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100 Kč =

VĚRNOSTNÍ AKCE 

Platí od 14. 9. do 15. 11. 2017. 

DOKONALE 
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Body lze uplatnit do 15. 11. 2017.
První dva věrnostní body pro Vás zdarma.

Body lze uplatnit do 15. 11. 2017.
První dva věrnostní body pro Vás zdarma.

Pravidla věrnostní akce
1. Za každých 100 Kč nákupu v prodejnách Kaufl and v období od 14. 9. 2017 

do 2. 11. 2017 obdržíte u pokladny 1 věrnostní bod.
2. Věrnostní body nalepte do věrnostní karty. Věrnostní karta je k dispozici  

u pokladen, na Informacích a u vystaveného věrnostního zboží v prodejnách 
Kaufl and. Kartu si také můžete stáhnout na www.kaufl and.cz/tefal.

3. Za nasbírané věrnostní body máte možnost vybrat si z nabídky věrnostních 
produktů značek Tefal a Rowenta za sníženou věrnostní cenu.* Výše věr-
nostní ceny je uvedena uvnitř věrnostní karty u každého produktu. Po nasbí-
rání požadovaného počtu bodů předložte svou kartu (či pouze její část s na-
lepenými věrnostními body) u pokladny společně s odpovídajícím produktem 
značek Tefal a Rowenta z naší věrnostní nabídky.

4. Věrnostní body za své nákupy můžete sbírat v období od 14. 9. 2017 do 
2. 11. 2017, uplatnit je za výměnu zboží značek Tefal nebo Rowenta je mož-
né až do 15. 11. 2017.

5. Fotokopie věrnostních bodů či zničené věrnostní body nebudou akceptovány.
6. Věrnostní body nemohou být vyměněny za hotovost.
7. Kompletní informace o výrobcích naleznete na www.kaufl and.cz/tefal.

* Dle vybraného produktu sleva až 50 % oproti doporučené prodejní ceně 
Nabídka platí do vyprodání zásob.





Sem nalepte věrnostní body

Sem nalepte věrnostní body

www.kaufland.cz/tefal

www.kaufland.cz/facebook

800 165 894
(bezplatná telefonní linka)

Chcete vědět více?
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM

Mikrovláknové sáčky 
ZR8001 pro Wet&Dry 
RU5053 s extra 
objemem 19 l

Náhradní sáčky 
Hygiene+ ZR200540 
k sáčkovému vysavači 
RO3923EA

• Originální velmi odolné 
mikrovláknové sáčky 
pro vysavač 
Wet&Dry RU5053

• Objem 19 l

• 4 ks v balení

• Objem sáčku: až 4,5 l

• 4 ks v balení 

• Hygiena bez kompromisu: 
Patentované složení originálního sáčku 
pro 99,99 % fi ltraci  účinnost fi ltrace A

• Již žádný oblak prachu díky 
automatickému uzávěru

40 %
SLEVA

43 %
SLEVA

uzavře sáček 
při otevření 

víka vysavače 

ŽÁDNÉ 
NÁKLADY 

NAVÍC!

permanentní 
HEPA fi ltr na 

výstupu

Tyčový vysavač 
Airforce Extreme Lithium 
RH8812WH

• Extrémně účinný  tyčový bezsáčkový 
vysavač díky cyklonové technologii

• „Air Force Cyclonic technology“: 
separace nečistot ze vzduchu s rychlostí 
průtoku vzduchu až 120 km/h zaručuje 
dlouhodobě vysoký výkon

• Patentovaná vysoce účinná ultra 
tenká sací hubice Delta pro ještě lepší 
vysávání v těžko přístupných místech

• Výkonný vyjímatelný rotační 
turbokartáč – až 6200 ot./min 

• Lithiové akumulátory 18 V 
s dlouhou životností

• 3 rychlosti (min/medium/turbo)

• Krátký čas nabíjení 10 hodin

• Nízká hmotnost, bez kabelu, 
bez sáčku – snadná údržba

• Parkovací pozice = samostojící

40 %
SLEVA

Extrémně účinný  tyčový bezsáčkový 

„Air Force Cyclonic technology“:
separace nečistot ze vzduchu s rychlostí 
průtoku vzduchu až 120 km/h zaručuje 

 pro ještě lepší 
vysávání v těžko přístupných místech

40 %
SLEVA

 Originální velmi odolné 
mikrovláknové sáčky 

Wet&Dry RU5053

permanentní 

 účinnost fi ltrace A

Doporučená
prodejní cena 299 Kč

179 Kč

Doporučená
prodejní cena 279 Kč

159 Kč

Doporučená
prodejní cena 4 999 Kč

2 999 Kč

+ 5 věrnostních bodů
Ušetříte 120 Kč

+ 5 věrnostních bodů
Ušetříte 120 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 2 000 Kč



Vysokotlaký parní 
generátor GV6731E0

Napařovací žehlička 
Maestro FV3776E0

Sáčkový vysavač 
RO3923EA

Ruční akumulátorový 
vysavač AC476901

• Kompaktní vysokotlaký parní generátor 
s extrémně účinným tlakem páry

• Nejsnazší a nejšetrnější žehlení pro všechny 
textilie

• Bojler z nerezové oceli

• Extrémní kluznost a maximální distribuce páry 
pro snadné a rychlé žehlení ve všech směrech 
s žehlicí deskou Ultragliss Diffusion

• Integrovaný odvápňovací systém prodlužuje 
životnost 

• Možnost doplňování vody v průběhu 
žehlení

• Vysoký tlak páry 5 barů šetří 
čas: proniká až do nitra 
tkaniny a odstraňuje 
nechtěné záhyby snadno 
a rychle

• Variabilní pára až 100 g/min

• Parní ráz 260 g/min

• Vertikální napařování

• Intuitivní ovládací panel

• Rychlonahřívání 
= za 2 minuty 
připraven k žehlení

• 2200 W

• Automatické 
bezpečnostní vypínání

• Lock systém 
pro bezpečné přenášení

• Keramická, vysoce kluzná žehlicí deska

• Příkon 2 300 W

• Variabilní pára 0–30 g/min

• Parní ráz 110 g/min

• Odvápňovací systém s vyjímatelnou 
tyčinkou (ventilem)

• Svislé napařování

• Anti-drip systém proti odkapávání

• Samočištění, kropení

• Bezpečná protiskluzová pata

• Pohodlné měkké držadlo

• Velká vodní nádržka 300 ml

• XL délka přívodního 
kabelu 2,5 m

44 %
SLEVA

44 %
SLEVA

42 %
SLEVA

• Energetický štítek ACAA

• Nízká hlučnost 79 dB(A)

• Filtrace: High Effi ciency fi ltr

• Patentovaný sáček 
Hygiene+ ZR200540

• Permanentní High Effi ciency fi ltr na 
výstupu vzduchu = nulové náklady navíc!

• Velký akční rádius 7,6 m

• Elektronická regulace výkonu

• Štěrbinová hubice + kartáček 
na nábytek 2 v 1

41 %
SLEVA

Multifunkční vysavač 
Wet&Dry RU5053EH

• Mokré a suché vysávání podlah, koberců 
i objemných nečistot

• Hubice na suché vysávání se sáčkem 
(podlahy/koberce)

• Extra široká hubice na suché vysávání 
objemných nečistot (suť, štěrk) bez sáčku 
a hubice na mokré vysávání

• 2 fi ltry na suché i mokré vysávání

• Široká hadice 63 mm 
pojme i objemné kusy 

nepořádku jako je štěrk 
a písek a vysávání je 

plynulé a snadné

• Kapacita 30 l
• Velká kapacita odpadní nádoby umožňuje 

vysávání objemné suti bez sáčku
• Do dílny nebo při rekonstrukci jako 

stvořené!
– bytelný kovový povrch

• Funkce foukání 
– ukliďte si 

zahradu snadno 
a bez námahy díky 

funkci foukání, 
sbohem únavné 

hrabání listí

50 %
SLEVA

Doporučená
prodejní cena 5 399 Kč

2 999 Kč

Doporučená
prodejní cena 899 Kč

499 Kč

Doporučená
prodejní cena 5 999 Kč

2 999 Kč
Doporučená

prodejní cena 2 899 Kč

1 699 Kč

Doporučená
prodejní cena 1 899 Kč

1 099 Kč
+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 2 400 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 400 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 3 000 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 1 200 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 800 Kč

• Do dílny nebo při rekonstrukci jako 
stvořené!

– bytelný kovový povrch

• Funkce foukání 
– ukliďte si 

zahradu snadno 
a bez námahy díky 

funkci foukání, 
sbohem únavné 

hrabání listí

• Bezkabelový ruční vysavač pro drobný 
běžný úklid

• Technologie cyclonic – dokonalá separace 
nečistot ze vzduchu díky odstředivé 
síle pro efektivní výsledky úklidu

• Pouze na suché vysávání, 
napětí 7,2 V

• Integrovaná štěrbinová hubice

• Samostatný chod 16 min

• Dobíjecí základna k montáži na zeď


