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Modrá je dobrá
indigo je lepší
 
osudová 
žena

tipy na 
vánoční dárky 
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větší, lepší, nové…
ve druhé polovině letošního roku prošlo několik 
prodejen v Centro Zlín zásadní přeměnou. 
prodejci zvětšili svou obchodní plochu, 
zmodernizovali design interiéru a nyní nabízejí 
mnohem více zboží. Celkovou rekonstrukcí prošla 
prodejna oděvního řetězce C&a, která zcela 
změnila svůj původní ráz. stejně tak prodejna 
hodinek planeo Quick time, telefonní operátor 
t-mobile a veltex, prodejna především pánské 

elegantní módy. naprostou novinkou je pobočka 
společnosti Moneta Money bank (dříve Ge Money 
bank), která je spolu s Českou spořitelnou dalším 
zástupcem bankovního sektoru. v následujících 
měsících plánuje Centro Zlín umístit do obchodní 
pasáže nový bankomat air bank a na začátku 
příštího roku otevře novou restauraci KFC 
s drive-thru sekcí. v Centro Zlín zkrátka můžete 
stále objevovat něco nového. 



BaliCí SlUžBa
balicí služba je naší každoroční vánoční odměnou pro 
zákazníky. všechny dárky, které u nás zakoupíte, si můžete 
zdarma nechat zabalit. Máme pro vás na výběr spoustu 
druhů balicích papírů, dětské vzory, širokou nabídku barev, 
papíry vkusné i elegantní, stačí si jen vybrat. 

blíží se nejkrásnější svátky v roce a my máme již vše dokonale 
připravené. je to podobné jako u vás doma, zdobíme naše 
prostory, pouštíme vánoční melodie a vymýšlíme čím vás, 
naše milé zákazníky, potěšit. ovšem v obchodním centru 
prožíváme vánoční atmosféru mnohem déle. dáváme 
si záležet na vánoční výzdobě pasáže, ve výlohách se 
objevují aktuální módní trendy, chystáme doprovodné akce, 
otevíráme nové prodejny a přidáváme další speciální služby. 
a rozhodně vám můžeme slíbit, že nikde jinde na Zlínsku 
nenajdete na jednom místě tak pestrou nabídkou zboží. 
udělejte si letošní vánoce výjimečné a přijďte se k nám 
inspirovat. naší výhodou je především to, že vše najdete 
pod jednou střechou a v tomto sychravém počasí nemusíte 
běhat po ulicích měst z jedné prodejny do druhé. naplánujte 
si odpoledne nebo i celý den v příjemně vyhřáté obchodní 
pasáži. pomalu můžete projít módní butiky, knihkupectví, 
obuv, drogerii, prodejny elektro, pC her a mobilních telefonů, 
velké prodejny s nábytkem a bytovými doplňky, se sportovními 
doplňky, hračkami a kosmetikou, klenotnictví, papírnictví, 
hodinářství. sortiment prodejen je tak široký, že osmadvacet 

stran tohoto magazínu na ně ani zdaleka 
nestačí. přijďte se přesvědčit osobně. 
pořídíte u nás dárky, stromeček 
i šampaňské a vůbec vše potřebné 
ke klidnému a pohodlnému prožití svátků. 
navíc můžete udělat radost dětem 
z dětských domovů ze Zlínského kraje 
díky tradiční akci strom splněných přání. 
během nákupů si můžete odpočinout 
v některé z restaurací či kaváren. o děti se vám postarají 
v dětském koutku. a pokud se každý rok trápíte s balením 
vánočních dárků, svěřte je speciální balící službě, která u nás 
funguje už od 25. listopadu. 
připravte se s námi na nejkrásnější svátky v roce v poklidu. 
těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme za vaši přízeň.

 vaše Centro Zlín 

vážení zákazníci Centro Zlín,

dárkovÝ poUkaZ
do oC Centro ZLÍn

Zimní trendy pro vás vybírala 
LenKa petŘÍKová

vizážistka & módní stylistka

jako tip na skvělý dárek pro své blízké, který rozhodně 
neurazí ba naopak, doporučíme dárkový poukaz na nákup 
v prodejnách našeho obchodního centra. dárkový 
poukaz Centro Zlín je vhodným dárkem jak na vánoce, tak 
na narozeniny. obdarovaný si takto sám může vybrat ten 
pravý dárek v téměř 80 obchodech.

✶
 
www.petrikova-visage.cz

www.facebook.com/centrozlin
titulní foto 
Maminka: bunda 8 500 KČ Kara, triČKo 499 KČ orsay,náuŠniCe 
159 KČ Camaieu. Chlapec: bunda 798 KČ C&a, MiKina 179 KČ pepco.

dárkové poukazy v hodnotě 500 kč 
a 1 000 kč můžete zakoupit v kavárně 
Segafredo espresso.



25. 11. – 18. 12. 2016
VÁNOČNÍ STROm SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
radost dětem z dětských domovů a azylových zařízení Zlínského kraje můžete udělat 
zakoupením jimi vybraného dárku u vánočního stromu splněných přání, který již tradičně 
postavíme společně s rádiem Kiss Publikum na naší pasáži. 

JazzOVÉ STŘEDY / od 16 hodin
Každou prosincovou středu v podvečer vám předvánoční atmosféru na naší pasáži zpříjemní 
okouzlující hudební vystoupení s nádechem jazzu.  

4. 12. 2016 / od 15 do 18 hodin
miKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
tradiční odpolední setkání s Mikulášem, anděly a čerty v produkci rádia Rock max je především 
pro děti, ovšem ani dospělí se nemusí bát přijít. těšit se můžete na zdobení perníčků, stylové 
malování na obličej, které si můžete zvěčnit v mikulášském foto koutku, na andělskou tvořivou 
dílničku s výrobou vánočních přání i ozdob a dárečky samozřejmě čekají na každého, kdo nezlobil. 

25. 11. – 23. 12. 2016
BaLiCÍ SLUŽBa zDaRma
nechte si u nás zdarma zabalit dárky pro vaše blízké. balicí službu najdete vedle 
prodejny marionnaud od 25. 11. do 23. 12. denně od 10:00 do 20:00. stačí, když si 
v našem stánku vyberete ten nejhezčí balicí papír a o zbytek už se postaráme. v případě 
zájmu můžete přispět do umístěné kasičky a podpořit tak s námi otrokovickou Charitu.

25. 11. 2016 / v 16 hodin
ROzSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROmU
od 16 hodin navodí vánoční atmosféru mladí jazzoví muzikanti s líbivými tóny kláves a saxofonu. 
slavností rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v 17:00.



OTEVŘENO O VÁNOCÍCH
ObchOdní pasáž cEnTRO ZLín 

24. 12.                9:00–12:00
25.-26. 12.       zaVŘENO
27.-30. 12      9:00-21:00
31. 12.      9:00–13:00
1. 1. 2017     zaVŘENO

OTEVŘENO O VÁNOCÍCH
hypERmaRkET TEscO

24. 12.     6:00–12:00
25.-26. 12.      zaVŘENO
27. 12.      7:00–24:00
28.-30. 12.     6:00–24:00
31. 12.      6:00–17:00
1. 1. 2017     zaVŘENO
2. 1. 2017      7:00–24:00
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ČEPiCE 199 KČ
Orsay
ŠÁL 349 KČ
mOhITO
HaLENKa 499 KČ
Orsay
VESTa 1 399 KČ
Orsay
KaLHOTY 348 KČ
GaTE
RUKaViCE 499 KČ
Orsay
NÁRamEK 199 KČ
TakkO
KaBELKa 1 799 KČ
kaRa
BOTY 899 KČ
ccc

✶ TiP STYLiSTKY: jeanovina 
se teď bude nosit ve všech 

podobách...
velkým trendem se staly také 

péřové bundy a prošívané 
kabáty. sportovní péřové 

bundy pronikly i do elegantní 
módy. odvážné dámy 

se je nebojí kombinovat 
s elegantními lodičkami. 

Modrá je doBrá,  
indiGo je jeŠtĚ LepŠÍ
tmavě modro fialová barva indigo je tajemná a vysoce 
luxusní. Můžete se do ní zahalit od hlavy až k patě nebo 
kombinovat nejlépe s černou barvou.
MUSt-Have: nebojte se letos zkusit něco nového, ultra 
trendy kousek jsou široké kalhoty, ustřižené nad kotníky 
s extra vysokým pasem.

KaBELKa 949 KČ
Orsay

PROŠÍVaNÝ KaBÁT 
1 799 KČ

Reserved

KaLHOTY  
498 KČ

c&a

BUNDa DENim 
929 KČ

F&F

BUNDa 1 499 KČ
camaieu

ŠaTY S OPaSKEm 448 KČ
GaTE

KaBELKa 599 KČ
LIndEX

KOzaČKY 1 799 KČ
baŤa

✶

KaRDiGaN 
350 KČ
c&a

DÁmSKÁ 
ŠÁLa 

399 KČ
kenvelo

DÁmSKÁ zimNÍ 
VESTa 999 KČ

kenvelo

KLaPKY 
Na UŠi 
199 KČ
kenvelo



Zveme Vás 
do nově 
otevřené 
prodejny 
Bára-styl, kde 
vám nabízíme 
široký výběr 
společenských 
šatů pro 
každou 
příležitost.

OC Centro Zlín, 
3.května 1170

Dokonalé 
dárky pro 
každého

CA_CZ_Anz_Xmas_191x112.indd   1 02.11.16   10:33
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vÍnová, bordÓ… 
proStě červená

že
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BOTY JENNY 
FaiRY 899 KČ
ccc

HaLENKa 
550 KČ
c&a

PROŠÍVaNÁ 
BUNDa  
1 749 KČ
TImEOUT

ČEPiCE 198 KČ
ŠÁLa 250 KČ
 c&a

KaBÁT  
1 298 KČ

GaTE

VESTa  
699 KČ

Reserved

KaBÁT  
1 399 KČ

ROLÁK 
499 KČ

camaieuHaLENKa 
699 KČ

mOhITONÁRamEK 
168 KČ

GaTE

BaRET 168 KČ
GaTE

BUNDa 1 499 KČ
mOhITO

ROLÁK 449 KČ
LIndEX

NÁHRDELNÍK 449 KČ
camaieu

KaLHOTY 999 KČ
Orsay

KaBELKa 649 KČ
camaieu

BOTY 1 999 KČ
baŤa

KaBELKa
1 199 kČ
baťa 

velice módní je stále oblíbený křivák, 
kožená bundička do půl pasu s výraznými 
zipy. stylistka Lenka petříková radí, jak 
ho správně nosit také v zimě. nebojte se 
kombinovat křivák s krátkými i dlouhými 
šaty nebo s úzkými kalhotami. 
✶ TiP STYLiSTKY: Letos v zimě si rozhodně 
pořiďte úzké roláky, nosí se pod košile, pod 
šaty i jako maxi svetry. 
náhrdelníky jsou žhavý módní doplněk.  
objevíte je v různých barvách a provedení.
nebo zvolte metalické lesklé materiály 
přímo na svém oděvu.

✶

NÁHRDELNÍK  
138 KČ
GaTE

BUNDa 2 199 KČ
kenvelo
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50 odStínŮ  
Šedi

KaBELKa 
599 KČ
ccc

KaBÁT  
1 699 KČ
hOUsE

KaBÁT  
1 999 KČ

TImEOUT

ČEPiCE 
119 KČ
pepco

SVETR 
399 KČ
cROpp

SKiNNY 
999 KČ

camaieu

NÁRamEK 
398 KČ
c&a

ÚPLETOVÉ ROLÁKOVÉ 
ŠaTY 448 KČ

GaTE

BOTY 
 1 999 KČ

baťa

KaBELKa 
S ODPÍNaCÍm PÁSKEm 

999 KČ
Reserved

KaBÁT 
BROaDWaY 
3 899 KČ
Levis, Lee, 
Wrangler

ČEPiCE
Reserved

KOŽEŠiNa 699 KČ
Orsay

KaBÁT 1 398 KČ
c&a

SVETR 599 KČ
mOhITO

KaLHOTY 899 KČ
Reserved

RUKaViCE 299 KČ 
mOhITO

KaBELKa 949 KČ
Orsay

BOTY 1 199 KČ
baťa 

Šedá barva vládne aktuálním 
módním kolekcím. v této barvě 
vůbec nemusíte vypadat jako šedá 
myška. Zvolte zajímavý střih či 
výrazné doplňky. 
tuto zimu se nosí hřejivé a hebké 
materiály ve všech podobách. 
umělé i pravé kožešiny, měkoučké 
svetry z kašmíru i chlupaté kabelky.

ČELENKa 
149 KČ
Takko Fashion ✶ TiP STYLiSTKY: v jedné barvě 

od hlavy k patě. tak to nosí 
celebrity. Zvolte stylový outfit tón 
v tónu.
Módním trendům dominuje 
tmavě indigová barva, také 
bohaté červené odstíny. 
Z decentních barev převládají 
černé, šedé a béžové tóny.NÁUŠNiCE 

399 KČ
LIndEX

ŠÁLa 549 KČ
camaieu

děkujeme Hospůdce  
a farmě na Haldě  

v Boršicích za poskytnutí 
prostor pro focení.  

> www.haldaborsice.cz

✶
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rUdá  
versus  
nUde look
Ke společenskému outfitu se hodí 
dokonale nalíčené výrazné rty. sázkou 
na jistotu je sytá rtěnka v odstínech 
rudé (dior). Základem je dokonale 
sjednocená pleť (sisley le teint).  
sebevědomé ženy se nebojí použít 
výraznou rtěnku i při denním líčení. 
pokud toužíte naopak po přirozeném 
vzhledu, budete in v nude looku, jehož 
základem je perfektní make-up, lehce 
zbarvený balzám na rty a jemný dotek 
řasenky (sisley). 
✶ TiP STYLiSTKY: elegantní jsou 
kratší délky nehtů v tmavých odstínech 
vínové, zelené, modré i červené (dior).

KR
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NOČNÍ KOŠiLE 720 KČ
PYŽamO 1 670 KČ
Triumph International

STŘÍBRNÝ NÁHRDELNÍK 
aLTESSE SE ziRKONY   
1 880 KČ
présence

NÁRamEK 
550 KČ

c&a

DÁmSKÉ HODiNKY 
OBaKU 3 950 KČ

présence

maKE-UP SiSLEY LE 
TEiNT 3 499 KČ
marionaud

kompletní protivráskový 
make-up poskytuje 
pleti okamžitě mladistvý 
vzhled, který vydrží 
po celý den. pleť je 
zářivá a hladká. make-
up je ideální pro všechny 
typy pleti.

LaKY Na NEHTY  
(ŠEDÝ) DiOR 799 KČ
LaKY Na NEHTY  
(mODRÝ a ČERVENÝ)  
DiOR 959 KČ
marionaud

PaRFÉm 
CaROLiNa 
HERRERa, 

GOOD GiRL 
EDP 50mL 

2499 KČ
marionaud

aDVENTNÍ KaLENDÁŘ 
BaLEa 399 KČ

dm drogerie

adventní kalendář s 24 
kusy kosmetických vzorečků 

balea.
RTĚNKa DiOR 

1 099 KČ
marionaud

DÁmSKÉ DiOPTRiCKÉ BRÝLE 
GUCCi 10 100 KČ

Grand Optical

1. SPRCHOVÝ GEL 
200 mL 99 KČ

2. TĚLOVÉ mLÉKO 
200 mL 129 KČ

3. TEKUTÉ mÝDLO 
Na RUCE 190 mL 

99 KČ
4. KRÉm Na RUCE 

75 mL 99 KČ
yves Rocher

1. 2. 

3. 

4. 

DÁmSKÝ NÁHRDELNÍK 
miCHaEL KORS 

6 050 KČ
klenoty aurum



LaKY Na NEHTY  
(ŠEDÝ) DiOR 799 KČ
LaKY Na NEHTY  
(mODRÝ a ČERVENÝ)  
DiOR 959 KČ
marionaud

nerez 18/10
vhodné pro indukční sporáky

Sada nádobí
AMBITION, 10 dílů

Moderní vzhled!

n
vh

 kód 716410 

3999,-

ELEKTRICKÝ PLYNOVÝ KERAMICKÝ INDUKČNÍ

Sada nádobí

Vykrajovátka na linecké 
DELÍCIA, 6 ks

Na linecké, sušenky 
i krekry!

kód 630934

199,-

vánoční tvary

kód 630932

199,-

tradiční tvary

kód 630933

199,-

moderní tvary
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Která žena by nechtěla být 
jednou za čas za femme fatale. 
období vánočních večírků, 
silvestrovských oslav a plesů je 
k tomu jako stvořené. pro sváteční 
příležitost sáhněte po metalických 
barvách. stříbro, bronz, a zlato 
jsou nejoblíbenější odstíny této 
večírkové sezóny. 
Ženský styl oblékání doplňují 
decentní kabáty s délkou 
ke kolenům. vysoce elegantní je 
černobílá kostka. nosí se také 
dlouhé kabáty až ke kotníkům. 
pozor tento trend si mohou dovolit 
jen vysoké ženy.
MUSt-Have: samet je materiál 
roku 2016, nosí se na sakách, 
topech, objevují se sametové 
sukně, šaty i kalhoty.

oSUdová  
Žena  

KaBELKa 
398 KČ
c&a

SaKO 
698 KČ

c&a

LODiČKY
999 KČ

baťa

OBLEK 5 490 KČ
Veltex

KOŠiLE 1 690 KČ
prostějov Fashion company

KRaVaTa 920 KČ
prostějov Fashion company

BOTY 1 299 KČ
ccc

✶

KaBÁT 3 899 KČ
LEVIs

ŠaTY 1 199 KČ
Orsay

ŠÁL – KOŽEŽiNa  
1 299 KČ
kaRa

NaUŠNiCE 139 KČ
camaieu

NÁRamEK 549 KČ
hUmanIc

KaBELKa 549 KČ
hUmanIc

BOTY 999 KČ
hUmanIc

ŠaTY 998 KČ
c&a

ŠaTY 
1 799 KČ
F&F

KaBELKa 
550 KČ

kara
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MUžnÝ   
a eLeGantnÍ  
plesová sezóna není jen doménou žen. také 
muži se rádi jednou za čas promění v elegány. 
Letos jim úspěch zaručí nové barvy obleků. 
vybírat mohou z antracitové, šedé, stříbrné, 
námořnické modré a z odstínů modrošedé. 
aktuálním trendem jsou pánské obleky 
s proužky. 

KaBÁT  
1 199 KČ
mOhITO

KaLHOTY 
698 KČ
c&a

NaUŠNiCE 
199 KČ

camaieu

BOTY 
1 999 KČ

baťa

KRaVaTa VENTi 920 KČ
prostějov Fashion company

KRaVaTa 300 KČ
Veltex

PÁNSKÉ 
HODiNKY 
EmPORiO 

aRmaNi 
9 970 KČ

klenoty aurum

KOŠiLE 690 KČ
KRaVaTa 300 KČ

Veltex

SaKO  
1 299 KČ

F&F

maNŽETOVÉ 
KNOFLÍČKY 
260 KČ
Veltex

KOŽENÝ 
OPaSEK 790 KČ

prostějov 
Fashion 

company

ŠaTY 999 KČ
LIndEX

NaUŠNiCE  
198 KČ

c&a

STŘÍBRNÁ 
SOUPRaVa 

SE ziRKONY 
DiamONFiRE  

2 410 KČ
présence

NaUŠNiCE  
299 KČ
LIndEX

NÁHRDELNÍK 
399 KČ
LIndEX

LODiČKY 
550 KČ

c&a

KaBÁTEK 
1 699 KČ
camaieu

ŠaTY 
1 490 KČ
bára styl

HaLENKa 
698 KČ

c&a
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poHodlně
do MĚsta 
do chladných dnů a mrazivých večerů je 
potřeba se pořádně vybavit. Hřejivé oblečení 
nemusí být nutně těžké a nepohodlné. 
pořiďte si ultralehkou péřovou bundu, ještě 
více trendy jsou mladistvé bombery. delší, 
klasické modely mají úzký střih a vlněný vzor.
a kdy jindy než v zimě nosit módní pulovry 
a pletené vesty? třeba s výraznými 
dřevěnými knoflíky.
✶ TiP STYLiSTKY: Moderní trendy pro muže 
velí módu ležérní, sportovní, pohodlnou 
a stylovou. oblíbené barvy jsou černá, šedá, 
námořnicky modrá a indigo. Kalhoty se nosí 
ve zdůrazněné úzké linii.

1. SVETR 548 KČ
GaTE

2. VESTa 2 099 KČ
Levis, Lee, Wrangler

3. miKiNa 598 KČ
c&a

4. BUNDa 2 199 KČ
ŠÁLa 369 KČ
kenvelo

OPaSEK 
149 KČ
kenvelo

TRiČKO 
239 KČ
kenvelo

STRaiGHT 
FiT STRETCH 

KaLHOTY 
548 KČ

GaTE

PÁNSKÉ DiOPTRiCKÉ 
BRÝLE RaY BaN 
6 100 Kč
Grand Optical

STEPHEN KiNG:  
KONEC HLÍDKY 359 KČ
knihy dObROVskÝ

napínavý román konec hlídky je 
velkolepým závěrem detektivní 
trilogie jejíž první dvě části – pan 
mercedes a právo nálezce – 
nedávno vyšly. pachatel hrůzných 
činů leží v nemocnici a jeho 
uzdravení je nepravděpodobné, 
přesto má neuvěřitelnou moc 
páchat to nejhorší myslitelné zlo.14

SaKO 1 499 Kč
SVETR 499 Kč
DŽÍNY 669 Kč
F&F

✶

ŠÁLa 218 KČ
GaTE

PLETENÝ 
SVETR   

1 099 KČ
TImEOUT

nEW yORkER

RUKaViCE 149 KČ
Takko Fashion

1. 2. 3. 4. 

BOTY 1 999 KČ
baťa

miKiNa 899 KČ
cROpp



Sleva se 
nevztahuje 
na již zlevněný 
sortiment.

Sleva 
na nezlevněnou 
kolekci. 

Sleva 200 Kč 
při nákupu 
nad 999 Kč

nevztahuje se na již zlevněné zboží, 
bižuterii a dárkové poukázky. platí 

do 31. 12. v oC Centro Zlín. 

sLeva
20%

Sleva 20% 
při nákupu 

nad 
1 500 KčSleva na kávovary, 

kuchyňské roboty, malé 
kuchyňské spotřebiče, 
mixéry, vysavače, 
žehličky a produkty 
péče o tělo a vlasy.

Sleva platí 
při koupi 
mobilního 
telefonu 
značky 
Apple.

Sleva 
na nezlevněnou 
kolekci. 

Sleva 
na nezlevněnou 
kolekci. 

Sleva na veškerý 
sortiment 

Triumph, 
nevztahuje se 

na již zlevněné 
zboží. 

S kuponem 
získáte 

slevu 15% 
na nákup 

bund.

Prodej tradičních slovenských 
sýrových dobrot.

Sleva 25% 
na nezlevněné 
a sleva 10% 
na zlevněné zboží.

sLeva
15%

slevy nelze sčítat a kombinovat s 
jinak zvýhodněným nákupem. platí 
21. - 30. 11. 2016 v oC Centro Zlín.

Sleva 
20% na 
jeden 
kus 
zboží.

sLeva

sLeva

20%

20%

platí do 30. 11. 2016 v oC 
Centro Zlín.

nelze kombinovat s jinými slevami. 
platí při předložení kupónu od 21. 11. 

do 21. 12. 2016.

sLeva
20%

nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. platí 21. 11 – 6. 12. 2016 
v oC Centro Zlín. Kupon je platný 

po vyplnění psČ.

sLeva
10%

nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. platí 21.11 – 6. 12.2016 

v oC Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění psČ.

sLeva
1 000 kč

Sleva 20 %  
na nezlevněné 
zboží při 
nákupu nad 
500 Kč

nelze kombinovat s jinými slevami. 
platí při předložení kupónu od 21. 11. 

do 21. 12. 2016.

sLeva
20%

neplatí na nákup dárkových poukazů, 
slevy se nesčítají. platí 25. – 27. 11. 

2016.

sLeva
20%

platí do 24. 12. 2016.

sLeva
25%
10%

slevy se nesčítají. slevu nelze 
kombinovat s jinými slevami a akcemi. 
platnost kuponu 21. 11. – 18. 12. 2016 

v oC Centro Zlín.

sLeva
200 kč

platnost do 18. 12. 2016 v oC Centro 
Zlín.

sLeva
20%

nelze kombinovat s jinými slevami. 
platí při předložení kupónu od 21. 11. 

do 21. 12. 2016.

sleva platí při nákupu nad 399 Kč. 
platí do 31. 12. 2016.

sLeva
15%

platí do 7. 12. 2016.

sLeva
15%

SAM73.CZ
street & sportswear



16

jen se taK  
SkloUZnoUt
Ztřeštěnou jízdou na saních, bobech, lopatách nebo 
jiných „klouzadlech“ v zimě nepohrdnou prvňáčci ani 
náctiletí „mladí muži a slečny“. Lyže a prkno je totiž 
občas potřeba vyměnit za něco veselejšího. Myslí na to 
už i v horských střediscích, kde budují oficiální tratě pro 
sáňkování. jen si to představte. Zatímco ostatní sjíždějí 
horské kopce na lyžích a mají práci s tím, aby udrželi 
balanc, vy si pohodlně sedíte na saních a kocháte 
se výhledem. a navíc sáňky si můžete osedlat hezky 
ve dvojici a užít si ještě víc zábavy. 

d
ě

ti

NÁUŠNiCE SaDa 6 KS 
199 KČ
Reserved

VESTa 319 KČ
Takko Fashion

HaLENKa 299 KČ
Takko Fashion

NÁHRDELNÍK 129 KČ
Reserved

NÁRamEK 289 KČ
camaieu

KaLHOTY 449 KČ
LIndEX

BOTY 999 KČ
humanic

miKiNa-KOŽÍŠEK 550 KČ
c&a

miKiNa 179 KČ
pepco

KaLHOTY 179 KČ
pepco

BOTY 799 KČ
humanic

DÍVČÍ SVETR 
350 KČ

c&a

RUKaViCE 
59 KČ
pepco

VESTa 
429 KČ

F&F

KaLHOTY 699 KČ
LIndEX

zimNÍ BUNDa 
799 KČ
Takko Fashion

RUKaViCE 
149 KČ

F&F

BOTY 
899 KČ
baťa

ČEPiCE 
198 KČ
c&a

PONOŽKY 175 KČ
c&a

ČEPiCE 
259 KČ

F&F
DÍVČÍ 
KOzaČKY 
699 KČ
ccc

DŘEVĚNÉ SÁŇKY TECNO PRO 1 699 KČ
Intersport

Vypletený sedák, 
vyztužené ližiny, 
velikost 110 cm.

miKiNa 
350 KČ
c&a



PaPUČE 
349 KČ
LIndEX

PRiNzESSiN 
STERNENzaUBER 
149 KČ
dm drogerie
sprchový gel 200 ml, 
šampon & balzám 
2v1 200 ml,  
mycí houba 1 ks.

ČELENKa 
99 KČ

LIndEX

PLYŠOVÁ 
HRaČKa 
98 KČ
c&azimNÍ BOTY 

699 KČ
ccc

OVERaL 
299 KČ
pepco

RUKaViCE 125 KČ
c&a

TUNiKa 
449 KČ
LIndEX

Máte doma 
předškoláka? tak 
to by pod vánočním 
stromečkem neměla 
chybět aktovka 
a další vybavení 
do školy. Když navíc 
bude s obrázkem 
seriálového 
hrdiny, bude se 
váš potomek těšit, 
až poprvé vyrazí 
do třídy za novými 
kamarády.

d
ě

ti
ŠKOLNÍ aKTOVKa  

  info o ceně v obchodě 
mcpen papírnictví

ŠaTY 
119 KČ
pepco

první vločka,
druHá, tŘetÍ 
procházek na čerstvém vzduchu bychom 
se neměli vzdávat ani zimních měsících. 
prospívají rodičům i dětem. Zvyšují totiž 
obranyschopnost organismu, utužují 
celkové zdraví, přispívají k dobré náladě 
a také násobí chuť k jídlu. protože tělo dětí, 
zvláště těch nejmenších, ještě nedokáže 
udržet teplotu, tak jako organismus dospělého, je nezbytné 
přizpůsobit venkovním podmínkám především oblečení. 
vždy se vyplatí mít po ruce více slabších vrstev než jednu 
silnou. nezapomeňte na rukavice, nepromokavé, zateplené 
a prodyšné zároveň, a samozřejmě na čepici.

ČEPiCE 198 KČ
c&a

BODY 
449 KČ
LIndEX

HRaČKa 
PLYŠOVÁ, 
S HRaJÍCÍ 
SKŘÍŇKOU 

119 KČ
pepco

KaLHOTY 
499 KČ
LIndEX

SVETR 699 KČ
LIndEX

DÍVČÍ 
ŽUPaN 
219 KČ
pepco

OVERaL 698 KČ
c&a

OVERaL 
119 KČ
pepco
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KaNaPKY 
(KOKTEJLOVÉ 
CHLEBÍČKY)
správná silvestrovská party se 
neobejde bez šampusu a něčeho 
dobrého na zub. Chlebíčky, 
jednohubky, sýrové rolády. Každý 
má svého favorita studené kuchyně. 
nezapomeňte při tom ani na stylové 
servírování. 

ingredience: 
»  12 plátků toastového chleba  

nebo tenké krajíčky bílého  
nebo tmavého chleba

»  tvarohová pomazánka se šunkou 
(recept viz. níže)

»  pomazánkové máslo
»  pažitka
»  tvrdý sýr
»  olivy
»  sterilovaná okurka a kapie
»  oloupané mandle
»  kapary apod. na ozdobení

postup přípravy:
Z plátků toastového nebo tenkých 
krajíčků obyčejného chleba formičkou 
na vánoční cukroví vykrojíme 
menší tvary (kolečka, obdélníky, 
trojúhelníky, čtverce). vždy tři 
spojíme pomazánkou a vzniklé tvary 
po obvodu i nahoře tence potřeme 
pomazánkovým máslem. pak polovinu 
kanapek po stranách obalíme 
v nasekané pažitce a duhou polovinu 
v nastrouhaném sýru. 
Kanapky ozdobíme plátky oliv, okurky, 
proužky kapie, půlkami oloupaných 
mandlí, kapary apod. 
obměna: větší kolečka můžeme 
rozpůlit a připravit kanapky ve tvaru 
půlměsíce. 

VYKRaJOVÁTKa 
Na LiNECKÉ DELÍCia, 
6 KS 199 KČ
TEscOma

Unikátní plastová 
vykrajovátka jsou dvoudílná 
a připravíte s nimi 
drobnější cukroví. 

NEREzOVÉ zDOBiCÍ 
TRYSKY DELÍCia 

(13 KS) 599 KČ
TEscOma

staňte se mistry 
cukráři. Zdobící trysky 

zaručují zdobení s extra 
jemnými detaily. 

DEKOROVaCÍ STOJaN 
DELÍCia ¤ 29 Cm 999 KČ
TEscOma

stabilní podstavec, otočný 
podnos a kloub pro 
regulaci sklonu zaručují 
pohodlné zdobení dortů 
ze všech možných stran. 

TERmOizOLaČNÍ KaBÁTEK TEO, 
1.25L 249 KČ
TEscOma

Užijte si příběh čaje pokaždé jinak. 
s termoizolačním kabátkem šitým 
na míru konvicím TEO si svůj 
oblíbený nápoj můžete vychutnat 
horký či ledově vychlazený, kdykoli 
na něj dostanete chuť.  

RYCHLOVaRNÁ KONViCE 
CaRLER KE 8010  
info o ceně v obchodě
Electroworld

možnost nastavení teploty 
v rozmezí 80-100°c s funkcí 
udržování teploty 20 minut.

DÓza VLOČKa 227 KČ
Oxalis

plechová dóza s 10ks 
porcovaného čaje skořice – 
jablko. 

EXCLUSiVE aROma 488 KČ
Oxalis

PaRTY NaPiCHOVÁTKa 
PRESTO (30 KS) 69 KČ
TEscOma

party napichovátka 
jsou dostatečně dlouhá, 
pohodlně s nimi připravíte 
nízké i vrstvené jednohubky. 

ČOKOLÁDOVÉ 
FONDUE 
DELÍCia 
699 KČ
TEscOma

18

lineCké
nesMÍ CHybĚt
vánoce bez lineckého cukroví? 
nepředstavitelné! Zkuste ovšem tuto 
klasiku lehce inovovat. vyzkoušejte nové 
tvary s jemnými filigránskými detaily. 
Známá vůně i chuť zůstávají. ty nelze 
vynechat. 
Moderní cukrářské trendy se zaměřují 
na menší kousky cukroví, takzvané 
jednohubky. nabídnete-li své nové 
linecké vánočním hostům, u jednoho 
kousku zaručeně nezůstanou. 

KdyŽ Čaj,
tak HorkÝ
po zimním sportování vás 
spolehlivě rozehřeje dobrý čaj. 
Černý, zelený, bylinkový nebo 
ovocný? na tom nezáleží. 
důležitá je správná teplota. 

KaPSLOVÝ 
KÁVOVaR 
KRUPS KP 
1208 BLK. miNi 
mE  info o ceně 
v obchodě
daTaRT 
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BUNDa 6 500 KČ

kaRa

KLaHOTY 699 KČ
Reserved

ŠÁLa 250 KČ
c&a

ČEPiCE 299 KČ
LIndEX

BUNDa 998 KČ
c&a

NÁHRDELNÍK 249 KČ
Takko Fashion

KaLHOTY 398 KČ
c&a

BOTY 999 KČ
humanic

ŠÁLa 89 KČ
pepco

BUNDa 899 KČ
Takko Fashion

RUKaViCE 59 KČ
pepco

TERmO KaLHOTY 398 KČ
c&a

BOTY 899 KČ
baťa

KaBÁT 2 199 KČ
Orsay

KOŠiLE 799 KČ
Reserved

NÁHRDELNÍK 299 KČ
Takko Fashion

KaLHOTY 899 KČ
mOhITO

BOTY 1 299 KČ
humanic

DĚTSKÉ 
DiGiTÁLNÍ 
HODiNY UNiSEX 
SECCO 899 KČ
planeo Quick Time

STOLNÍ LamPa 
530 KČ 
Elkoma

KŘEČEK 
S DOmEČKEm 469 KČ

pompo 

malý jezdící křeček 
s domečkem. domečky 

se dají propojovat 
a můžeš si postavit 

vlastní vesničku.

ŠÍLENÝ PROFESOR 
599 KČ
pompo

hra, která podporuje 
slovní zásobu dětí 
a dospělých. 

POŽÁRNÍK Sam 
199 KČ
pompo

Figurky požárníka 
sama a jeho 

kamarádů.

TRaNSFORmERS ROBOT 
WaRRiOR BUmBLEBEE 
499 KČ
pompo

auto měnící se na robota. 
světelný efekt.
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CHytrÉ 
teCHnologie 
pro vŠeCHny 
generaCe

MUžSká 
ZáLeŽitost

miCROSOFT LUmia 640  
2 990 KČ

mobile4you

mobilní telefon za akční cenu. 
Rozměry a hmotnost: 141 × 72 × 

8,8 mm, 145 g.

displej 5‘‘, kapacitní Ips 
Lcd, 720 × 1 280, 294 ppI.   
Operační systém microsoft 
Windows phone 8.1 (blue). 

Fotoaparát 8mpx, video, blesk. 
DaLEKOHLED 
FOmEi 8X56 info 
o ceně v obchodě
Ewax

VÁNOČNÍ BaLÍČEK 
BaLEa mEN SENSiTiVE 

149 KČ
dm drogerie

PÁNSKÝ NÁRamEK 
FOSSiL 2 140 KČ
klenoty aurum PÁNSKÁ KOŽENÁ 

TaŠKa 3 090 KČ
prostějov Fashion 
company 

PaRKER SaDa  
1 490 KČ
mcpen papírnictví

DÁRKOVÝ SET 
GLENmORaNGiE 
999 KČ
Víno&destiálty

Originální skotská 
whisky + 2 skleničky

LUXUSNÍ 
KOSmETiCKÁ 

TaŠTiČKa 
BaYLiS&HaRDiNG 

699 KČ
marionnaud

body spray, 
hand&body lotion, 

shower gel

DÁmSKÉ HODiNKY 
OLiVia BURTON  
3 250 KČ
présence

DOmEČEK BaYLiS&HaRDiNG 
699 KČ
marionnaud

300 ml jahoda koupelové mýdlo, 
300 ml bílá čokoláda sprchový 
gel, 50 ml brusinka tělové mléko, 
50 ml vanilka tělové máslo

FiONa VaLPY: VÁNOCE 
PO FRaNCOUzSKU 259 KČ

knihy dObROVskÝ

Evie kdysi Vánoce milovala, 
ale teď se nemůže dočkat, aby 

se jich zbavila. Úplně sama 
odjede na francouzský venkov, 

aby zapomněla na nejhorší 
ztrátu, která může ženu potkat. 

Vyzbrojená jen sešitem 
receptů po babičce je Evie 

odhodlaná Vánoce ignorovat 
a nejradši nikoho nevidět. ale 
stane se, co vůbec nečekala. 

sladké pokušení vyvolá ty 
nejromantičtější představy 

a zasuté pocity, světlo svíček 
zahřeje duši. 

Krásná, 
Stylová, 
vánoČnĚ 
naladěná

BaTTLEFiELD i OD 1 599 KČ
JRc gamecentrum

pokračování úspěšné herní série 
battlefield vás tentokrát přenese 

na začátek 20. století. připravte 
se na boj na život a na smrt 

v zákopech první světové války.

CaRNEO U10 - SmaRT 
HODiNKY info o ceně 
v obchodě
Electroworld

moderní smart hodinky 
jsou vybaveny 1,5 palcovým 
dotykovým displejem. 
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Cesta 
k dokonaloSti
vousy jsou pro muže ideálním způsobem, 
jak dotáhnout svůj osobní styl do posledního 
detailu. Knír, bradka, vous kratšího sestřihu 
nebo plnovous, o vše je potřeba řádně 
pečovat. Ženy jsou v úpravě zevnějšku o krok 
dál a například žehlička na vlasy se už dávno 
stala běžnou součástí jejich vybavení.

e
le

k
tr

o

ŽEHLiČKa Na VLaSY 
REmiNGTON S9509 

SaPPHiRE PRO 
STRaiGHTENER info o ceně 

v obchodě
daTaRT 

kvalitní žehlička na vlasy 
s keramickým povrchem 

a digitálním displejem. k použití 
připravena už za 10 sekund. 

SaDa Na ÚPRaVU VOUSŮ REmiNGTON mB4045 BEaRD KiT  
info o ceně v obchodě
daTaRT  

sada obsahuje strojek s příslušenstvím, samoostřicí čepele 
s titanovým povrchem, pop-up zastřihovač pro detailní úpravy, tři  
nástavce se hřebenem, hřeben z kančích štětin, nerezové nůžky.

ovLádnĚte 
Moderní Svět
Moderní technologie nám pomáhají zlepšovat život, zvyšují 
jeho komfort a přinášejí nám nový druh zábavy. nových věcí se 
nemusíme bát, jejich ovládání je většinou snadné a už při nákupu 
vám dobře poradí personál v prodejnách. to je největší výhoda 
nákupu v „kamenném obchodě“. okamžitě máte zpětnou vazbu, 
výrobek si můžete vyzkoušet a zbavit se všech pochybností. 
neváhejte a vydejte se na vánoční nákupy do Centro Zlín.

TELEVizOR SamSUNG UE55KS7002U  
info o ceně v obchodě
Electroworld

Úhlopříčka 55" a rozlišení supreme Uhd 
3840 x 2160. smart control, hlasové 
ovládání či ovládání pomocí aplikace 
samsung smart View vám budou k dispozici 
ihned, a tak bude sledování TV pohodlnější. 
součástí je internetový prohlížeč, možnost 
párování s mobilním zařízením. 

PC SESTaVa REPRODUKTORŮ FENDa
info o ceně v obchodě
daTaRT 

Fenda F&d 550 2.1 multimedia bluetooth speaker, 2.1 kanálový 
zvuk, celkový výkon 56 W, 2× 3“ satelit, 1× 6,5“ subwoofer, 
bluetooth a nFc, Usb konektor, přehrávání z sd karty, 
integrovaný přehrávač a Fm rádio, paměť na 100 stanic, kabel 
Rca – 3,5 mm Jack, kabel Rca–Rca, IR dálkový ovladač. 

aCER aSPiRE SWiTCH aL-
PHa 12, NT.GDQEC.006
info o ceně v obchodě
Electroworld

dvanáctipalcový 
vícedotykový displej je 
vybaven LEd podsvícením, 
Ips technologií a jeho 
rozlišení je Qhd 2160 x 1440 
pixelů. O výkon se stará 
dvoujádrový procesor. 

KOSS PORTa PRO
 info o ceně 
v obchodě

daTaRT

kvalitní on-
ear sluchátka, 

uzavřená 
konstrukce, 

frekvenční rozsah 
15 až 25 000 hz. 
doživotní záruka.

SONY PLaYSTaTiON 
VR info o ceně 
v obchodě
Electroworld

Virtuální brýle lze 
jednoduše připojit 
k playstation 4 přes  
hdmI nebo Usb.

LENOVO TaB3 7“/1,3 
GHz/1G/8GB/aN 5.1. 
info o ceně v obchodě
daTaRT 

Vhodný jako první 
tablet pro vaši ratolest.



ETa GRaTUS 0028 90030 
info o ceně v obchodě
daTaRT 

kuchyňský robot s kovovou 
konstrukcí. nerezová nádoba 
má objem 5,5 litru, mixér 
1,2 litru. příkon 1 200 W, 8 
rychlostí, pulzní spínač. 

SUŠiČKa BOSCH 
WTW85460BY info o ceně 

v obchodě
daTaRT 

Úsporná kondenzační sušička 
s tepelným čerpadlem. 

Energetická třída a++. 
selfcleaningcondenser, 

technologie autodry, soft dial, 
LEd displej, Touchcontrol, 

systém šetrného sušení 
sensitivedrying, antiVibration 

design, vnitřní LEd osvětlení 
bubnu, dětská pojistka, hlučnost 
65 db, třída účinnosti sušení b, 

hmotnost 55 kg.

CHLaDNiČKa LG 
GBB59PzFzS info o ceně 
v obchodě
daTaRT 

samostatně stojící chladnička 
s mrazákem dole, výška 
190 cm, objem chladničky 
225 litrů, objem mrazničky 
93 l. Energetická třída a++, 
roční spotřeba 259 kWh. 
automatické odmrazování. 

mYČKa BEKO DFN 26220 W
info o ceně v obchodě
daTaRT 

Volně stojící myčka na nádobí beko 
na 12 sad nádobí. Šířka 60 cm, 
energetická třída a++, spotřeba 10 
litrů vody na cyklus, Lcd displej, 
odložený start, senzor čistoty vody, 
dětský zámek. 

JBL FLiP3 BLK info o ceně 
v obchodě
daTaRT 

bezdrátový reproduktor odolný 
proti pocákání vodou, bluetooth, 
vestavěný mikrofon, možnost 
propojení více reproduktorů.

SEaGaTE HDD 
2,5“ EXPaNSiON 

PORT. 1TB USB 
3.0 info o ceně 

v obchodě
daTaRT 

Externí pevný 
disk 2,5“, kapacita 

1 000 Gb, 
podporované 
Os microsoft 
Windows Xp/ 

Vista/ 7. 

STOLNÍ LamPa LED 
CT093 740 KČ

Elkoma 

LEd lampa nabíjecí přes 
Usb, 4W, podsvícení, 

displej. Funkce: čas, 
datum, vnitřní teplota.

ŽEHLiČKa TEFaL FV9735E0   
info o ceně v obchodě
daTaRT 

žehlička s patentovaným sběračem 
vodního kamene. perfektní a rychlé 
výsledky přinese nejen při náročném 
žehlení choulostivých látek nebo 
složitých kusů oblečení. žehlicí deska 
Tefal durilium® se samočisticí 
technologií autoclean. 

KONTaKTNÍ GRiL TEFaL 
GC3050 info o ceně 
v obchodě
Electroworld 

Rádi si pochutnáte 
na kvalitním a chutném jídle? 
máme pro Vás skvělého 
pomocníka. O kvalitní 
úpravu surovin se postarají 
odnímatelné grilovací desky, 
které lze mýt v myčce. 

dŮLeŽitÉ jsou 
detaily
Moderní kuchyň není jen linka, velké 
elektrospotřebiče a úložné prostory. je to také 
množství doplňků, které jsou jednak užitečné 
a jednak dávají kuchyni její konečnou podobu. 
v prodejnách elektro je v nabídce řada designových 
výrobků, které dotvoří vzhled vaší kuchyně. ať už 
rádi připravujete moučníky, milujete grilovaná jídla, 
nebo si chcete vychutnat dobrou kávu. 
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FiTNESS miXÉR 
KENWOOD 

SmP060Si info 
o ceně v obchodě

Electroworld

Idedální volba pro  
fanoušky zdravého 

životního stylu. 
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DÁmSKÝ zaTEPLENÝ 
KaBÁT JaCK WOLFSKiN 
iCEGUaRD 3 499 KČ
Intersport

prodyšný díky materiálu 
sTORmLOck, nastavitelná 
kapuce, boční kapsy, 
technologie microguard 
zaručuje, že zůstanete v teple 
a pohodlí.

DĚTSKÁ BUNDa 
RiCOS / RaYa 
1 199 KČ
Intersport

Větruodolná 
a prodyšná díky 
funkci aquamax 
Elite 8,5, přelepené 
švy, protisněhový 
pas, praktické kapsy, 
reflexní prvky. 

SaDa DĚTSKÉHO 
FUNKČNÍHO PRÁDLa 
mCKiNLEY YaHTO 
499 KČ
Intersport

Funkce dryplus zajišťuje 
odvod vlhkosti od těla, 
hřejivé. 

DĚTSKÝ/JUNiORSKÝ 
SET aiRWiNG 2  
1 799 KČ
Intersport

hELma: abs skořepina, 
systém nastavení velikosti, 
pasivní odvětrávaní, úchyt 
na brýle. bRÝLE: dobře 
odvětrávané.

DĚTSKÁ zimNÍ OBUV NORi 
649 KČ
Intersport

podšívka z teplého fleece 
a uměle kožešiny, voděodolná 
a zároveň prodyšná, pevná 
protiskluzová podrážka.

DĚTSKÁ 
FLEECOVÁ 
BUNDa GLORia 
TEDDY 549 KČ
Intersport

měkká, teplá, 
dobře izoluje 
proti chladu, vel. 
128-176.

DÁmSKÉ KRaSOBRUSLaŘSKÉ 
BRUSLE TECNO PRO CamiLLa 
1 499 KČ
Intersport

Elegantní dámské krasobruslařské 
brusle, kožešinový límec zajišťuje 
pohodlí a chrání před chladem.

pŘipraveni na ZiMU 
od a do Zet
Chybí vám pořádná zimní výbava? ve sportovních prodejnách 
v Centro Zlín pořídíte vše, na co si vzpomenete. stylové bundy 
z chytrých, nepromokavých, ale přitom prodyšných materiálů, 
osvědčené fleecové mikiny v moderním střihu a v aktuálních 
barvách, funkční prádlo, brusle, lyže, lyžařské boty, přilby, rukavice, 
pořádné zimní boty, aby vás nezáblo, a čepice, které vás ochrání 
před studeným větrem. 
a pokud nejste vyznavači zimních sportů, pořídíte u nás i vše 
potřebné pro trénink v moderním fitness centru. 

DÁmSKÁ BUNDa 
1 699 KČ
sam 73
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JUNiORSKÉ 
RUKaViCE mCKiNLEY 
mORGaN 449 KČ
Intersport

prodyšné 
a nepromokavé díky 
membráně aquamax.

zimNÍ OBUV
1 599 KČ
baťa 

zimNÍ OBUV 
maXimO 
INFO O CENĚ 
V OBCHODU
Ewax

BOB HamaX 
SNOW aKTiON  
1 399 KČ
Intersport

DÁmSKÁ 
BUNDa 
1 599 KČ
sam 73

DÁmSKÁ KaLHOTY 
999 KČ
sam 73

DÁmSKÁ zimNÍ OBUV 
COLUmBia LOVELaND 
SHORTY OmNi-HEaT 
2 699 KČ
sportisimo

PÁNSKÁ LYŽaŘSKÁ 
BUNDa LOaP 
FRaNKiE 1 999 KČ
sportisimo

PÁNSKÉ LYŽaŘSKÉ 
KaLHOTY LOaP 

FiKUS 1 299 KČ
sportisimo

SJEzDOVÉ LYŽE 
SaLOmON m X-PRO SW 
+ m XT12 C90 9 999 KČ
sportisimo

PÁNSKÁ 
VOLNOČaSOVÁ 

OBUV aDiDaS 
1 890 KČ

a3 spORT

DÁmSKÁ TRÉNiNKOVÁ 
OBUV NiKE CORE 
mOTiON 950 KČ
a3 spORT

SJEzDOVÉ LYŽE 
ELaN WaVEFLEX 
RaCE QT + EL10 
7 999 KČ
sportisimo

DÁmSKÁ BUNDa 
1 699 KČ
sam 73



Hrajte Si 
s detaiLy

vytvořte si svůj kout pro 
stoprocentní relax. dejte své 

koupelně styl pomocí neotřelých 
doplňků. v kurzu jsou prvky 

bronzové i zlaté. udělejte si radost 
třeba drobností. stačí hezká 

mýdlenka nebo zrcadlo. nebojte se 
oživit koupelnu květinami.  

život jako 
jaKo na 
venkově
dřevo, dřevěný nábytek a pálená cihla 
jsou základem venkovského stylu. přidáte-
li špetku patiny a známku „omšelosti“, 
nespletete se. to vše se vám bude hodit 
a navodí tu správnou atmosféru venkovsky 
vyhlížejícího interiéru. vsaďte na jemné tóny 
v pastelových barvách, kombinujte s bílou, 
krémovou či jemně šedou.
jaká jsou základní pravidla venkovského stylu? 
slaďte obklad imitující pálené cihly s podlahou ze 
dřeva nebo dlažbou v barvě terakota, stylovým 
nábytkem a přidejte bronzové doplňky, 

CHLaDNiČKa GORENJE  
ONRK193CO  
29 990 KČ
kUchynĚ gorenje

nová generace chladniček IOn generation. kvalita 
a zdokonalené materiály, diskrétní linie, praktické 
police a množství dalších funkčních vylepšení. Využívá 
technologii adaptTech. Jedná se o vysoce inteligentní 
systém senzorů, které sledují návyky uživatelů a udržují 
konstantní teplotu pro vytvoření optimálního klimatu.

zÁVĚSNÉ SVÍTiDLO 
HaPTON 1 660 KČ

Elkoma 

materiál je ocel 
s barevnou úpravou 

mědi. průměr svítidla 
je 290 cm. možno 

využít nad jídelní stůl 
nebo do obývacích 

prostorů. maximálně 
60W. 

KamNa maGNa 2
4 999 KČ
OBI

JEŘaBiNY (3 KS, 
mENŠÍ KULiČKY) 

35 KČ/KS
JEŘaBiNY (3 KS, 
VĚTŠÍ KULiČKY) 

49 KČ/KS
brusinka

KOUPELNa S NÁDECHEm VENKOVSKÉHO STYLU
Dlažba: Brick America, cena od 999 Kč/m2

Více inspirace pro stylové koupelny najdete na www.siko.cz/koncepty
sIkO kOUpELny & kUchynĚ

kUchynĚ gorenje
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PROSTÍRKa 
VÁNOČNÍ 

S LEmEm, 30 X 
40 Cm 115 KČ

brusinka

DÓza Na SUŠENKY 
DELÍCia, PRŮmĚR 
20 Cm, 199 KČ
TEscOma

VÁza aSa ŠEDÁ 26 Cm 
799 KČ

VÁza aSa ČERVENÁ 
17 Cm 499 KČ

brusinka

aNDĚL, SVÍCEN 
Na ČaJOVOU 

SVÍČKU, 32 Cm 
459 KČ

brusinka

399§�

299§

2690§�

1790§

19990§�

16990§

319§�

199§

4990§�

3990§10450§

49§�

47§10 kg

249§m2

899§
Ventilátor
Chladí i topí, 2 tepelné stupně, 
barva bílá. OBI č. 442256 4

Makita úhlová 
bruska 
OBI č. 101772 2 

Vysavač popela 
Asist „AE7AFP80“
800 W, 16 l. OBI č. 507495 0

Kamna Borgholm 
OBI č. 100778 0

Brikety pilinové 
OBI č. 282163 5

Přívěsný vozík „Handy 20“
Rozměry: 1100 × 2060 × 300 mm, 
nosnost 750 kg. OBI č. 434300 0

výkon 2000 W

Vánoční svícen
Bílý, červený, 7 svíček. OBI č. 402491 5 aj.

Těšíme se na Vánoce  
Nabídka pro sváteční dny

Jedle Nordmann 
standard řezaná
100 – 150 cm, 200 – 250 cm.
OBI č. 100285 6 aj.

Aku šroubovák Fatmax 
„FMC6D2“
2 baterie Li-Ion 2 Ah, dvourychlostní. 
OBI č. 475257 2

Aku šroubovák Fatmax „FMC6D2“
Li-Ion 2 Ah, 2 baterie, dvourychlostní, 1. stupeň 
0–400 ot./min, 2. stupeň 0–1600 ot./min, 
max. krouticí moment 51,4 Nm, doba nabíjení 
60 min, 13mm kovové sklíčidlo, LED světlo, 
spona na opasek, magnetický držák bitů, 
v plastovém kufru. OBI č. 475257 2

18 V Li-Ion

Dlažba Scandinavian
Béžová, krémová. Rozměry: 
31× 62 cm. Obsah balení 
1,34 m². OBI č. 533271 3 aj.

OBI Zlín třída 3. května 1170
763 02 Zlín
tel.: 296 605 211

Otevírací doba:
po–ne 8.00–20.00

Více na obi.cz 
a facebook.com/obi.cz

130
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47§10 kg47§10 kg47§
Brikety pilinové 

Vánoční svícenVánoční svícenVánoční svícen
Bílý, červený, 7 svíček. OBI č. 402491 5 aj.

Jedle Nordmann 
standard řezaná
100 – 150 cm, 200 – 250 cm.

Jedle Nordmann Jedle Nordmann 

299§od

Platí do konce roku nebo do vyprodání zásob.

160563 OBI ZlIn-Centro-magazín-vanoce.indd   1 11/1/2016   3:26:46 PM
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datart
electroworld
elkoma
jrC gamecentrum
Mobil4you
o2
t-Mobile
vodafone

Elektro, PC, telefony, hry:

a3 sport
ewax
intersport
Sportisimo

Sport, volný čas:

Bel & Blanc čistírna
česká spořitelna
dětský koutek
dr.Max lékárna
grand optical optika
klier kadeřnictví
Moneta Money Bank
Směnárna

Služby:

dm drogerie markt
Havlíkova přírodní apotéka
Marionnaud
yves rocher

Drogerie, kosmetika: 

asko nábytek
Brusinka
koberce Breno
kuchyně gorenje
Mountfield
Siko koupelny & kuchyně
Super Zoo
tescoma

Dům, byt, zahrada:
vydavatel
Centro Zlín FMC, s.r.o.
třída 3. května 1170
763 02 Zlín-Malenovice

ZHotovitel
HeXXa.CZ s.r.o.
vavrečkova 5262, Zlín
www.hexxa.cz

redakCe
světlana divilková

grafika a dtp
věra Čadová

foto
ivo Hercik

prodUkCe
světlana divilková
eva Křeková

StyliStka a viZážiStka
Lenka petříková

grafiCkÝ layoUt
bizmark a.s.

inZerCe
Centro Zlín FMC, s.r.o.
tel. +420 577 103 499

regiStraCe
MM Čr e 16727

vyCHáZí
21. 11. 2016

uvedené ceny produktů 
jsou platné v době vydání 
magazínu.

otevíraCí doBa

oBCHodní CentrUM
Centro Zlín *
po–ne    9:00–21:00

HyperMarket  teSCo
po–ne    6:00–24:00

oBi
po–ne    8:00–20:00

*neplatí pro: 
Česká spořitelna, elkoma, 
Lékárna dr.MaX, Mcdonald‘s, 
restaurace panda

MAgAzín  
obchodního cenTrA 
cenTro zlín
www.CENTrOzLIN.Cz

www.facebook.com/centrozlin
přidejte se k fanouškům Centro Zlín 
na Facebooku a mějte informace 
o akcích a novinkách jako první!

ice Café
McCafé
Mcdonald‘s
Minit
Mixgrill
panda restaurace
Quickdeli – chlazená jídla
Segafredo espresso
Ugova čerstvá šťáva

Restaurace, kavárny, 
občerstvení:

dráčik
knihy dobrovský
Mcpen papírnictví
pompo
rC king

Hračky, knihy, papír:

Crystal Bijou
klenoty aurum
planeo Quick time
présence

Šperky, bižuterie, hodinky:

Bára styl
Blažek praha
C&a
Camaieu
Cropp
f&f
gate
House
kara
kenvelo
levis, lee, Wrangler
lindex
Mohito
new yorker
orsay
pepco
prostějov fashion Company
reserved
Sam 73
takko fashion
timeout
triumph international
veltex jg
Zetex

móda:

delissimo – sýry
geco tabák
květiny tano
Maxim–ecigareta
oxalis čaj & káva
pivotéka UH
veselá veverka
víno&destiláty

Dárky, ostatní:

*

Bag Style
Baťa
CCC
Humanic
jola

Obuv, galanterie:


