
Tlačítko 
pulzního 
mixování

 antracitová 

 smetanová 

česká značka s nápady

platnost letáku od 1. 4. do 30. 4. 2021

Smoothie mixér 
PRESIDENT 0,6 l 

2 barvy

1499,-

1199,-

ušetříte 20 %

Jedna láhev nestačí?
Pořiďte si další!

Náhradní
smoothie láhev 
PRESIDENT 0,6 l
2 barvy

299,-

Smoothie mixér PRESIDENT s funkcí 
pulzního mixování a noži z prvotřídní 

nerezavějící oceli hravě zatočí s kousky 
ovoce i zeleniny. Doslova za pár vteřin  

vykouzlí lahodné smoothie, mléčný 
koktejl i zdravou dětskou svačinku.

Balení obsahuje smoothie 
mixér, skleněnou nádobu 

a praktickou cestovní láhev. 

Naplňte jarní dny

energií



-21 %
Ošatka s miskou na domácí 
chléb DELLA CASA
329,-

259,-

-26 %
Forma kulatý chléb  
DELLA CASA

269,- 199,-

Pytlík pro ukládání 
pečiva 4FOOD 
50 × 35 cm

189,- 149,-

-21 %

Nádoba pro 
přípravu másla 
DELLA CASA

279,- 179,-

-35 %

ušetříte 51 %
Dávkovač na
máslo a pomazánky 
DELLA CASA, 4 trysky
309,-

149,-

•  máslo díky vodnímu fi ltru vydrží 
čerstvé nejméně 14 dní i bez 
skladování v lednici

•  rukojeť nevyčnívá, 
ani když je dávkovač 
naplněný máslem

Máslenka na stůl
DELLA CASA
329,- 249,-

-24 %

-25 %
Souprava 

pro přípravu 
krémového sýru

DELLA CASA

429,- 319,-

Chlebovka 4FOOD

32 cm 539,- 399,-
42 cm 739,- 549,-

-25 %

Pusťte se do výroby tradičního chleba. S naší ošatkou
to zvládnete na jedničku. Nadýchané čerstvé pečivo je 
pak třeba správně uschovat, aby neztratilo nic ze svých 
benefi tů a vydrželo dlouho voňavé, křupavé a lahodné.

Domácí chléb

4 trysky

Máslo se 
lehce roztírá



Elektrický mlýnek 
na pepř VITAMINO

639,- 499,-
Elektrický mlýnek 
na sůl VITAMINO

639,- 499,-

ušetříte 21 %

Stojánek na vejce 
ALL FIT ONE, 2 ks

139,-

Novinka

Keramická forma 
toastový chléb 
DELÍCIA

699,-

Novinka

Lis na zdravé 
tyčinky 
DELLA CASA
429,-

299,-

-30 %

Sendvičovač 
PRESIDENT 3 v 1

1299,-

• grilovací desky lehce 
vyměníte stiskem tlačítka

• multifunkční sendvičovač, 
vaflovač a gril v jednom

• silnostěnná keramika s kvalitní 
dvoubarevnou glazurou 

• víko obtiskne reliéf pro stejně silné plátky
• upečený chléb lze z formy snadno vyklopit

-26 %
Nakličovací miska 
se semínky SENSE

269,- 199,-

Nejlepší pár tvoří 
s Univerzálním 
podšálkem 
ALL FIT ONE

sůl pepř

Včetně receptů

+ zdarma
Sáčky toast & gril 

DELÍCIA GOLD, 2 + 1 ks
v hodnotě 179,-



Tvořítko na 
závitky HANDY
219,- 159,-

-27 %

Snadné nastavení teploty 
40, 80, 90, 95 a 100°C

Vykrajovací a plátkovací čepel

•  unikátní funkce 
100 °C – 40 °C 
pro přípravu 
sterilizované vody

•  funkce KEEP pro 
udržení teploty 
vody po dobu 
30 minut

Rychlovarná konvice 
PRESIDENT 1,7 l
2999,- 

2299,-

ušetříte 23 %

2200 W
 pro rychlé 
 dosažení 

varu 

každé za
319,-

199,-
1. střední otvory
2. kombinované
3. julienne
4. velké otvory

1. 3.2. 4.

Zásobník 
slouží i jako 

ochranný kryt

Opatřeny 
protiskluzovou 

úpravou

Struhadlo HANDY X-sharp
ušetříte 37 %

•  rozkrojí avokádo, 
odstraní pecku a vykrojí 
měkkou dužinu vcelku 
nebo v plátcích

Kráječ na 
avokádo HANDY

129,-

Novinka

Sushi snadno
 a rychle

Krájecí deska 
PRECIOSO
26 × 16 cm 219,- 169,-
30 × 20 cm 329,- 259,-
36 × 24 cm 429,- 339,-

až -22 %



Jsou hravé, jsou veselé, 
jsou tak akorát pro chvíle 
relaxace a pohody. Šálky 
a hrnky myCOFFEE, 
Pastels vybarví vaše 
dny do růžova. 

Novinka!

Hrnky a šálky
myCOFFEE

Hrnek, 
4 ks, Pastels

899,-

Šálek na espresso 
s podšálkem, 
6 ks, Pastels

999,-

Kávovar PALOMA

1 šálek 319,- 239,-
2 šálky 399,- 299,-
3 šálky 429,- 329,-
6 šálků 579,- 439,-
9 šálků 789,- 589,-

ušetříte až 25 %-20 %
Mlýnek na kávu 
GrandCHEF
749,-

599,-
•  6 stupňů

hrubosti mletí 
•  keramický mlecí 

mechanismus

Praktická 
odnímatelná 
odměrka

Dárkové
balení



ušetříte 28 %

1. Hrnce od 749,- 559,-
2. Kastroly od 699,- 519,-
3. Mlékovar 649,- 479,-

1.

3.

2.

Pánev i-PREMIUM
∅∅ 24 cm 939,- 739,-
∅∅ 26 cm 1049,- 819,-
∅∅ 28 cm 1149,- 899,-

-21 %

Tlakový hrnec ULTIMA
4 l 3599,- 2799,-
6 l 3799,- 2999,-
7,5 l 3999,- 3149,-

-21 %

nářadí
SPACE TONE
vybrané druhy

Rendlík 
PRESTO MINI ∅ ∅ 14 cm
269,- 199,-

ušetříte 26 %

-26 %
Rendlík hluboký 
PRESTO MINI ∅ ∅ 12 cm
269,- 199,-

od 96,- 69,-
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nádobí 
HOME PROFI
vybrané druhy

•  velký otočný uzávěr víka
•  pohodlné zavírání 

i otevírání jednou rukou
•  IDEALCOOK – rychlé 

nastavení ideálního tlaku
•  4 pojistky pro bezpečné 

použití

•  masivní odlévaná pánev
•  odolný antiadhezní povlak
•  vhodná pro kovové nářadí

•  vyrobeno z prvotřídního 
žáruvzdorného nylonu

•  odolné do 210 °C
•  nepoškrábe povrch 

nádobí

ušetříte 25 %



Talíř LEGEND
Dezertní ∅∅ 21 cm 89,- 69,-
Mělký ∅∅ 27 cm 129,- 99,-
Hluboký ∅∅ 22 cm 109,- 82,-

až -24 %

perleťová

hnědá

ušetříte 27 %
Prostírání 
FLAIR RUSTIC
45 × 32 cm
109,- 79,-/ks

antracitová

Jídelní vidlička, 6 barev
Jídelní nůž, 6 barev

Polévková lžíce, 6 barev

62,- 49,-/ks 

příbory 
FANCY HOME

Blok na nože 
PRECIOSO, se 6 noži
1599,-

1199,-

ušetříte 25 %

•  čepele z německé 
nožířské oceli

•  blok lze rozložit 
a dokonale vyčistit

•  nastavitelný 
sklon bloku

•  nože lze vkládat 
ostřím nahoru i dolů

hygienický

ušetříte 20 %

písková Souprava obsahuje
blok a tyto nože:
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Pozvěte ke stolu barvy
Z kvalitních nerezových příborů 

s rukojetí v šesti veselých barvách 
přímo sálá pozitivní energie. A protože je 
nabízíme jednotlivě, po kusech i barvách, 

můžete si je sami kombinovat podle 
nálady či příležitosti. Na výběr máte 

z atraktivní bílé, limetkové, oranžové, 
červené, smaragdové a modré.



stylová intimita

Kde jinde by to mělo zářit čistotou 
a přívětivostí, než v koupelně. Je to náš intimní 
prostor. Místo, kde odkládáme špinavé a odkud 
vycházíme blaženější a krásnější. Aby to tak 
opravdu bylo, připravili jsme pro vás ucelenou 
linii velmi praktických doplňků do koupelny 
či na toaletu. Svým designem a funkčností dodají 
vaší hygieně punc přirozené jednoduchosti.

Novinka

Dávkovač mýdla 
270 ml

189,-

Dávkovač mýdla 
160 ml

169,-

Miska na mýdlo

69,-
Kelímek

69,-

Zásobník 
na pastu 
a kartáčky

119,-

Zásobník 
na toaletní 
potřeby

179,-

Organizér na 
dekorativní 
kosmetiku

179,-

Křišťálová čistota průzračné laguny
Pozvěte do své koupelny jednoduchost a jednoznačnost. Moderní vzhled podtrhne čistotu bez kompromisů. Produkty 
LAGOON z odolného plastu vynikají svou funkčností a variabilitou. Vnesou do koupelny řád a přehlednost. V jemných 
pastelových odstínech se hodí do každého interiéru. Jsou vybavené protiskluzovým dnem, snadno se používají a udržují.

 Prostorné 
tlačítko s dlouhou 
dávkovací tryskou

 Vyjímatelná 
odkapávací 
mřížka



Stojan na 
toaletní papír

189,-

Šperkovnice, 
třípatrová

179,-

 Různě velké oddíly

Šperkovnice, 
dvoupatrová

199,-

Dóza, malá

109,-
Dóza, velká

159,-

Šperkovnice, 
třípatrová

179,-

Háček 
na koupelnový 
žebřík, 2 ks

34,-

Dvojháček 
na koupelnový 
žebřík

29,-



ProfiMATE
Novinka

Úklidový set 

1399,-

Úklidový set obsahuje: 
1.  Mop s rozprašovačem 

a návlekem Universal
2. Univerzální teleskopická tyč 
3. Smeták, nástavec
4. Smetáček s lopatkou
5. Závěsná lišta, 3 háčky

Smetáček 
s lopatkou 

179,-

Universal

Power

Návlek pro 
ždímací mop

89,-/ks

Mop s univerzální 
teleskopickou 
tyčí

399,-

Mop 
s rozprašovačem 

799,-
Ždímací mop 

599,-

Ovládání 
rozprašovače 
z rukojeti

Rozprašovací 
zásobník 
na čisticí 
prostředky 
280 ml

Účinný 
systém 
ždímání

3D kloub

3D kloub

3D kloub

Teleskopická 
tyč s rychlým 
nastavením 
výšky

3 typy mopů s výměnnými návleky
• teleskopický mop s nastavitelnou výškou tyče
• moderní rozprašovací mop 
• mop s jedinečným systémem ždímání 
• 3D kloub pro snadný úklid pod nábytkem a v rozích
• při opření o zeď zůstanou stát, jejich zakončení neklouže po zdi
• skladovat je můžete na háčku, úchytce nebo závěsné liště ProfiMATE

 Kompletní informace o linii Profi MATE naleznete na tescoma.cz/profi mate. 

https://tescoma.cz/profimate


ZNAČKOVÝ ESHOP najdete na www.eshop.tescoma.cz, pro telefonické objednávky volejte ZDARMA na telefonní číslo
800 140 770 každý den od pondělí do neděle v době 9.00 – 21.00 hodin (kromě státních svátků). Při nákupu nad 999 Kč 
je doprava ZDARMA nebo si zboží zdarma rezervujte v prodejně k osobnímu odběru.

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2021 nebo do vyprodání skladových zásob. Barevné varianty produktů jsou dle dostupnosti 
na jednotlivých prodejnách. Maloobchodní ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Za případné tiskové chyby neručíme.

Seznam Prodejních center TESCOMA a dalších prodejních míst najdete na www.tescoma.cz/prodejny.

fb.com/tescoma.cz

@tescoma_offi cial

• sklonerezové poklice
• komfortní úchyty
• třívrstvé sendvičové dno
• prvotřídní nerezavějící ocel

Uvnitř nádoby 
odměřovací 

stupnice

Novinka
Sada nádobí 
OPTIMA, 8 dílů

3999,-

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ∅∅ 20 cm, 4,0 l
Kastrol s poklicí ∅∅20 cm, 3,0 l
Kastrol s poklicí ∅∅18 cm, 2,0 l
Rendlík s poklicí ∅∅16 cm, 1,5 l

Z každého nákupu v prodejně 
i eshopu získáte body, které 
zlevní příští nákup 

Možnost do 2 týdnů
vyměnit zakoupené 
zboží bez udání 
důvodu

Už nemusíte 
schovávat účtenky, 
vaše nákupy budou 
evidovány u nás 
a na účtenku 
se můžete kdykoliv 
podívat nebo si ji 
vytisknout

Zaregistrujte se a získejte 
Kartu výhod

www.tescomaklub.cz

Stačí si ho jednoduše rezervovat na
www.eshop.tescoma.cz a následně
vyzvednout v některém ze 100 Prodejních 
center TESCOMA po celé republice. 
K vyzvednutí vám nákup nachystáme 
už za několik hodin (nejpozději do dvou 
pracovních dnů), a to zcela zdarma. 

a rezervujte 
si zboží ve své 
prodejně

Vybírejte online

https://www.eshop.tescoma.cz/
https://www.tescoma.cz/prodejny
https://fb.com/tescoma.cz
https://www.tescomaklub.cz/
https://www.eshop.tescoma.cz/


Dodejte vaření

šmrnc

 Kastrol s poklicí ∅∅ 16 cm, 1,5 l 999,-
Kastrol s poklicí ∅∅ 20 cm, 2,7 l 1199,-
Kastrol s poklicí ∅∅ 24 cm, 4,7 l 1599,-
Kastrol s poklicí ∅∅ 28 cm, 6,8 l 1999,-
Pánev hluboká s poklicí ∅∅ 28 cm 1799,-
Pekáč s poklopem 32 × 26 cm 1999,-

Novinka!

Nové nádobí BORDEAUX – to musíte mít!
Nadchne vás barvou, ikonickým vzhledem 
i celokovovým zpracováním, díky čemuž může na 
sporák i do trouby. Vysoce kvalitní antiadhezní 
povrch je samozřejmostí, benefi tem jsou pružné 
silikonové úchyty pro bezpečnou manipulaci 
s horkou nádobou. Výstupky na vnitřní straně 
poklice zajistí rovnoměrné odkapávání páry zpět 
do hrnce, pokrm se nevysušuje a zůstává šťavnatý.


