
leden
2022

Led(n)ově 
nízké ceny!

česká značka s nápady

platnost letáku od 1. 1. do 31. 1. 2022

•  luxusní nadčasový vzhled
•  prvotřídní nerezavějící ocel
•  sklonerezové poklice 

s otvorem pro páru
•  masivní vodotěsné úchyty
•  třívrstvé sendvičové dno 

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí 6,0 l; ∅ 24 cm 
Kastrol s poklicí 3,0 l; ∅ 20 cm
Kastrol s poklicí 2,5 l; ∅ 18 cm
Kastrol s poklicí 1,5 l; ∅ 16 cm 
Rendlík s poklicí 1,0 l; ∅ 14 cm

Sada nádobí 
VIVA, 10 dílů
4 499,-

3 299,-

ušetříte 26 %

%%%63636363
slevy až slevy až slevy až slevy až 

na vybrané zbožína vybrané zboží

LednovéLednové



Pánev 
hluboká 
s poklicí
∅ 28 cm  

929,- 679,-

Pánev 
4 oka
∅ 24 cm  

529,- 389,-

Wok
∅ 28 cm  
649,-

479,-

Oboustranná 
pánev
∅ 26 cm  
999,-

749,-

Pánev na 
palačinky
∅ 22 cm  

319,- 239,-
∅ 25 cm  

359,- 269,-

Úspora energie i času
•  vysoce kvalitní 

nerezavějící ocel
•  masivní úchyty, které nepálí
•  dva na sobě nezávislé ventily 

pro maximální bezpečí

Pánve PRESTO
ušetříte až 26 %

Loupač 
na česnek 
PRESTO  

109,- 79,-

-27 %

Mlýnek na maso 
HANDY, univerzální
1099,-

849,-

ušetříte 22 %

Tlakový hrnec MAGNUM 

5,0 l 1 649,- 1 199,-
7,0 l 1 799,- 1 299,-

ušetříte 27 %

∅ 18 cm 319,- 239,-
∅ 20 cm 359,- 269-
∅ 22 cm 409,- 299,-
∅ 24 cm 449,- 329,-

∅ 26 cm 539,- 399,-
∅ 28 cm 559,- 409,-
∅ 30 cm 639,- 479-
∅ 32 cm 649,- 479,-

Pánev



Nůž vykrajovací
7 cm 

129,- 99,-

-23 %

Nůž na zeleninu 
13 cm 

169,- 129,-

-23 %

Nůž řeznický 
20 cm 

259,- 199,-

-23 %

Nůž na sýr 
15 cm 

199,- 149,-

-25 %

Nůž na 
masové kapsy 
13 cm 

199,- 149,-

-25 %

Sekáček 
16 cm 

319,- 239,-

-25 %

Nůž fi letovací 
18 cm 

229,- 169,-

-26 %

Nůž na šunku 
25 cm 

249,- 189,-

-24 %
Ocílka 
22 cm 

329,- 249,-

-24 %

Nůž na chléb 
21 cm 

269,- 199,-

-26 %

Nůž steakový
13 cm 

159,- 119,-

-25 %

Nůž univerzální 
9 cm 

149,- 109,-
13 cm 

189,- 149,-

až -26 %

Nože HOME 
PROFI

Nůž kuchařský 

14 cm 229,- 169,-
17 cm 269,- 209,-
20 cm 319,- 239,-

až -26 %

Nůž vykosťovací 
13 cm

179,- 139,-
15 cm

229,- 169,-

až -26 %

Blok NOBLESSE
pro 4 nože 

519,- 399,-
pro 6 nožů, 
nůžky na 
drůbež / ocílku

749,- 549,-

až -26 %

Nůž porcovací 
17 cm 

259,- 199,-
20 cm 

269,- 199,-

až -26 %



Nenechte si ujít výlety do přírody ani v zimě. Stačí s sebou 
vzít horký čaj nebo třeba svařák a hned vám bude teplo i na 
dlouhé procházce zasněženou krajinou. Dvouplášťové vakuové 
termosky CONSTANT z prvotřídní nerezavějící oceli uchovají 
nápoj déle horký a lehce najdou místo v každém batůžku.

Hurá ven!

Termoska s hrníčkem
CONSTANT CREAM, nerez
0,3 l; 0,5 l; 0,7 l; 1,0 l
od 449,-  

od 319,-

ušetříte až 28 %
Termoska s hrníčkem
CONSTANT CREAM, nerez
0,3 l; 0,5 l; 0,7 l; 1,0 l

28 %

ušetříte 25 %

Bábovkové formy
DELÍCIA SiliconPRIME
Bábovka vysoká
∅ 24 cm, malina
359,-

269,-
Bábovka vysoká
∅ 24 cm, rozeta

359,- 269,-

Bábovka vysoká
∅ 23 cm, klínky

359,- 269,-

Cestovní termoska 
CONSTANT 
0,5 l, nerez
599,-

459,-

-23 %

Rychlovarná konvice 
GrandCHEF 1,2 l

1 199,-
Půvabná, 
malá, rychlá
•  objem 1,2 l
•  široké hrdlo pro 

snadné plnění
•  přehledná stupnice
• indikátor ohřevu
•  fi ltr pro zachytávání 

nečistot

Novinka



ušetříte 39 %
Struhadlo HANDY 
X-sharp, různé druhy
329,-

199,-

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

149,-

ušetříte 30 %
Máslenka na stůl 
DELLA CASA
329,-

229,-

ušetříte 42 %
Struhadlo 
na hranolky HANDY
349,-

199,-

Zaostřeno 
na struhadla
•  mimořádně ostré a odolné čepele 
•  unikátní ergonomie strouhání
•  ochranný kryt slouží i jako zásobník

•  skvělý pro fritování 
hranolků a dalších jídel

•  do nádob s ∅ 24 cm
•  s háčkem na zavěšení 

a odkapání oleje

1. kombinované
2. velké otvory
3. střední otvory
4. julienne

1. 2. 3. 4.

Kráječ na cherry 
rajčata HANDY

219,- 129,-

-41 %
Nádoba pro 
přípravu másla 
DELLA CASA

279,- 179,-

-35 %

Máslenka 
DELLA CASA

189,- 139,-

-26 %

Novinka
Fritovací koš 
GrandCHEF 
∅ 23 cm 

599,-



ušetříte 21 %
Odkapávač 
z mikrovlákna 
CLEAN KIT

379,- 299,-

Čistič 
na krbová skla  
500 ml, Aloe vera

119,-

Čistič na keramické 
a vinylové podlahy 
1 000 ml, Pomeranč 
a citronová tráva

129,-

Čistič na dřevěné 
a laminátové podlahy 
1 000 ml, Pomeranč 
a citronová tráva

129,-

Čistič 
na vodní kámen 
500 ml, Aloe vera

119,-

Kuchyňské houbičky 
CLEAN KIT, 10 ks

39,- 19,-

-51 %

Novinka
Ochranná 
podložka 
do mrazničky 
FlexiSPACE 
120 × 40 cm

169,-

Rukojeť na 
kuchyňské houbičky 
CLEAN KIT

79,- 39,-

-50 %

Kuchyňské houbičky 
CLEAN KIT, 5 ks, 
extra odolné

39,- 19,-

-51 %

Novinka

Čističe Profi MATE

skladný

nezanechávají 
na prádle otisky

Zní tak vaše letošní novoroční předsevzetí? 
Víme, jak na to. S partou těchto šikovných 
pomocníků budete mít doma stále čisto 
a uklizeno. Od nádobí po podlahu.

Žádný složitý úklid

Kolíčky na prádlo 
v košíku CLEAN KIT, 
20 ks

199,- 123,-

-38 %



Neporušené zboží zakoupené 
v prodejnách lze bez udání 
důvodu do 2 týdnů vyměnit, 
při nákupu v e-shopu 
do měsíce vrátit. 

Z každého nákupu 
v prodejně i e-shopu 
získáte body, které 
zlevní příští nákup.

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 
z více než 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. 

ušetříte 51 %
Plátkovací kráječ 
PRECIOSO

409,- 199,-

plátkování 1 až 7 mm

Tvořítko 
na hnízda 
GrandCHEF 

269,- 99,-

-63 %

Mlýnek na 
muškátový 
oříšek 
GrandCHEF 

429,- 249,-

-41 %
Sáčky toast 
& gril DELÍCIA 
GOLD, 2 + 1 ks 

199,- 99,-

-50 %

Loupač 
na pomelo 
a grepy 
PRESTO

69,- 49,-

-28 %

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 1 499 Kč je doprava ZDARMA nebo si zboží zdarma rezervujte v prodejně
k osobnímu odběru.

Uvedené maloobchodní ceny jsou platné v obchodní síti provozované společností Tescoma s.r.o. 
U ostatních partnerských prodejců se ceny mohou lišit.

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 nebo do vyprodání skladových zásob. Barevné varianty produktů 
jsou dle dostupnosti na jednotlivých prodejnách. Maloobchodní ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 
Za případné chyby neručíme.

fb.com/tescoma.cz

@tescoma_offi cial

cz.linkedin.com
/company/tescoma

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

a rezervujte 
si zboží ve své 
prodejně

Vybírejte online

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


Odpařovač 
FANCY HOME Stones 

250 ml 179,- 139,-
420 ml 259,- 199,-

ušetříte až 23 %

ušetříte 23 %
Ultrasonický zvlhčovač vzduchu 
FANCY HOME Zen 4,6 l
2 599,-

1 999,-

4,6 l

•  4 stupně intenzity páry
•  časovač pro 2, 4, 6, a 8 hodin provozu
•  objem 4,6 l = až 46 hodin nepřetržitého provozu
•  funkce automatického vypnutí
•  relaxační podsvícení v 7 barvách

Vyžeňte z domu 
suchý vzduch

snadné plnění

250 ml

420 ml


