
TOP HIT!

Platnost letáku od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

CENTRUM BAREV • DVEŘÍ • PODLAH

www.hobbycentrumprachatice.cz
Žernovická ulice, areál bývalého ČSAD, Prachatice

PONDĚLÍ: 7:00–19:00
ÚTERÝ: 7:00–19:00
STŘEDA: 7:00–19:00
ČTVRTEK: 7:00–19:00
PÁTEK: 7:00–19:00
SOBOTA: 7:00–19:00
NEDĚLE: 8:00–16:00

Tel.: 775 855 575

CENOVÝ HIT
1. 5.–31. 5.

2017OTEVŘENO DENNĚ

KOMPLETNÍ SORTIMENT
spárovacích hmot, silikonů a tmelů
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TOP HIT!

CENA
již od

119,-
PATTEX

ONE FOR ALL

* Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, 
dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, 
PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC.

 LEPÍ
  TMELÍ
  VŠECHNY MATERIÁLY*
  ZA VŠECH PODMÍNEK*
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Dále nabízíme
ucelený sortiment 
těchto značek:



MÍCHACÍ CENTRUM – MÍCHÁME NA POČKÁNÍ – LAKY, LAZURY, INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ BARVY A OMÍTKY.

Hebel – tvárnice i příčkovky pro jednoduchou práci a přesné zdění s jedno-
duchým výpočtem od osvědčeného výrobce se spoustou doplňků.
Rychlé počty – tvárnic je přesně deset na metr čtvereční stěny. Šetříme vaše záda – 
tvárnice Hebel je díky 200 mm výšce nejlehčí na našem trhu. Přesné zdění – bez brouše-
ní nerovností rovnou k povrchové úpravě. Téměř bez opadu – řežete do požadovaných 
rozměrů. Tenkovrstvé zdění – malá spotřeba tenkovrstvé malty. Tepelněizolační vlast-
nosti – šetří náklady na energie.

NOVINKA V PRODEJI – ZAVÁDĚCÍ CENY!

PLOTY a OPLOCENÍ
nejen pro Vaši zahradu
U nás najdete klasická čtyřhranná pletiva, 
brány, branky, dekorativní pletiva a zároveň 
příslušenství včetně stínících tkanin.

SLEVA

10 %
NA CELÝ SORTIMENT

SLEVA

10 %
NA CELÝ SORTIMENT

Fiskars je synonymem tradice kvality 
a inovace. Fiskars je ergonomické nářa-
dí měnící práci v zábavu a relaxaci.
Nechte rozkvést svou fantazii s výrobky 
FISKARS. Naše nástroje vám budou 
rok co rok usnadňovat práci – ať už jde 
o plení, sekání, zametání, stříhání, proře-
závání a u mnoho dalších činností.
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NABÍZÍME SORTIMENT ZNAČKOVÝCH

ZAHRADNÍCH
SEKAČEK
Osvědčená kvalita za skvělou cenu!
Produkty WORLD jsou synonymem 
kvality a splňují veškeré nároky i těch 
nejnáročnějších uživatelů.
• vysoký uživatelský komfort
• motory Briggs & Stratton
• výborný sběr vysoké i mokré trávy

NABÍZÍME SORTIMENT ZNAČKOVÝCH

MOTOROVÝCH PIL
A KŘOVINOŘEZŮ
JAPONSKÉHO VÝROBCE
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