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Zľavu je možné uplatniť iba na jeden 
vybraný produkt, len po predložení 
tohto kupónu. Zľava sa nedá kom-
binovať s inými zľavami a akciami.

Zľavu je možné uplatniť iba na matrac 
Dormeo v uvedenej predajni, len 
po predložení tohto kupónu. Zľava 
sa nedá kombinovať s inými zľa-
vami a akciami. Platí do 29.10.2017.

Darček k nákupu získate len po pred-
ložení tohto kupónu.

0911 285 039 www.topshop.sk

-50%

Vankúš 2v1
40x60 cm

PREDAJNE V AUPARK SHOPPING CENTER V BRATISLAVE

-10 %
NA VYBRANÝ 

PRODUKT

-20 €
NA DORMEO 

MATRAC
DARČEK

K NÁKUPU

TOP SHOP, Einsteinova ul. 18, 851 01 Bratislava

1995 €
3990 €

Ponuky platné len 
na uvedenej predajni.

+ DARČEK
Delimano Brava 
špirálový krájač
v cene 2999€

Nová lepšia cena: 3490 €
Pôvodná cena: 3990 €

RODINNÉ VARENIE

na skutočnom 
kameni!

�

Stone Legend wok ø 35 cm

999€



Paplón + vankúš Sleep Sensation

Matrac Fresh Prima Platinum

Paplón + vankúš Sleep Sensation

0911 285 039 www.topshop.sk

Hebká všestranná sada so špeciálnym obojstranným vankúšom.

•  Vyrobené z atraktívneho, luxusného a kvalitného materiálu. 
 Vyplnené zdokonalenými mikrovláknami Wellsleep®.

•  Vankúš 2v1 je skutočne všestranný vďaka jednej strane s 3D štvorcovým prešívaním, 
 ktoré vytvára pocit jemnej masáže. Druhá strana je vyrobená z hladkého materiálu, 
 mäkkého a sviežeho na dotyk.

•  Mäkká prikrývka s prešívaním v tvare veľkých štvorcov dokonale ladí s vankúšom a zababuší 
 Vás do nadýchaného a vzdušného pohodlia každú noc.

•  Vankúš 50x70 cm; paplón 140x200 cm.

Najpopulárnejší rodinný matrac od Dormeo

Len teraz si môžete urobiť radosť
s limitovanou vyššou verziou
matraca s vylepšením v hodnote
100€ úplne ZADARMO!

•  Luxusný inovatívny poťah.
•  Exkluzívne prešívanie.
•  Prvotriedny komfort.
•  2 cm pamäťovej peny všitej do poťahu.
•  3 cm peny Ecocell.
•  3 cm Octaspring pružín.
•  10 cm peny Ecocell.
•  Kúpou matraca Fresh Prima Platinum budete zaradený/á 

 do súťaže o 15x sadu strieborných šperkov SOFIA Jewelry.

26990 €od

od 2495 €

2995 €

990 €

OCTASPRING®

TECHNOLÓGIA

Hrejivý set
•  Mimoriadne mäkká a teplá deka a vankúš.
•  Klasická (130 x 190 cm) a rodinná 

 (200 x 200 cm) veľkosť.
•  Hrejivé vrecko na nohy.
•  Môže sa prať v práčke pri 30 °C.

+2 .
DARČEKY

Obnovujúca podložka 

Renew Eukalyptus

Prikrývka Extreme Soft

•   Dokonalé riešenie premeny 
Vášho gauča či starého matraca 
na optimálne miesto zdravého 
oddychu.

•  Mäkká a prepychová deka Dormeo Extreme   
 Soft je vyrobená tak, aby Vám zaručila teplo a 
 pohodlie bez ohľadu na ročné obdobie.

•  Rozmer: 130x160 cm.

6 cm

6 cm
7 zón

3,5 cm

DARČEK 
k matracom 

v hodnote 9990 €

Cena platí pre rozmer 80x200 cm.

od 9990 €
Cena platí pre rozmer 90x200 cm. Cena platí pre rozmer 130x190 cm.

od 4990 €

5990 €

3499 €

18 cm

Platinum 

vankúš a paplón

-71%
95

Môže sa prať v práčke pri 30 C.

-50%

-50%

0 %
NAVÝŠENIE

VYŠŠÍ 
ŠTANDARD

100 €
V HODNOTE

100 €
ODN

Anatomický vankúš
a paplón Eukalyptus 
v hodnote 8989 €.
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•   Stačí zapojiť do elektrickej zásuvky.
•   Nastaviteľná teplota od 15 do 32 °C. 
•   12-hodinový časovač.
•  Vysoká alebo  nízka

 rýchlosť ventilátora.
•  Digitálny LED displej.

Ponuky platia od 12.10. do 29.10.2017 alebo do vypredania zásob. 

•  Inovatívna zaoblená podrážka.
•  Obľúbený tvar topánky 

 vylepšený mäkučkou vložkou 
 z pamäťovej peny.

•  Trendový dizajn s imitáciou kože.
•  Perfektne sadne mužom aj ženám.
•  Zmierňuje tlak na kĺby a chráni proti bolesti.
•  Veľkosti: 36-45.

Vysoká vychádzková 
obuv Comfort

990 €999990000

•  Vynikajúce absorpčné 
 vlastnosti a mäkkosť.

•  Rýchlo schne a poskytuje 
 pocit suchosti.

•  Protišmyková ochrana.
•  Prateľné v práčke.
•  Rozmer: 50x70 cm.

Kúpeľňová 
podložka Aqua

Prenosný ohrievač

á teplota od 15 do 32 °C. 
ý časovač.
bo  nízka
tilátora.
D displej.

•   Pre každého, kto hľadá obuv, 
 s ktorou sa udrží fi t.

•  Nový, jednoduchý a 
 moderný dizajn.

•  Originálna zaoblená podrážka 
 Walkmaxx podporuje aktiváciu 
 sedacieho svalstva a svalstva nôh.

•  Pre každého, kto často trpí rôznymi 
 problémami chodidiel.

•  Veľkosti: 36-45.

1490 €
2990 €

Topánky Black Fit

3840 €2995 €
5490 €5990 €

-33%

-30%-50%
  

Exkluzívne 
výhody zahŕňajú:

Pridajte sa do klubu, ktorý Vám ponúka viac!

 Predpredajové zľavy na internete až do výšky 15 %.

 + 30 dní záruky navyše na vrátenie peňazí – 

GARANTUJEME 100 % SPOKOJNOSŤ.

 Zvýhodnená cena dopravy.

 Meninové a narodeninové zľavy.

 Špeciálne súťaže pre členov CLUB 5*.

 Pri vstupe do CLUB 5* získavate 2 x 5 € 

poukážku na nákup.

Šetrite s kartou Club 5* a 

získate darček ZADARMO!

www.club5.sk

Univerzálna panvica Delimano 

Stone Legend  ø 24 cm v cene 2490 €

Multi-čistič
Kompletné riešenie pre upratovanie Vašej domácnosti!

•  Ideálny na vyčistenie každého rohu Vášho domova -
 namokrí a vydrhne podlahy, umyje okná a všetko pozametá.

•  Na všetky povrchy: laminát, linoleum, dlaždice, mramorové 
podlahy a oveľa viac.

• Stabilná a ľahká hliníková tyč.
• Nádobka na vodu 350 ml.

2490 €

-50%

4980 €

Balenie obsahuje:



                         12 ks set, 600 W
•  Výkonný mixér na extrakciu živín prispieva 

 k celkovému zdraviu Vášho tela.
•  Pre každého, kto chce schudnúť prirodzeným spôsobom.
•  Pre každého, kto sa stará o svoje zdravie a celkovú pohodu.
•  Extrahuje ťažko dostupné živiny ukryté v semienkach, 

 šupkách a stopkách ovocia a zeleniny. -60%

Darčeky sú dodávané po dobu platnosti akcií a sú uvedené na faktúre formou zľavy z celkovej ceny objednávky, t.j. formou odčítania predajnej 
hodnoty darčeka zo sumy objednávky. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach. Všetky ceny sú v € vrátane DPH. 
Vyobrazenia sú ilustračné. Ohľadne cien a technických údajov si vyhradzujeme právo tlačových a iných chýb, ako aj obmenu modelov a zmeny cien. 
Ponuky platia od 12.10. do 29.10.2017 alebo do vypredania zásob a iba na predajni Top Shop, Einsteinova ul. 18, Bratislava. Tel. č. na predajňu: 
0911 285 039.

•  Vhodný na prípravu jedál na sporáku 
 alebo v rúre.

•  Nelepivý a odolný povrch.
•  Odolný voči poškrabaniu.
•  Rozmer: 40x25 cm.

Grilovací plech 
Stone Legend

2990 €
1495 €

WW

ôssobom.
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Chut 
zdravia
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Club 5* cena: 9990 €
Plná cena: 11990 €

2990 €
1990 €

•  Výborná na prípravu všetkých druhov jedál.
•  Neporézny povrch zaručuje, že jedlo sa 

 neprilepí ani nepripáli.
•  Po použití sa jednoducho čistí.
•  Vhodná na sporák aj do rúry.
•  Objem (28 cm): 4 l.

Univerzálna rajnica 
Stone Legend

-20€

-5€

-33%-50%

-5€ -5€

Univerzálny košík 
na varenie Brava
•   Špeciálny dizajnový košík 

 využijete na varenie, dusenie,  
 vysmážanie, cedenie, umývanie...

•  Jeho konštrukcia zabraňuje 
 popáleniu pri manipulácii.

Multifunkčný hrniec 
Stone Legend

Brúska na nože
Brava Extreme

•   Hrniec, ktorý je vhodný na     
 sporák aj do rúry.

•  S najtvrdším kamenným    
 povrchom, extrémne 
 odolným voči poškriabaniu!

•  Jedlo sa nikdy neprilepí.
•  Priemer: 24 cm, objem 4,9 L.
•  Balenie obsahuje rošt a košík.

•  Brúsenie nožov z takmer 
 akéhokoľvek materiálu.

•  Ideálna aj na zúbkované ostrie  
 nožov, ale i na nožnice, 
 nože mixérov.

•  Vyrobená z volfrámovej ocele.

2490 € 990 € 1490 €
2990 € 1490 € 1990 €

• Vyrobená z v

+ 3 nože v balení

+ SÚŤAŽ*

+ DARČEK
RODINNÝ POHÁR V HODNOTE 990

 €

SvetBedničiek

100
SMOOTHIE DEBNIČIEK
PLNÝCH FARMÁRSKEHO 

OVOCIA A ZELENINY

*Viac informácií na predajni.


