxi
3) Old Pen, Old Letter
730675 zelené kruhy
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3.	 742128	Kolíčky	na	prádlo	100	ks
v sáčku, rozměry: 7,4 cm,
4 barvy asort: modrá, zelená, 
žlutá a červená 4.	 742131	Kolíčky	na	prádlo	30	ks

v košíčku

2.	 742127	Kolíčky	na	prádlo	50	ks
v sáčku, rozměry: 7,2 cm,
4 barvy asort: modrá, zelená, 
žlutá a červená

1.	 742502	Vakuové	pytle,	set	5	dílů:
2 ks 130 x 80 cm
2 ks 90 x 55 cm
1 ks 70 x 50 cm
se zipem, síla materiálu 0,07 mm,
z PA a PE, v dárkovém balení

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
5.	 750453	LED	čajová	svíčka,	4ks,	

průměr 3,8 cm, výška 3,5 cm, mihotavé 
světlo, včetně baterií, v blistru

8. 702271	Skleněná	dekorační	láhev,	
 výška 31 cm, průměr 7 cm, s LED osvětlením 

uvnitř, vypínač v hrdle láhve, 
 na baterii (1x AA - není součástí)

7.		750440	LED	svíčka	s	imitací	plamene,	
výška 10 cm, průměr 7,5 cm, na baterie 
(3x AAA - nejsou součástí), na povrchu s 
pravým voskem, hoří jako pravá svíčka

9.		702272	Solární	dekorační	láhev	s	LED	
osvětlením,	výška: 17,5 cm, 

 průměr: 8,5 cm, s nabíjecí baterií

6.		750443	LED	hřbitovní	světlo,	výška 12,5 
cm, průměr 7,2 cm, na baterie (2x LR14 - 
nejsou součástí), vypínač, funkce blikání, 
svítí minimálně 90 dnů, displej 12 ks
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2.	 Plastová	konev	s	kropítkem
 730180 2,5 l
 730182   5 l
 730184 10 l

1.	 Plastová	konev,	3	barvy	asort
 730162   1,7 l
 730164   4,5 l
 730165	10,5 l

4. Plastová popelnice kulatá
  731700   50 l
 731701 110 l 

8.	 730020	Plastový	stojan	pod	
	 vánoční	stromek	

Ø 30 cm, výška: 13 cm, zelený    

Stojan	pod	vánoční	stromek	ze	železa
6. 702101  Ø 58 cm, výška: 14 cm, držák: Ø  6 cm
7. 702103  rozměry (sestaveného výrobku): Ø 58 cm,  

výška 14 cm, držák Ø 6 cm, demontovaný

5.	 Plastová	popelnice	hranatá, s kolečky
 731702  120 l, šedá
	 731705  240 l, šedá

3.	 Plastová	nádrž	na	dešťovou	vodu	
	 s	výlevkou
 730800 200 l
 730801 300 l
 730802 500 l



Vedoucí prodeje 
NONFOOD pro ČR
Milan Hanák
Všechromy – centrála
Tel.: +420/323/610 507
Fax.: +420/323/610 584
Mobil: +420 602 674 049
e-mail: hanak@vog.cz

Regionální
vedoucí prodeje
Michal	Skopal
sev. a již. Morava
Tel.:  +420/581/212 251 
Fax:  +420/581/212 251
Mobil: +420/608/223 337
e-mail:
michal.skopal@email.cz

Regionální
vedoucí prodeje    
Petr Dědina
Čechy
Tel.:  +420/387/319 245
Fax:  +420/387/319 245
Mobil: +420/602/130 619
e-mail:
petr.dedina@tiscali.cz

Key-Account-Manager SR:  
Miloš	Pančík
Mobil: +421 948 128 005
Tel: +421 2 32 141 841 
Fax.: +421 2 32 141 843 
e-mail: 
milos.pancik@vog.sk

Obchodný zástupca
Jaroslav	Melega
Mobil: +421 948 338 912
e-mail: melega@vog.sk

nabízí	kvalitní	výrobky
Se	svojí	skladovou	kapacitou	více	než	85.000
paletových	míst	zaručuje	VOG	řádné	dodávání	do
obchodní	sítě ve všech	zemích,	kde	působí.

Všechromy 43
251 63 Strančice
Telefon - ústředna: +420/323/610 511
NONFOOD přímý: +420/323/610 510
Fax: +420/323/610 584
E-Mail: vog@vog.cz

-	ve	službách	obchodu

s.r.o.

Rožňavská	12,	SK-821	04	Bratislava 
Tel.: +421-2-32141841, Fax: +421-2-32141843
E-Mail: office@vog.sk 

s.r.o. 


