
Držíme v rukou
     všechny trumfy
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Poskytujeme marketingová řešení a kreativní strategie 

zaměřené na zviditelnění a posílení značky na trhu, zlepšení 

prodeje a zvyšování tržního podílu. Pečujeme o naše klienty 

a společně s nimi hledáme ta nejlepší řešení pro jejich 

obchody.

Máme vlastní grafické a DTP studio, produkci a postprodukci. 

Vytváříme webové a multimediální prezentace. Hrajeme fér. 

Již od roku 2003.



  KOMPLEXNÍ 
SERVIS
Karty jsou rozdány. Máme esa na poli designu, krále kreativního marketingového 

myšlení, šikovné dámy tiskové přípravy a junáky v produkci. Žolíkem je zkušený 

a harmonicky fungující tým, který si nebojí velkých ani malých zakázek.

Společně s klientem sazíme všechny trumfy do promyšlené komunikace, která 

podpoří jeho obchody. Rozehrajte s námi úspěšnou partii proti konkurenci i vy!



Shopping board - version C

AKČNÁ
PONUKA

Instore - hardsell poster

AKČNÁ
PONUKA

AKČNÁ
PONUKA

Kompletní vizuální styl značky Expert - branding prodejen, instore komunikace, vozový park a navazující marketingové aktivity.



Vizuální řešení komunikace zákaznického věrnostního programu - Makro CZ a Metro SK. POS, POP, tiskoviny, outdoor a online komunikace.



Aplikace
Umístění jako štítek je preferováno ve všech aplikacích. 

MEOPTA  
Sportovní optika 2014

ČESKÁ 
OPTIKA 
od roku
1933

ali o nás:

a je neuvěřitelná optika. Je tak dobrá, že někteří z našich hodnotitelů  
upřednostňovali Meoptu před velkým Swarovski. To už říká hodně.“

s Hunting Magazine, září 2013

a je nadnárodní společnost, která byla založena už v roce 1933. Od té doby hrdě pokračuje  
iční výrobě špičkových optických, optomechanických a optoelektronických produktů. 
nost má nyní továrny v České republice a Spojených státech Amerických.

a má vlastní vývojové centrum a realizuje kompletní proces od prvotní myšlenky  
riové výrobě, vše pod jednou střechou, vše v České republice.

a je partnerem a dodavatelem mnoha světově proslulých firem, které působí v oblasti lékařství, 
ní filmové projekce, polovodičového průmyslu, průzkumu vesmíru či vojenských systémů.  

Obrazovou přílohu katalo
– sportovní optika 201
šumavský lesník, lovec 
fotograf divoké přírody M

Marek Drha

Černý rytíř

„Z dáli byl slyšet štěkot psů a hlahol honců. Č
chvilky a pak vyrazil. Mihl se v trysku kolem m
mlazině. Zůstal jen rozvířený sníh pomalu se s

Těleso Hliníkové slitiny Polykarbonát/hliníkové slitiny Polykarbon

Vlastnosti Vodotěsný, ponořitelný do 4m Vodotěsný, ponořitelný do 1m Voděodoln

Zorné pole 100% 3-15% méně 20% mén

Vrstvy
MeoBright
MeoShield

MC
MeoShield

MC
MeoShiel

Světelná propustnost 87-89% 85-86% 82%

Srovnání jednotlivých typů binokulárů podle základních parametrů
konkrétní technické parametry viz str. 42-45
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nabídce binokulárních 
nášíme jejich rozdělení 
.

bo šoulačce se nejlépe hodí 
ry objektivu 32mm a 42mm, 
kombinaci váha/výkon.

Za šera

Při pozorování za úsvitu či soumraku jsou 
vhodné binokuláry s velkým průměrem 
objektivu 50mm/56mm, které zaručují 
vysokou světelnost přístroje.

žití

s menším průměrem 
u vhodné pro nejrůznější 
rové aktivity, pozorování 
s.

Kategorie použití

YEARS 
WARRANTY

YEARS 
WARRANTY

YEARS 
WARRANTY

Aplikace
Ukázka ve fotografií.

YEARS 
WARRANTY

Aplikace
Ukázka umístění u produktu v katalogu. 

MeoPro

Puškohledy MeoPro

MeoPro 3-9x42 MeoPro 4-12x50

Parametry

Řada MeoPro je inspirována americkými loveckými 
tradicemi a požadavky. Všechny typy mají 3násobné 
zvětšení a palcový tubus, většina nemá osvětlení. 
Také záměrné obrazce vycházejí z potřeb a 
preferencí amerických lovců a střelců. Samozřejmostí 
je vynikající kvalita za výhodnou cenu.

YEARS 
WARRANTY



Kompletní zpracování vizuální identity a její aplikace



Návrh loga, vizuální identity a její aplikace



Návrh loga, vizuální identity a její aplikace



Návrh loga, vizuální identity a její aplikace





Návrh loga, vizuální identity, její aplikace, včetně komplexní správy

10/6/17
5 let SBP

BŘECLAVSKÉHO PIVA









NOVÁ 
PŘÍCHUŤ





volejte telefonní číslo800 105 103

Ušetřete    s kartou Credium
Výhodné slevy nejen pro motoristy

Typ úspory

Roční cena Sleva
Úspora

Pojištění vozidla

5 500 Kč 20 %
1 100 Kč

Pneumatiky

8 688 Kč 25 %
2 172 Kč

Zabezpečovací zařízení
9 700 Kč 15 %

1 455 Kč

Asistenční karta ACA
365 Kč 20 %

73 Kč

Navigační systém
12 000 Kč 10 %

1 200 Kč

Dovolená (2 dospělí + 2 děti) 50 000 Kč
8 %

4 000 Kč
10 000 Kč

Využijte kartu CREDIUM plnou výhod 

a ušetřete ročně deset tisíc, 
například jako pan Aleš Novák.

Pan Novák ušetří 10 000 Kč ročně díky slevám 

věrnostního programu a navíc může využívat kartu jako 

rezervní fi nanční fond. Spočítejte si roční úsporu i vy…

OBLASTNÍ POBOČKA STŘED (PRAHA)

Vladislavova 17/1390, 110 06 Praha 1

Tel.: 233 064 003, Fax: 233 064 448, 436

E-mail: praha@credium.czOBLASTNÍ POBOČKA JIH (ČESKÉ BUDĚJOVICE)

Prokišova 7, 370 01 České Budějovice

Tel.: 386 353 613, Fax: 386 353 588

E-mail: cb@credium.cz Pobočka Jihlava Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 331 283, Fax: 567 331 284

OBLASTNÍ POBOČKA ZÁPAD (PLZEŇ)

Cukrovarská 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 222 164, 165, Fax: 377 222 042

E-mail: plzen@credium.cz Pobočka Karlovy Vary
Dr. Bechera 23, 361 17 Karlovy Vary

Tel.: 353 337 218, Fax: 353 337 219
Pobočka Ústí nad Labem
Velká Hradební 3385/9, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 201 734, 744, Fax: 475 201 959
OBLASTNÍ POBOČKA SEVER (LIBEREC)

Doubská 437, 463 12 Liberec – Doubí

Tel.: 482 317 358, Fax: 485 105 226

E-mail: liberec@credium.czOBLASTNÍ POBOČKA VÝCHOD (HRADEC KRÁLOVÉ)

Náměstí Svobody 450, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 581 780, Fax: 495 581 775

E-mail: hradec@credium.czOBLASTNÍ POBOČKA MORAVA-JIH (BRNO)

Veveří 125, 616 00 Brno
Tel.: 541 321 245, 274, Fax: 541 321 285

E-mail: brno@credium.cz Pobočka Zlín Třída Tomáše Bati 627, 760 01 Zlín

Tel.: 577 105 011, Fax: 577 103 794
OBLASTNÍ POBOČKA MORAVA-SEVER (OSTRAVA)

30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava

Tel.: 596 117 100, 101, Fax: 596 111 465

E-mail: ostrava@credium.czPobočka OlomoucKrapkova 3, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 410 231, Fax: 585 410 231





Komplexní reklamní servis pro řetězec maloobchodních prodejen Enapo - podpora komunikace s koncovým zákazníkem, kampaně 
zaměřené na zvýšení prodeje, magazín pro zákazníky, branding prodejen.



Vizuální řešení značky Ríša - logo, maskot, obaly produktů, reklamní předměty, online komunikace.



Celkové řešení propagace prodejce koupelen a sanity - webshop, katalogy, POS, outdoor atd.



Řešení online komunikace je součástí každé reklamní strategie. Webové stránky 

firem a značek, webshopy, microsite jednotlivých produktů či služeb navrhujeme 

vždy s ohledem na použitelnost a přínos pro klienta. Součástí je optimalizace pro 

vyhledávače.

 WWW









Reklamní polepy pro velké firemní flotily i menší vozové parky jsou ideálním 

reklamním nosičem pro budování značky, ale i pro komunikaci konkrétní 

produktů či služeb. Naše řešení respektují firemní styl zákazníka, zároveň 

však přinášejí originální, kultivovaný a dobře zapamatovatelný vzhled. 

Od elektrokol po lokomotivu.

  BRANDING 
VOZIDEL









Komunikace s koncovým zákazníkem přímo v místě prodeje je jedním 

z nejůčinějších prostředků komunikace. Vytváříme nápadité a funkční 

aplikace šité přímo na míru konkrétnímu místu a produktu.

 PRODEJNY







Highend

VIP pobočka

Lowcost

Standard



Tištěná inzerce či online bannery stále patří do komunikačního mixu a při 

vhodném nasazení do správně zvolených médií přinášejí i očekávaný efekt. 

Preferujeme atraktivní a dobře viditelný design.

 INZERCE
 BANNERY



Základní informace o schizofrenii
část pátá

Ke zlepšení
duševního zdraví

Naše cesta na vrchol

1 000 pacientůMount Everest
8848 m n. m.

150 pacientů

300 pacientů

450 pacientů

600 pacientů

750 pacientů

900 pacientů



OČEKÁVEJTE 
TO NEJLEPŠÍ

SAMSUNG UE32C5000
LED TV, 82 cm, Full HD

SAMSUNG LE32C550
LCD TV, 82 cm, Full HD 

SAMSUNG HT-C 453 
domácí kino 5.1, 500 W

SAMSUNG LE40C750
LCD TV 3D, 102 cm, 200 Hz

DVP 7807 REDDVP 7607DVP 7507DVP 9707

ZÁBAVA, AŤ JSTE KDEKOLIV
Přenosné DVD přehrávače

ww.ecg.cz





Perfektně vytištěný katalog s lákavě vyhlížejícími produkty, který nadchne 

zákazníky je i v dnešní době velkou konkurenční výhodou. Přenos obsahu do 

virtuálního prostředí, online katalogu či webshopu je pro nás samozřejmostí.

 KATALOGY
  VÝROČNÍ 
ZPRÁVY



2011 2012 2013

Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram 5

5 999,-
vaše cena

7 258,79 s DPH

9 999,-
12 098,79 s DPH

běžná cena

bodů
9

Pohodlí a relaxace na zahradě

SLEVA

40%

Pouhým stiskem tlačítka vám tento slunečník 
v horkých dnech poskytne příjemnou ochranu 
proti slunečním paprskům. Solárně poháněný 
motor na dálkové ovládání – opravdový luxus, 
který si zamilujete.

• Rozměr při otevření: 395 cm
• Maximální výška: 278 cm
• Materiál svrchního dílu: polyester s voděodolnou 

povrchovou úpravou
• Materiál konstrukce: hliníková tyč o průměru 67 mm
• Povrchová úprava: práškové lakování
• Balení obsahuje jeden dálkový ovladač
• Hmotnost: 25 kg

SELERAGO
Motorizovaný slunečník

Zahradní nábytek

Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram4

Pohodlí a relaxace na zahradě

Zahradní nábytek

9 999,-
vaše cena

12 098,79 s DPH

19 999,-
24 198,79 s DPH

běžná cena

bodů
10

S jednotlivými komponenty si můžete vytvořit vlastní sezení 
různých tvarů a velikostí. 

• Včetně pěnových polyesterových polštářů
• Materiál: široký PE ratan
• Konstrukce z kovových trubek
• Povrchová úprava: práškové lakování
• Rohová pohovka: 78 x 78 x 65 cm (š x h x v)
• Křeslo: 63 x 78 x 65 cm (š x h x v)
• Podnožka: 63 x 63 x 32 cm (š x h x v)
• Stůl s 5mm tvrzeným sklem: 63 x 63 x 42 cm (š x h x v)
• Hmotnost výrobku: 42,2 kg

ARLENA
Ratanový set 6dílný

SLEVA

50%

Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram 11

SLEVA

35% GR 4010
Kontaktní gril

Spotřebiče bez kompromisů

• S variabilním nastavením teploty 
od 180 do 220 °C

• Nastavení sklonu spodní grilovací desky 
a nastavení výšky horní desky

• Sklopením nožek lze nastavit sklon spodní desky 
pro odvádění přebytečného tuku do vyjímatelné 
odkapávací misky

Quantanium™
• Grilovací desky jsou opatřeny vysoce kvalitní 

nepřilnavou povrchovou úpravou Quantanium™ 
odolnou proti poškrábání 

• Snadné čištění
• Pro snadnější čištění grilovacích ploch je 

přiložena čisticí stěrka

1 599,-
vaše cena

1 934,79 s DPH

2 479,-
2 999,59 s DPH

běžná cena

bodů
6

Grilování

Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram16

SLEVA

33%

999,99 
vaše cena

1 209,99 s DPH

1 499,-
1 813,79 s DPH

běžná cena

bodů
5

Zahrada

Dokonalá tečka v péči o trávník a keře 

ISIO
Souprava akumulátorových nůžek

Souprava akumulátorových nůžek na keře a na 
trávu plus designové zahradní rukavice Laura 
Ashley. Kompaktní a lehké – pro snadné stříhání 
keřů, drobnolistých živých plotů a okrajů trávníků.

• Výkonné – elektronický antiblokovací systém 
umožňuje plynulé stříhání tvrdých větví

• Lithium-iontová technologie umožňuje 
rychlejší nabíjení, vylučuje paměťový efekt 
a samovybíjení, proto jsou nůžky neustále 
připraveny k použití

• Ergonomická pogumovaná oboustranná rukojeť
• Praktická čtyřstupňová indikace stavu nabití 

akumulátoru
• Malé, lehké, kompaktní, hmotnost pouze 550 g
• Jednoduché nabíjení pomocí nabíjecího kabelu
• Kvalitní čepele s precizním broušením

Technické údaje
• Typ akumulátoru: lithium-iontový 
• Napětí článku: 3,6 V 
• Doba chodu na jedno nabití 

akumulátoru: až 50 min 

• Doba nabíjení akumulátoru: 3,5 h
• Délka lišty na keře: 12 cm 
• Šířka lišty na trávu: 8 cm 
• Rozestup nožů: 0,8 cm 
• Hmotnost: 550 g

+ NAVÍC
 designové rukavice

Ceny jsou uvedeny v CZK. Exkluzivní věrnostní program MAKRO. 3

+10 BODŮ

Také jste si někdy snili, že přijdete domů z práce a bude 
uklizeno?! Tedy že vás nečeká další práce navíc v podo-
bě nekonečného úklidu? Sen se stal skutečností a do 
našich domácností přichází robotický vysavač. Renomo-
vaná značka Ecovacs se zabývá vývojem robotiky řadu 
let.

  Robotický podlahový vysavač
  Ideální pro čištění všech typů podlahových ploch: dře-
věných, linolea, dlaždic i koberců s nízkým vlasem

  Se svou výškou 9,8 cm snadno vjede pod nábytek
  Možnost naprogramování 2 časů úklidu denně. Při jed-
nom úklidu zvládne plochu až 120 m2

  Automatické rozpoznání dokončení úklidu a následný 
návrat do nabíjecí stanice

  LCD displej a dálkové ovládání pro snadné nastavení 
a signalizaci provozu

  Rotační kartáč zvyšuje účinnost vysávání na kobercích, 
postranní kartáč pomáhá při vysávání podél stěn

  33 bezpečnostních senzorů, senzory proti pádu ze 
schodů, lehce přejíždí přechodové lišty

  Virtuální zeď a magnetická páska pro vymezení prostoru 
pohybu vysavače

  Antibakteriální povrch vysavače ničí bakterie i viry
  Velmi tichý při vysávání, hlučnost nižší než 62 dB

www.ecovacs.cz

Robotický vysavač

ECOVACS D58

9 999,-
11 998,80,- s DPH

MOC

3 999,-
4 798,80,- s DPH

VAŠE CENA

Exkluzivní věrnostní program MAKRO. Ceny jsou uvedeny v CZK. 2

+12 BODŮ

Výjimečně velký vnitřní objem v porovnání s vnějšími roz-
měry, při zachování velmi nízké spotřeby energie. Naku-
pujte více potravin méně často a získejte tak více volného 
času.

   Nejlepší energetická účinnost
  LCD s dotykovým ovládáním
  CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
  Funkce FrostMatic
  Funkce Dovolená
  Dvojitý systém regulace se 2 termostaty
  Nerezové provedení
  Nové vrchní osvětlení LED
  1× průhledná zásuvka FreshBox s teleskopickými výsuvy
  1× průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox s teleskopic-
kými výsuvy
  Energetická třída: A++
  Spotřeba elektrické energie za rok: 236 kWh
  Celkový hrubý objem: 359 l
  Čistý objem chladničky: 245 l
  Čistý objem mrazničky: 92 l

Kombinovaná chladnička 

AEG S73600CSM0

ALARM

FROST 
MATIC

17 999,-
21 598,80,- s DPH

MOC

12 399,-
14 878,80,- s DPH

VAŠE CENA

1717Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram

IXO je nejlepším přítelem v každé domácnosti. Pro nejrůznější varianty 
šroubování do všech materiálů se všemi druhy šroubů a vrutů, a to 
i v nejhůře dostupných rozích. Malý, šikovný a vždy připravený k použití. 
Důvodem je inovativní technologie lithium-iontového akumulátoru 
a ergonomický design. Ergonomický design znamená, že vám 
akumulátorový šroubovák IXO bezpečně a pohodlně padne do ruky. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

•  volnoběžné otáčky 215 min-1 
•  max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj 3/4,5 Nm 
•  napětí akumulátoru 3,6 V 
•  magnetický držák bitů s šestihranným upínáním 
•  hmotnost 0,3 kg 

FUNKCE

•  lithium-iontová technologie – odbourání paměťového efektu; 
nedochází k samovolnému vybíjení – vždy připraven k použití

• ergonomická rukojeť Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou
• vestavěné pracovní osvětlení – vždy dobře osvětlený obrobek
• pravý/levý chod
• indikátor stavu nabití a směru otáčení
•  součástí dodávky je nabíječka a 10 standardních šroubovacích bitů 

(včetně bitu Ikea)

Tvořte své kutilské příběhy s IXO šroubovákem

SLEVA 30 %

Akumulátorový šroubovák 
IXO 

999,-
1 198,80 s DPH
BĚŽNÁ CENA

699,99,-
839,99 s DPH
VAŠE CENA

5 BODŮ

44 Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram

3 749,-
4 498,80 s DPH
BĚŽNÁ CENA

2 499,-
2 998,80 s DPH
VAŠE CENA

8 BODŮ

IDEÁLNÍ SPOLEČNÍK NEJEN NA CESTY 

Chcete cestovat bez křiku a všetečných otázek vašich dětí? Pořiďte jim 
přenosnou televizi s DVD a otočným displejem, který jim přinese zábavu. 
Už nebudete muset cestovat se všemi oblíbenými hračkami – bude 
stačit CD, DVD nebo fl ash disk s oblíbeným fi lmem, seriálem či hudbou. 
V příslušenství najdete sluchátka, brašnu pro uchycení v automobilu 
a kabel pro napájení z 12V automobilové zásuvky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

• úhlopříčka 10" (26 cm)
• LCD displej s LED podsvícením a rozlišením 800 × 480 px
• DVB-T – zabudovaný digitální tuner s podporou EPG
• přehrává formáty: JPG, MP3, AVI, DivX, XviD 
•  přehrává: DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD/VCD, 

CD R/RW
• USB vstup, vstup pro SD/MMC/MS karty
• sluchátkový výstup, AV výstup, zabudované reproduktory
•  nabíjecí zabudovaný akumulátor, standardní doba provozu na 

akumulátor 2 hodiny
•  příslušenství: sluchátka, AC adaptér na 220 V, adaptér do auta na 12 V, 

AV kabel, dálkové ovládání, brašna pro přenos a uchycení do auta

Zabavte děti na cestách!

Přenosná LED televize 
s DVD Hyundai PDP10650DVBT

SLEVA 33 %

ďte jim 
e zábavu.
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Ceny jsou uvedeny v CZK. Exkluzivní věrnostní program MAKRO. 15

Naprostá klasika.
Tradiční nůž vyhledávaný profesionály i amatérskými kuchaři. 
Spolehlivá kvalita klasicky nýtovaného nože. 
Pevná průběžná čepel a bezespárá konstrukce zaručují 
bezpečnou a spolehlivou manipulaci a uspokojí i toho nejná-
ročnějšího kuchaře.

Speciální nerez ocel
Čepel FRIODUR® tvrzená mrazem
Nůž SIGMAFORGE® – vykován z jediného kusu oceli
Opora prstu
Materiál rukojeti: syntetický
Bezespárý spoj čepele a rukojeti

Sada obsahuje:
  bambusový blok
  nůž špikovací 10 cm
  nůž vykosťovací 14 cm
  nůž plátkovací 16 cm
  nůž kuchařský 20 cm
  ocílka 23 cm

5dílný blok s noži 

Zwilling J.A.Henckels Professional „S“

+10 BODŮ

8 246,-
9 895,20,- s DPH

MOC

4 999,-
5 998,80,- s DPH

VAŠE CENA

E ou uvedeny v CZK. 14

+8 BODŮ

Exkluzivní věrnostní program MAKRO. Ceny jso

Vše v jednom pro dokonalý výsledek mixování, 
krájení, sekání, strouhání! Veškeré příslušenství 
vždy po ruce, přímo na palubě kuchyňského 
robotu!

  Kuchyňský robot
  Systém příslušenství: All in One
  Příkon: 700 W
  Regulace výkonu, pulzní tlačítko,turbo tlačítko
  Mixér: plastový džbán 1,5 l
  Nádoba: 2 l
  Nástavce z nerez oceli: 5 ks
  Lis na citrusy
  Navíječ kabelu

Kuchyňský robot

Electrolux EFP4200

2 999,-
3 598,80,- s DPH

MOC

1 399,-
1 678,80,- s DPH

VAŠE CENA

1313

Díky profesionálnímu výkonu tohoto vysoušeče můžete získat jemné, 
lesklé vlny s použitím koncentrátoru nebo napumpovat objem účesu 
pomocí difuzéru – stačí zvolit dle nálady.

Ionty obsažené v proudu vzduchu, který vychází z vysoušeče, přetváří 
molekuly vody ve vlhkých vlasech na malé mikrokapičky, které se 
snadněji vysouší. Doba potřebná k vysušení vlasů se tak podstatně 
zkracuje a vlasy zůstávají zdravější. Mikrokapičky se také mnohem 
snadněji absorbují, takže vlasy zůstanou hydratovanější a vypadají 
zdravěji. Ionty zároveň zabraňují elektrizování a krepatění vlasů.

• výkonný 2 200W AC motor s dlouhou životností 
• ionizace pro lesk bez krepatění 
•  tourmalín-keramická mřížka pro rovnoměrné rozložení tepla 
• 3 teploty / 2 rychlosti 
• opravdová studená vlna 
• 7mm úzký koncentrátor 
• 11mm koncentrátor pro rychlé vysoušení 
• difuzér pro extra objem 
• plochý kartáč pro uhlazení 
• kulatý štětinový kartáč pro objem 
• profesionální skladovací kufřík 
• 3 m dlouhý kabel 

Profesionální design & výkon 
v sadě s příslušenstvím

1 165,83
1 399,- s DPH
BĚŽNÁ CENA

699,99
839,99 s DPH
VAŠE CENA

5 BODŮ

SLEVA 40 %

Vysoušeč vlasů 
Remington AC5010 Luxe

Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram

66 Ceny jsou uvedeny v CZK. 
Podrobné informace k výrobku naleznete na www.makro.cz/vernostniprogram

Také jste někdy snili, že přijdete domů z práce a bude uklizeno?! 
Sen se stal skutečností a do našich domácností přichází robotický 
vysavač. Renomovaná značka Ecovacs se zabývá vývojem 
robotiky řadu let. Ve věrnostním programu nabízíme exkluzivní 
model v krásném designu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

•  robotický podlahový vysavač s LCD displejem
•  rotační kartáč zvyšuje účinnost vysávání na kobercích 
•  4 režimy úklidu: automatický, 

podél stěn, lokální a intenzivní úklid
•  33 bezpečnostních senzorů
•  lehce přejíždí přechodové lišty do 1 cm
•  po dokončení úklidu automatický návrat
•  ideální pro čištění všech typů podlahových ploch 

i koberců s nízkým vlasem do 1 cm
•  2 časy úklidu během dne
•  antibakteriální povrch eliminuje rozmnožování bakterií a virů 
•  virtuální zeď a magnetická páska pro vymezení prostoru vysávání
•  čas úklidu 60 minut, čas nabíjení 3 hodiny
•  součástí balení je: nabíjecí stanice, dálkový ovladač, virtuální zeď, 

baterie, náhradní postranní kartáč, magnetická páska, čisticí háček
• eko příkon 30 W, napětí 230 V ~ 50 Hz / 14,4 V
•  hlučnost < 62 dB

Úklid už není vaší starostí

Robotický vysavač Ecovacs 
Deebot D59

SLEVA 46 %

zeno?!
obotický

uzivní 

a virů 
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7 492,-
8 990,40 s DPH
BĚŽNÁ CENA

3 999,-
4 798,80 s DPH
VAŠE CENA

10 BODŮ



AZZURRA6 Tuto sérii najdete na www.hopa-koupelny.cz/keramika/thin
Další série najdete na www.azzurraceramica.it

Ceny včetně DPH.

THIN
THI 60M/SOSP 
60 × 45
6 921 Kč

THI 260M 
60 × 43
6 292 Kč

THI 75M/SOSP 
75 × 45
7 236 Kč

THI 270M 
70 × 45
7 236 Kč

THI 110M/SOSP 
110 × 50
10 067 Kč

THI 120M/SOSP 
120 × 50
11 955 Kč

thin sospesa
(nástěnné)

thin sospesa
(nástěnné)

AZZURRA 7Ceny včetně DPH.

THI 156/SOSK (WC závěsné) 
56 × 36
7 236 Kč 

Bílé sedátko – 1 444 Kč
Sedátko „soft-closing“ 
– 2 455 Kč

Tuto sérii najdete na www.hopa-koupelny.cz/keramika/thin
Další série najdete na www.azzurraceramica.it

THIN
thin incasso
(zápustné)

THI 55/IN 
55 × 35
piano rubinetteria
6 292 Kč

THI 60/IN 
60 × 40
7 550 Kč

THI 75/IN 
75 × 40
8 180 Kč 

THIN 162/MBP
(WC kombi kapotované)
62 × 36 × 85
12 584 Kč 

thin sospesi/terra

THI 556/SOSK (bidet závěsný)
56 × 36
7 236 Kč

THI 556 (bidet volně stojící)
56 × 36
6 607 Kč 

THI 156/P (WC volně stojící)
56 × 36
6 607 Kč 

Bílé sedátko – 1 444 Kč
Sedátko „soft-closing“ 
– 2 455 Kč

Bílé sedátko – 1 444 Kč
Sedátko „soft-closing“ 
– 2 455 Kč

AZZURRA

8

Ceny včetně DPH.

Tuto sérii najdete na www.hopa-koupelny.cz/keramika/tulip

Další série najdete na www.azzurraceramica.it

TULIP
TUL 260 60 × 45

9 312 Kč

TUL 275 75 × 45
10 602 Kč 

TUL 290 90 × 48
13 433 Kč

TUL 200FR/ST60 × 35
15 227 Kč

tulip sospeso(nástěnné)

TUL 200/70 70 × 48
13 434 Kč

TUL 300 (sloup k umyvadlu)70 × 48 × 84,59 123 Kč

tulip colonna/semicolonna(nástěnné)
pohled shora 

čelní pohled

TUL 4540 IN 45 × 40
7 708 Kč

TUL 6040 IN 60 × 40
9 910 Kč

TUL 7540 IN 75 × 40
12 490 Kč 

TUL 9040 IN 90 × 40
14 377 Kč 

TUL 300FR (polosloup)60 × 35 × 8411 011 Kč

tulip appoggio/semincasso(na desku/zápustné)

tulip freestanding(volně stojící)



Design radiátorů HOPA vychází z celosvětových 

módních trendů v oblasti vybavení koupelen. 

Vnáší do jakékoliv koupelny prvek exkluzivity a vý-

jimečnosti společně s nekompromisní kvalitou. Ši-

roká řada barevných kombinací a nabídka kla-

sických i neotřelých tvarů vytváří prostor pro reali-

zaci tradičních i moderních koupelen.
Radiátory HOPA splňují ty nejvyšší požadavky na 

vzhled a zároveň se vyznačují precizním zpraco-

váním a technologií výroby. Dokonalá antikoroz-

ní úprava a ošetření povrchů dovolují poskytnout 

dlouhou záruku celých 8 let.

Vneste do svého domova lehkost s radiátory 

PULS, důstojnost s radiátory TOWER, hravost 

s radiátory JAZZ nebo jedinečnost s radiátory 

INVENTIO. Neotřelý vzhled radiátorů ZEBRA či 

RETTO dodá Vaší koupelně skutečné kouzlo.Praktické a přitom krásné radiátory z řady INDIVI 

a JAZZ jsou vybaveny zrcadlem a to ve dvou bar-

vách. Radiátory a sanitární vybavení HOPA naplní 

Vaše představy o vysněné koupelně.



 VELETRHY





Varianta B

Varianta B





 ILUSTRACE
 MASKOTI
 3D





Zpracování kreativních návrhů na zadané téma od nápadu po storyboardové skicy







Znám produkty 
HOPA

od A do Z.











VŠE PRO TRUCK & BUS

BCE ÄËß TRUCK & BUS

ALL FOR TRUCK & BUS

VŠETKO PRE TRUCK & BUS

ALLES FÜR LKV & BUS

WSZYSTKO DLA TRUCK & BUS

MASARYKOVO
MUZEUM
V HODONÍNĚ



Držíme v rukou
     všechny trumfy

VABANQUE, spol. s r. o.

advertising, design, packaging, multimedia

Vodní 1972, 760 01 Zlín

tel.: +420 577 044 073, +420 777 200 094

e-mail: info@vabanque.cz

www.vabanque.cz


