
Řešení pro kompletní
úklid domácnosti.

Čistič radiátorů
•  Vhodný na všechny typy radiátorů
•  K čištění i těžko přístupných částí radiátoru
•  Návlek je pratelný na 60° bez aviváže
•  Speciální mikrovlákno přitahuje 

a zachycuje všechny nečistoty

Žehlicí prkno 
Air Board M Plus NF
•  Žehlicí plocha: 120 x 38 cm
•  Žehlicí plocha vyrobena z ultra-lehkých 

syntetických materiálů
•  O 33 % rychlejší a snazší žehlení díky 

„thermo- refl ect‘‘ technologii, kde se 
pára a teplo odráží a prádlo je žehleno 
jak shora tak i zespodu současně

•  Plynule nastavitelná výška až do 95 cm
•  Pevná odkládací plocha pro žehličku 

s vodící anténou na kabel a francouzskou 
elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou

•  Dětská bezpečnostní pojistka při skládání

Sem nalepte věrnostní body

Sem nalepte věrnostní body

Čistič žaluzií
•  Vhodný na všechny typy žaluzií
•  Ideální jak pro mokré, tak suché čištění
•  Speciální mikrovlákno přitahuje 

a zachycuje všechny nečistoty

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 119 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 109 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 950 Kč

Doporučená 
prodejní cena 219 Kč

99,90 Kč

Doporučená 
prodejní cena 199 Kč

89,90 Kč
Doporučená 
prodejní cena 1 849 Kč

899 Kč

VĚRNOSTNÍ AKCE: 
14. 9. – 15. 11. 2017

Naše poslání? Vždy vytvářet řešení, která dělají naše životy 
jednoduššími. Skvělý design, dokonalá ergonomie a kvalita 
Leifheit. Odteď vás úklid bude bavit.

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.

100 Kč  =
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jak shora tak i zespodu současně
  Plynule nastavitelná výška až do 95 cm
  Pevná odkládací plocha pro žehličku 
s vodící anténou na kabel a francouzskou 
elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou
Dětská bezpečnostní pojistka při skládání

+ 10 věrnostních bodů

Doporučená 
prodejní cena 1 849 Kč

899 Kč
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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 jeden 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/leifheit

3.  Za nasbírané věrnostní body máte možnost vybrat si z nabídky 
věrnostních produktů značky LEIFHEIT za sníženou věrnostní 
cenu.* Výše věrnostní ceny je uvedena uvnitř věrnostní karty 
u každého produktu. Po nasbírání požadovaného počtu bodů 
předložte svou kartu (či pouze její část s nalepenými věrnostními 
body) u pokladny společně s odpovídajícím produktem značky 
LEIFHEIT 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 značky 
LEIFHEIT je možné 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 značky LEIFHEIT naleznete 

na www.kaufl and.cz/leifheit
*dle vybraného produktu sleva až 66 % oproti doporučené prodejní ceně. 
Nabídka platí do vyprodání zásob.

Chcete vědět více? 
 www.kaufl and.cz/leifheit
 800 165 894  (bezplatná tel. linka)
 www.kaufl and.cz/facebook www.kaufl and.cz/facebook

 800 165 894  800 165 894 
 www.kaufl and.cz/leifheit
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Mechanický 
zametač koberců 
REGULUS
•  Zametá prach, špínu, 

vlasy a drobné nečistoty
•  Použití bez elektrické 

energie
•  Velký otočný knofl ík 

k regulování výšky
•  Sklopná rukojeť 

pro úklid pod 
nábytkem

•  3 otočné kartáče
•  Šíře záběru 22 cm

Podlahový mop 
PICO SPRAY
•  Praktický pomocník pro podlahy 

citlivé na vlhkost
•  Cílené zvlhčování zašpiněných 

podlah ovládané na konci rukojeti
•  Mop s rotační hlavicí 

a odnímatelným zásobníkem 0,8 l
•  Tlak spreje cca 20 barů
•  K dokoupení vyměnitelné hadříky
•  Šíře záběru 26 cm

Hadřík PICO SPRAY
•  Náhradní hadřík k mopu PICO SPRAY
•  Pratelný na 60° bez aviváže
•  Rozměr 30 x 24 cm

Náhrada k mopu 
Twist a Combi XL, 
Micro Duo
•  Vhodná pro podlahové mopy Twist a Combi
•  Ideální pro všechny typy podlah
•  Speciální dvou-vláknové mikrovlákno 

zachycuje všechny nečistoty
•  Spolehlivé přichycení 

na patentky
•  Pratelné na 60° 

bez aviváže
•  Pro mopy se šíří 

záběru 42 cm

Set Combi Press 
Disc Mop
•  Praktický úklidový set
•  Pro mytí podlah bez kontaktu 

rukou a špinavé vody
•  Flexibilní 360° kloub
•  Náhrada je pratelná na 60° 

bez aviváže
•  Set obsahuje: násadu 

(140 cm), kulatý mop, 
12litrové vědro a perforovaný 
ždímací nástavec

•  Kompatibilní s Click Systémem

Náhradní hlavice 
k mopu Disc
•  Vhodná pro podlahové mopy 

Twist Disc a Combi Disc
•  Ideální pro všechny typy podlah
•  Speciální dvou-vláknové mikrovlákno 

zachycuje všechny nečistoty
•  Pratelné na 60° bez aviváže

Náhrada k mopu Twist 
a Combi XL, Super Soft
•  Vhodná pro podlahové mopy Twist a Combi
•  Ideální pro citlivé a dřevěné podlahy
•  Spolehlivé přichycení na patentky
•  Pratelné na 60° bez aviváže
•  Pro mopy se šíří záběru 42 cm

Set Classic Mop
•  Praktický úklidový set 
•  Pro mytí podlah bez kontaktu 

rukou a špinavé vody
•  Set obsahuje: násadu, hlavici 

s třásněmi, 12litrové vědro 
s výlevkou a perforovaný 
ždímací nástavec

Sada Combi 
Clean XL
•  Praktický úklidový set 
•  Pro mytí podlah 

bez kontaktu rukou 
a špinavé vody

•  Vhodný na všechny typy 
podlah

•  Speciální dvou-vláknové 
mikrovlákno zachycuje všechny 
nečistoty

•  Náhrady jsou pratelné 
na 60° bez aviváže

•  Set obsahuje: násadu (140 cm), 
plochý mop, 12litrové vědro 
a perforovaný ždímací nástavec

•  Kompatibilní s Click-systémem
•  Šíře záběru 42 cm

Doporučená 
prodejní cena 1 079 Kč

499 Kč
+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 580 Kč

Doporučená 
prodejní cena 599 Kč

199 Kč
+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 400 Kč
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Leifheit má jasná a promyšlená řešení pro všechny výzvy 
domácnosti. Pro povrchy, které jsou citlivé a vyžadují 
zvláštní pozornost, nabízíme pečlivé a efektivní čištění. 
Naše rozmanité produkty umožňují plynulou a snadnou 
práci, bez nutnosti vynaložit velké úsilí. Obejdete se také 
bez ohýbání zad a znečištění rukou.

Praktický pomocník pro podlahy 

podlah ovládané na konci rukojeti

a odnímatelným zásobníkem 0,8 l

  K dokoupení vyměnitelné hadříkymikrovlákno zachycuje všechny 

Set obsahuje: násadu (140 cm), 
plochý mop, 12litrové vědro 
a perforovaný ždímací nástavec
  Kompatibilní s Click-systémem

58
%

  Spolehlivé přichycení 

  Pro mopy se šíří záběru 42 cm

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 690 Kč

Doporučená 
prodejní cena 1 089 Kč

399 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 119 Kč

Doporučená 
prodejní cena 219 Kč

99,90 Kč + 10 věrnostních bodů
Ušetříte 230 Kč

Doporučená 
prodejní cena 379 Kč

149 Kč

Doporučená 
prodejní cena 379 Kč

149 Kč
+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 230 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 690 Kč

Doporučená 
prodejní cena 1 189 Kč

499 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 440 Kč

Doporučená 
prodejní cena 839 Kč

399 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 59 Kč

Doporučená 
prodejní cena 119 Kč

59,90 Kč
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