
•  precizně zpracované 
nože v masivním bloku

•  rukojeti i blok z tvrzeného 
jasanového dřeva

•  masivní čepel 
z japonské oceli 
s „V“ profi lem pro 
dokonalé ostří

Blok obsahuje tyto nože:
Nůž univerzální 9 cm
Nůž univerzální 13 cm
Nůž kuchařský 18 cm
Nůž porcovací 15 cm
Nůž na chléb 21 cm

Dárek, 
který má říz

Blok na nože 
FEELWOOD, 
s 5 noži
3 299,-

2 499,-

ušetříte 24 %

prosinec
2021

česká značka s nápady

platnost letáku od 1. 12. do 31. 12. 2021

Nože získaly 
ocenění

https://eshop.tescoma.cz/blok-na-noze-feelwood-s-5-nozi


6 dekorů

6 vánočních dekorů

Výrobek získal 
ocenění

Vánoce jsou nejhezčím a také nejsladším 
obdobím roku. Provoňte domov medovými 
perníčky, tradičním lineckým cukrovím 
či křupavými sušenkami s originálními 
vánočními motivy. Razítka vykouzlí 
zábavné odpoledne i pro vaše děti.

Cukroví 
nesmí chybět

ušetříte 50 %
Multi vykrajovátko 
vánoční DELÍCIA
139,-

69,-

ušetříte 20 %
Razítko na sušenky 
DELÍCIA
339,-

269,-

Vykrajovátka s razítkem 
DELÍCIA, 4 ks, Vánoce

219,- 159,-

-27 %

Vykrajovátka na 
linecké DELÍCIA, 
vánoční, 6 ks

219,- 159,-

-27 %
Zdobicí sáček s mini 
tryskou DELÍCIA 
30 cm, 5 ks

84,- 66,-

-21 %

Miska do vodní 
lázně DELÍCIA

339,- 269,-

-20 %

Hravý sušenkový mix
•  šest vyměnitelných raznic 

s originálními motivy
•  praktické kruhové 

vykrajovátko
•  recepty na křehké sušenky 

součástí balení

až -26 %
Mísa nerezová DELÍCIA

∅ 16 cm, 1,5 l 189,- 139,-
∅ 20 cm, 2,5 l 289,- 219,-
∅ 24 cm, 5,0 l 429,- 319,-

https://eshop.tescoma.cz/multi-vykrajovatko-vanocni-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-s-razitkem-delicia-4-ks-vanoce
https://eshop.tescoma.cz/miska-do-vodni-lazne-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-na-linecke-delicia-vanocni-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-s-mini-tryskou-delicia-30-cm-5-ks
https://eshop.tescoma.cz/misy-na-testo?f=material:21035
https://eshop.tescoma.cz/razitko-na-susenky-delicia-6-dekoru
https://eshop.tescoma.cz/razitko-na-susenky-delicia-6-vanocnich-motivu


ušetříte 23 %
Šlehač zdobička 
DELÍCIA
459,-

349,-

ušetříte 24 %
Forma na tradiční 
Trdelník DELÍCIA, 2 ks
499,-

379,-

Čokoládové 
fondue GUSTITO, 
pro 4 osoby

549,- 

349,-

-36 %

Šálek na espresso 
s podšálkem 
myCOFFEE, 
6 ks, Sugar

999,- 749,-

-25 %

Dvoustěnná 
sklenice myDRINK

70 ml, 2 ks 259,- 199,-
250 ml, 2 ks 379,- 299,-
330 ml, 2 ks 429,- 339,-

až -23 %

20 druhů cukroví 
během chvilky
•  lis na sušenky 

a zdobička v jednom
•  20 lisovacích kroužků 

s různými tvary
•  4 dekorační trysky
•  dávkovač na malé 

a velké sušenky
•  pevné kovové zpracování

Krásně voní, skvěle chutná
•  snadná příprava tradičních 

domácích trdelníků
•  jednoduché navinutí 

i rovnoměrné propečení
•  recept součástí balení

ušetříte 25 %
Lis na těsto / zdobička 
DELÍCIA, kovový
539,-

399,-

Forma bochníková 
DELÍCIA 
29 × 16 cm, 
cop

799,-

Novinka

https://eshop.tescoma.cz/slehac-zdobicka-delicia
https://eshop.tescoma.cz/forma-bochnikova-delicia-29-x-16-cm-cop
https://eshop.tescoma.cz/lis-na-testo-zdobicka-delicia-kovovy
https://eshop.tescoma.cz/salek-na-espresso-s-podsalkem-mycoffee-6-ks-sugar
https://eshop.tescoma.cz/cokoladove-fondue-gustito-pro-4-osoby
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-3?f=pocet-ks-v-sade:447;product-line:1075
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-tradicni-trdelnik-delicia-2-ks


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

1 999,-

ušetříte 23 %

Keramický difuzér FANCY 
HOME, Oasis, 2 barvy
429,-

319,-

ušetříte 25 %

Vítejte ve světě 
vůní FANCY HOME
•  stylový keramický 

difuzér s objemem 
až 250 ml

•  ratanové tyčinky 
součástí balení

•  profi lovaný horní okraj pro 
symetrické rozmístění tyčinek

Esenciální olej 
FANCY HOME 15 ml, 6 vůní

249,- 199,-

-20 %

vanilka a pačuli 

levandule 

pomeranč 
a skořice 

růžové květy 

bílá

antracitová

bílá

šedá

lotos a jantar 

svěží bavlna 

Vonná svíčka FANCY HOME
410 g, vybrané vůně
319,-

239,-

ušetříte 25 %

Aromalampa 
FANCY HOME, 
Stones, 2 barvy
419,-

329,-

ušetříte 21 %

Vyžene z domu 
suchý vzduch
•  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
•  podsvícení v 7 barvách
•  interiér současně 

provoní přidáním pár 
kapek esenciálního 
oleje FANCY HOME

https://eshop.tescoma.cz/aromalampa-fancy-home-stones
https://eshop.tescoma.cz/keramicky-difuzer-fancy-home-oasis
https://eshop.tescoma.cz/vune-do-bytu?f=hmotnost-g:400%7C
https://eshop.tescoma.cz/ultrasonicky-zvlhcovac-vzduchu-fancy-home-zen-4-6-l
https://eshop.tescoma.cz/vune-do-bytu?f=objem-l:21821


speciální poklice 
pro snadné cezení

Tlakový hrnec 
ULTIMA DUO 
4,0 a 6,0 l
5 499,-

4 299,-

ušetříte 21 % Pánve i-PREMIUMaž -25 %

Pánev

∅ 20 cm 759,- 579,-
∅ 24 cm 939,- 719,-
∅ 26 cm 1 049,- 799,-
∅ 28 cm 1 149,- 879,-

Pánev na 
palačinky
∅ 26 cm 
969,- 

739,-

Wok
∅ 28 cm 
1 349,- 

999,-

28 × 18 cm 449,-
34 × 22 cm 669,-
43 × 27 cm 1 149,-

Zapékací mísa 
DELÍCIA
22 × 13 cm

299,-

Novinka

Sada nádobí 
PRESIDENT, 10 dílů
5 699,-

4 299,-

ušetříte 24 %

Sada obsahuje:
hrnec s poklicí ∅ 22 cm, 5,5 l
hrnec s poklicí ∅ 18 cm, 3,0 l
kastrol s poklicí ∅ 22 cm, 4,0 l
kastrol s poklicí ∅ 18 cm, 2,0 l
rendlík s cedicí poklicí ∅ 16 cm, 1,5 l

Pro nadšené gurmány
•  prvotřídní nerezavějící ocel
•  sklonerezové poklice 

s otvorem pro páru
•  masivní vodotěsné úchyty

Tlakový hrnec ULTIMA

4,0 l 3 699,- 2 799,-
6,0 l 3 899,- 2 999,-
7,5 l 4 099,- 3 199,-

až -24 %

•  jednoduché nastavení 
tlaku dle symbolů

https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-duo-4-0-a-6-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakove-hrnce?f=product-line:6607
https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:3725
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-president-10-dilu
https://eshop.tescoma.cz/zapekaci-misky?f=material:22837


Vsaďte 
na domácí sodu
•  perlivé nealko i alko 

nápoje stiskem tlačítka
•  včetně odšťavňovače 

pro vymačkání čerstvé 
šťávy přímo do láhve

•  součástí bombička CO2

a láhev pro přípravu 
syceného nápoje 
o objemu 850 ml

Výrobník sycených 
nápojů myDRINK
3 399,-

2 199,-

ušetříte 35 %

21 × 14 cm 109,- 84,-
30 × 20 cm 189,- 149,-
35 × 25 cm 259,- 199,-
40 × 14 cm 189,- 149,-
∅ 30 cm 259,- 199,-

Kastrol s poklicí ∅ 16 cm, 1,5 l 1 099,-
Kastrol s poklicí ∅ 20 cm, 2,7 l 1 299,-
Kastrol s poklicí ∅ 24 cm, 4,7 l 1 799,-
Kastrol s poklicí ∅ 28 cm, 6,8 l 2 199,-
Pánev hluboká s poklicí ∅ 28 cm 1 999,-
Pekáč s poklopem 32 × 26 cm 2 199,-

bílé víno

červené vínošampaňské

Sklenice SOMMELIER

na bílé víno 340 ml, 6 ks 599,- 479,-
na červené víno 450 ml, 6 ks 599,- 479,-
na šampaňské 210 ml, 6 ks 599,- 479,-

-20 %

Servírovací deska GrandCHEFaž -23 % Nádobí BORDEAUX

Souprava na 
trojobal PRESTO

349,- 249,-

-28 %
Elektrický 
mlýnek na 
pepř a sůl 
PRESIDENT, 
2 v 1

759,- 599,-

-21 %

Šejkr 
PRESTO 0,5 l

589,- 449,-

-23 %

Dodá vaření šmrnc
•  ikonický vzhled
•  špičkové celokovové provedení
•  vhodné na sporák i do trouby
•  součástí odnímatelné silikonové úchyty

https://eshop.tescoma.cz/vyrobnik-sycenych-napoju-mydrink
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=material:20795;product-line:19405
https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:22242
https://eshop.tescoma.cz/elektricky-mlynek-na-pepr-a-sul-president-2-v-1
https://eshop.tescoma.cz/souprava-na-trojobal-presto
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-3?f=product-line:6166
https://eshop.tescoma.cz/sejkr-presto-0-5-l


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. 12. do 31. 12. 2021 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.

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

fb.com/tescoma.cz

@tescoma_offi cial

Z každého nákupu v prodejně 
i e-shopu 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 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. 

a rezervujte si 
zboží ve své 
prodejně

Vybírejte online

Novinka Pěstírna bylinek SENSE, 
s LED osvětlením

999,-

Kastrol s poklicí ∅ 16 cm, 1,5 l 1 099,-
Kastrol s poklicí ∅ 20 cm, 2,7 l 1 299,-
Kastrol s poklicí ∅ 24 cm, 4,7 l 1 799,-
Kastrol s poklicí ∅ 28 cm, 6,8 l 2 199,-
Pánev hluboká s poklicí ∅ 28 cm 1 999,-
Pekáč s poklopem 32 × 26 cm 2 199,-

Termo láhev 
PAPU PAPI 
200 ml, 
2 barvy

599,- 

449,-

-25 %

Nákupní 
taška na 
kolečkách 
SHOP!, 
3 barvy

1 999,- 

1 499,-

-25 %

Jídelní souprava 
FRESHBOX, s termobrašnou

949,- 699,-

-26 % Čerstvé bylinky po celý rok
•  speciální LED osvětlení podporující růst rostlin
•  dokonale nahradí sluneční svit
•  automatický časovač den/noc
•  vypěstuje až 6 druhů bylinek současně

V barvách

https://www.eshop.tescoma.cz/
https://www.tescoma.cz/prodejny
https://fb.com/tescoma.cz
https://www.tescomaklub.cz/
https://www.eshop.tescoma.cz/
https://eshop.tescoma.cz/nakupni-taska-na-koleckach-shop
https://eshop.tescoma.cz/pestirna-bylinek-sense-s-led-osvetlenim
https://eshop.tescoma.cz/detske-termosky?f=objem-l:18823;zarazeni:575
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-souprava-freshbox-s-termobrasnou


Dárkové poukazy
Lámete si hlavu nad vhodným dárkem? Máme pro vás tip!
Dárkové poukazy od TESCOMY v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč, platné 6 měsíců 
a dodávané v dárkové obálce. Poukazy můžete koupit v našich Prodejních 
centrech nebo na www.eshop.tescoma.cz.

Dárkové poukazy

Kontaktní gril 
PRESIDENT
3 499,-

2 799,-

ušetříte 20 %

Termoláhev 
rozkládací 
CONSTANT 
PASTEL 0,5 l, 
nerez, 2 barvy

569,-

Novinka

Strojek pro přípravu 
těstovin DELÍCIA

1 149,- 899,-

-21 %

Ošatka 
s miskou na 
domácí chléb 
DELLA CASA

349,- 269,-

-22 %

Konvice pro 
přípravu kávy 
a čaje zastudena 
TEO 1,0 l

849,- 649,-

-23 %

Stolní mixér 
PRESIDENT 1,8 l
3 399,-

2 699,-

ušetříte 20 %

Roztočme to spolu
•  masivní skleněná 

nádoba 1 800 ml
•  mimořádně ostré nože
•  příkon 1 800 W
•  až 22 000 otáček za minutu
•  plynulé regulování otáček
•  funkce pulzního mixování
•  programy pyré, smoothie 

a ledová tříšť
•  tichý chod

Prezident mezi grily
•  rychlé dosažení teploty
•  horní deska nastavitelná 

do 5 poloh včetně úplného 
rozevření

•  termostat
•  minutka

https://www.eshop.tescoma.cz/
https://eshop.tescoma.cz/stolni-mixer-president-1-8-l
https://eshop.tescoma.cz/kontaktni-gril-president
https://eshop.tescoma.cz/termolahev-rozkladaci-constant-pastel-0-5-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/strojek-pro-pripravu-testovin-delicia
https://eshop.tescoma.cz/osatka-s-miskou-na-domaci-chleb-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/konvice-pro-pripravu-kavy-a-caje-zastudena-teo-1-0-l

