
Clean Twist extra 
soft XL
obj. č. 52015

ClC ean TwTwisistt exextrtra
f XL

•  mytí podlah bez kontaktu rukou 
a špinavé vody

•  pro všechny typy podlah – parkety, 
lamino a dřevo

•  univerzální 20l vědro s jedním kovovým uchem
•  rotační systém umístěný přímo v držadle, možnost 

rychlého ukončení přímo uživatelem
•  360° rotace umožňuje vytírání do osmiček
•  návlek prakticky umístěn po celé délce vytírací plochy
•  záběr mopu - 

M: 34 cm / XL: 42 cm
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•   vysává a leští okna beze skvrn
•   inovativní čištění oken díky 

elektrickému odsávání vody
•   vhodný na klasická i střešní okna, 

zrcadla, sprchové kouty, dlaždice
•   špičková kvalita, vyrobeno v Evropě

Vysavač na okna Window Cleaner s mopem 
a 43 cm tyčí + Sací hubice 17 cm 
obj. č. 51016

ntaktu rukou 

odlah  parkety, ododlalahh – paparkrk tety

e skvrn
díkky 
voody
eššní oknaeššní okna, 
, ddlaždice
noo v Evropě

•  pohyblivý kloub pro vytírání 
do osmiček a s dosahem 
pod postele, skříně atd.

•  ždímání bez namáčení 
rukou ve špinavé vodě 
a bez ohýbání za

•  ždímací nástavec je 
ovládaný nášlapem 
a ideálně vyždímá návlek

•  vhodný i pro vytírání podlah 
citlivých na vlhko

•  záběr mopu: 42 cm

Akční cena

399,- 

Akční cena

849,- 

Akční cena

949,- 

Akční cena

119,- 

Akční cena

1199,- 

Akční cena

1390,- 

Set mop Profi +vědro 
Profi  s nášlapným 
ždímáním s kolečkami
obj. č. 55096

Platnost akce 4.–14. 4. 2020
Předváděcí akce 7. 4. 2020

sosooftft XL
obj. čč. 5252015
ss 949,-

Předvádě

•  rychle zametá prach, 
špínu, vlasy, chlupy 
a drobné nečistoty 
z koberců

•  použití bez elektrické 
energie

•  disponuje třemi 
otočnými kartáči

•  velký otočný knofl ík 
k regulování výšky

•  sklopná rukojeť pro 
úklid pod nábytkem
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•  univerzální podlahový mop se 
ždímacím mechanismem

•  mytí podlah bez kontaktu 
rukou a špinavé vody

•  pro všechny typy podlah 
včetně podlah citlivých 
na vlhkost

•  snadné ždímání houby 
zatáhnutím držadla rukojeti

Mechanický zametač 
koberců Regulus
obj. č. 11700

Mop podlahový 
PICOBELLO M 
Micro Duo
obj. č. 56553

AKČNÍ

NABÍDKA!SNADNÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ÚKLIDU VAŠÍ DOMÁCNOSTI 

Akční cena

599,- 

Clean Twist extra soft M
obj. č. 52014

Čistič na sklo -
koncentrát 1 l
obj. č. 41414
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DNÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ÚKLIDU VAŠŠÍ DOMÁCNO

Domácí potřeby K&K, s.r.o.
Masarykovo náměstí 103, 688 01 Uherský Brod

tel.: 572 633 125, e-mail: domacipotreby@dpkk.cz
Provozní doba: Po-Pá 8:00-17:00



•  žehlicí plocha: 
120 x 38 cm

•  ideální pro 
malé až střední 
domácnosti

•  potah s titanovým 
povlakem, který odráží páru 
a teplo a tím zajišťuje o 33% 
rychlejší žehlení

•  4 mm molitanové 
polstrování, vhodné pro 
žehlicí prkna Air Board

•  stahování šňůrkou s klipsem

Žehlící prkno 
Classsic M Basic 
grey pink
obj. č. 72436

Potah 
na žehlicí 
prkno Thermo 
Refl ect L
obj. č. 71607

Potah na žehlicí prkno 
Thermo Refl ect S
obj. č. 71605

Potah na žehlicí 
prkno Thermo 
Refl ect M
obj. č. 71606

grey blue
obj. č. 72437

grey lagoon
obj. č. 72438

Kuchyňská váha CULINA PRO
obj. č. 65054

Digitální kuchyňská 
váha Page Compact 300 
design břidlice
obj. č. 61515

áá váváhahaaa CCULULINA PRPRROOO

•  moderní mechanická váha s funkcí 
dovažování

•  velká odnímatelná miska (2,5 l) 
s úchytem a nálevkou

•  nosnost 5 kg, přesnost vážení 50 g

AKČNÍ

NABÍDKA!SNADNÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ÚKLIDU VAŠÍ DOMÁCNOSTI 
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DNÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ÚKLIDU VAŠŠÍ DOMÁCNO

Domácí potřeby K&K, s.r.o.
Masarykovo náměstí 103, 688 01 Uherský Brod

tel.: 572 633 125, e-mail: domacipotreby@dpkk.cz
Provozní doba: Po-Pá 8:00-17:00

Akční cena

759,- 

Akční cena

325,- 

Akční cena

299,- 

Akční cena

299,- 

Akční cena

399,- 

Platnost akce 4.–14. 4. 2020
Předváděcí akce 7. 4. 2020

Venkovní sušák 
Linomatic 400 Comfort
obj. č. 85271

Linomatic 
500 Easy 
obj. č. 85286

Sušák na prádlo 
Pegasus 180 Solid Plus
obj. č. 81510
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Potah na žehliccí 
prkno Thermo 
ReReflfl ecect t M
obj. č. 71606

AkAkčnční í cena

299,-

VVeVenkovní suušákVVeenkovní suušák
Liinnon matic 40400 C
obj. čč. 855272711

•  otočný zahradní sušák, odolný 
vůči vlivům počasí

•  nerezavějící hliníkový rám, 
patentovaný systém zatahování 
šňůr do bočnic

•  šňůry jsou chráněny před deštěm 
a špínou, automatické zajíždění 
ovládací šňůry

•  možnost zavěšení ramínek 
na konce ramen sušáku

•  mechanismus pro ideální 
vypnutí šňůr

•  40 m šňůr = 4 pračky prádla
•  automatické navíjení otevíracího lanka
•  součástí balení je držák 

na zabetonování

pprádlo 
1880 Solid PPPlus1880 Solid PPlus
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•  ideální pro vnitřní 
i venkovní použití

•  2x EASY Clip 
na sušení 
drobného prádla

•  výška sklápěcích 
bočnic 105 cm

•  taštička 
na kolíčky

•  18 m sušící 
plochy

•  možnost 
zavěšení 
dlouhých kusů 
oděvů
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dloouhých kusů 
oděěvů

•  venkovní otočný sušák, 
odolný vůči vlivům 
počasí

•  nerezavějící hliníkový 
rám, patentovaný 
systém zatahování šňůr 
do bočnic

•  mechanismus pro 
ideální vypnutí šňůr

•  možnost zavěšení 
ramínek na konce 
ramen sušáku

•  50 m šňůr = 5 praček 
prádla

•  součástí balení je držák 
na zabetonování
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balenín  je držák 
tonováníí

•  extratenká digitální kuchyňská váha 
s vážícím rozsahem až do 5 kg

•  LCD display s velkými číslicemi (12 mm)
•  energii šetřící ON a OFF funkce
•  včetně závěsu pro zavěšení na zeď
•  protiskluzové nožičky

Akční cena

1999,- 

Akční cena

799,- 

Akční cena

2499,- 

Akční cena

389,- 


