
Večierky nekončia 
alebo parády nie je nikdy dosť 
 

 

Náhrdelník Valley  
Krátky výrazný náhrdelník s perlami na zlatej retiazke so 

striebornými a zlatými detailmi.  

Dĺžka náhrdelníka: 46 - 55 cm, krátky 

Šírka retiazky: 0,6 cm 

 

Hodnota výrobku:  20 € 

Len za  7,49 € 

Ušetríte  63 % 

8233-9 

Náhrdelník Nishelle  
Krátky výrazný náhrdelník s bielou stuhou a 3 kvetmi rôznych 

veľkostí. 

Dĺžka náhrdelníka: 42 - 51 cm, krátky 

Rozmery ozdobnej časti: 16,5 x 4 cm 

 

Hodnota výrobku:  19,90 € 

Len za  7,49 € 

Ušetríte  62 % 

8231-3 

Set náhrdelníka a náušníc Frannie 
Módny a zároveň klasický 2-dielny set náhrdelníka a náušníc s 

hnedými kamienkami s obmré efektom. 

Dĺžka náhrdelníka: 42 - 51 cm, krátky 

Dĺžka ozdobnej časti: 8,5 cm 

Dĺžka každej náušnice: 2 cm 

 

Hodnota výrobku:  14,90 € 

Len za  7,49 € 

Ušetríte  50 % 

8232-1  



Set náhrdelníka a príveskov I am 
1 náhrdelník so 6 vymeniteľnými príveskami s 

polodrahokamami, ktorými vyjadríte svoju náladu. 

Dĺžka náhrdelníka: 42 - 51 cm, krátky 

Dĺžka príveskov: 1,3 - 1,8 cm 

S polodrahokamami: ruženínom a tigrím okom. 

 

Hodnota výrobku:  14,90 € 

Len za  5,49 € 

Ušetríte  63 % 

8234-7 

Set náušníc Pebbles 
Set 7 párov náušníc s roztomilými námorníckymi motívmi. 

7 párov napichovacích náušníc: 0,5 - 1,2 cm  

 

Hodnota výrobku: 10,50 € 

Len za  4,99 € 

Ušetríte  52 % 

8235-4 

Náramok Aisha – koralová farba 
Prepletený náramok v námorníckom štýle s príveskami. 

Dĺžka náramku: 21,5 cm 

Priemer náramku: 7,5 cm 

Priemer najväčšieho príveska: 1,2 cm 

 

Hodnota výrobku:  14,90 € 

Len za 4,99 € 

Ušetríte  67 % 

Koralová farba: 8230-5 

Hodinky Amaline 
Trendy remienok na omotanie s pyramídovými cvokmi v zlatej 

farbe. Dá sa omotať 2-krát. Klasická telová farba pristane 

každému outfitu. 

Vonkajšie rozmery ciferníka: 2,1 x 2,1 cm 

Vnútorné rozmery ciferníka: 1,3 x 1,3 cm 

Dĺžka remienka: 34 - 41 cm 

Šírka remienka: 1,5 cm 

 

Hodnota výrobku:  30 € 

Len za  13,99 € 

Ušetríte 53 % 

8236-2 



Kabelka cez plece Melanie 
Malá taška cez plece na tie najnevyhnutnejšie věci. 

Bledoružovú farbu s hnedou potlačou mapy inšpirovanou 

cestovaním si všimne každý. 

S uzatváraním na magnetickú sponu a upraviteľným 

remienkom s dĺžkou 68 - 126,5 cm pre pohodlné nosenie. 

Materiál: PVC 

Rozmery: 14,7 x 18,2 cm 

 

Hodnota výrobku:  20 € 

Len za  6,99 € 

Ušetríte  65 % 

8237-0 

Peňaženka Golden Hour 
Vyberte si dokonalú peňaženku s tkaným efektom! Červenú s 

čierno-bielou kvetinovou podšívkou alebo čiernu s farebnou 

kvetinovou podšívkou.  

Peňaženky sú plné praktických častí: obsahujú časť na mince 

na zips v zadnej časti, 3 sloty na kreditné karty, okienko na 

fotku a časť na bankovky. S uzatváraním na sponu. 

Materiál: PVC 

Rozmery: 12,2 x 9,5 x 1,5 cm 

 

Hodnota výrobku:  20 € 

Len za  6,99 € 

Ušetríte  65 % 

Červená: 8238-8 

Čierna: 8239-6 

Taška cez plece Lavello  
Prémiová štruktúrovaná taška cez plece so štýlovým tkaným 

efektom 

S odnímateľným vreckom na dokumenty. 

Materiál: PVC 

Rozmery: 26,2 x 7,2 x 24 cm 

Farba: čierna 

Dĺžka remienka (upraviteľná): max. 128 cm 

S tkaným efektom, uzatváraním na zips, vreckom na mobilný a 

odnímateľným puzdrom na 3 karty. 

 

Hodnota výrobku:  55 € 

Len za  22,49 € 

Ušetríte  59 % 

8240-4 

 



Pre zimné pohodlie 

Ľahká deka 
Ľahká, no teplá deka príjemná na dotyk je ideálna na chladné 

večery. 

V najtrendy pastelových farbách, zakončená strapcami.  

 

Materiál: akryl 

Farba: krémová, fialová, bledozelená 

Rozmery: 140 x 160 cm 

 

Hodnota výrobku:  44,90 € 

Len za  15,49 € 

Ušetríte  66 % 

8253-7 

 

Pletený šál Lavello 
Teplý šál s orientálnym vzorom, inšpirovaný talianskou 

módou. 

S 35% merino vlny, ktorá je mäkká a jemná k pokožke. 

Materiál: 65% akryl, 35% vlna 

Rozmery: 192 x 49,4 cm + 10 cm strapce 

 

Hodnota výrobku:  39,90 € 

Len za  16,49 € 

Ušetríte  59 % 

8241-2 

 

Pončo Jill 
Super jemné a pohodlné pončo s nadčasovým károvaným 

vzorom. Je stále trendy, noste ho ako pončo alebo veľký šál. 

Materiál: akryl 

Farba: krémová s čiernym alebo sivým kockovaným vzorom 

Rozmery: 120 x 130 cm 

Dĺžka strapcov: 7 cm 

 

Hodnota výrobku:  36,90 € 

Len za 14,99  € 

Ušetríte  59 % 

8242-0 



Šaty s kapucňou Winter – veľ. 16-18 a veľ. 20-22 
Šaty s kapucňou, roztomilými brmbolcami a vreckom v prednej časti - 

z teplého materiálu príjemného na dotyk. Šaty sú sivo-ružovo-bielej 

farby. 

Materiál: 100% polyester 

 

Hodnota výrobku:  35 € 

Len za  11,99 € 

Ušetríte  66 % 

Veľkosť 16-18 (L/46-48): 8247-9 

Veľkosť 20-22 (XL/50-52): 8246-1 

 

Pyžamo Paris – veľ. 10-12 
Doprajte si relax! Nájdite si čas len pre seba. Oddýchnite si v 

pohodlnom pyžame krémovej a koralovej farby s parížskym 

vzorom, roztomilou mašličkou a zúženou časťou na členkoch. 

Materiál: 100% bavlna 

 

Hodnota výrobku:  32,90 € 

Len za  13,99 € 

Ušetríte  66 % 

Veľkosť 10-12 (M/40-42): 8248-7 

 

Obojstranné pončo – veľ. 6-8 a veľ. 10 -12 
Pohodlné obojstranné pončo: 1 strana je sivá, druhá sivo-biela. 

Vrecko v prednej časti z oboch strán. 

Materiál: polyester 

 

Hodnota výrobku:  34,90 € 

Len za  16,49 € 

Ušetríte  53 % 

Veľkosť 6-8 (S/36-38): 8250-3  
Veľkosť 10-12 (M/40-42): 8249-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deka s kapucňou Medveď  
Mäkučká deka s kapucňou - ideálna na chladné večery! Na 

kapucni sú medvedie ušká. 

Materiál: polyester 

Farba: hnedá 

Rozmery: 130 x 160 cm\r1pc. 

 

Hodnota výrobku:  39,90 € 

Len za  17,49 € 

Ušetríte  56 % 

8257-8 

 

Hrejivý vankúšik Medveď 
Roztomilý medvedík v tričku v sebe skrýva termofor! Je vám zima? 

Nalejte dovnútra teplú vodu a zahrejte sa počas zimných dní.  

 

Materiál: PVC, polyester 

Farba: hnedá, ružová, krémová 

Rozmery: 38 x 20 x 12 cm 

 

Hodnota výrobku:  18 € 

Len za  9,99 € 

Ušetríte  45 % 

8256-0 

 

Set 2 párov legín – veľ. 20-22 
Set 2 párov legín - čierne dlhé a trojštvrťové námorníckej modrej 

farby. Sú pohodlné a tvarujú postavu. 

Materiál: 93% nylon, 7% elastan 

 

Hodnota výrobku:  40 € 

Len za  18,99 € 

Ušetríte  53 % 

Veľkosť 20-22 (XL/50-52): 8244-6 



Čierne nohavicové legíny – veľ. 14-16 
Tvarujúce nohavicové legíny - strih legín, vzhľad nohavíc - 

vyrobené z hrubej látky. Má opticky zoštíhľujúce vertikálne 

prešívanie a trendy detaily na kolenách. Široký a vysoký pás 

zoštíhľuje bruško. 

Materiál: 81% polyester, 17% viskóza, 2% elastan 

 

Hodnota výrobku:  34,90 € 

Len za  14,99 € 

Ušetríte  57 % 

Veľkosť 14-16 (L/44-46): 8245-3 

 
Vždy sa môže hodiť 
Set košíkov Chevron 
Zamilujte si najštýlovejší vzor chevron a zmeňte vzhľad svojho 

domova! Set 2 čierno-bielych košíkov so vzorom chevron, 

tyrkysovou podšívkou a uškami tvorenými povrazom. 

Rozmery košíkov: 29 x 20 x 15 cm (väčší), 26 x 17 x 14 cm 

(menší) 

Materiál: EVA 

Farba: čierna a biela (chevron vzor), tyrkysová podšívka 

Ušká sú tvorené povrazom. 

 

Hodnota výrobku:  24,90 € 

Len za  9,49 € 

Ušetríte  62 % 

8254-5 

Pásikavé plavky Monochrome – veľ. 8-10  
Plavky tvarujúce postavu s trendy čierno-bielymi pásikmi. Majú 

viazanie okolo krku, záhyby v prednej časti a čierne pásy na bokoch, 

ktoré opticky zoštíhľujú postavu. V oblasti bruška je zoštíhľujúca časť. 

Materiál: 74% nylon, 15% elastan, 11% polyester. 

Hodnota výrobku:  39,90 € 

Len za  18,99 € 

Ušetríte  52 % 

Veľkosť 8-10 (S/38-40): 8243-8 



Pánsky uterák so suchým zipsom 
Modrý uterák so zapínaním na suchý zips, ideálny po relaxačnom kúpeli. 

Materiál: polyester 

Rozmery: 90 x 55 cm 

 

Hodnota výrobku:  21,90 € 

Len za  8,99 € 

Ušetríte  59 % 

8255-2 

Silonky Truly Flawless  
Silonky Truly Flawless, ktoré ladia k tónu pokožky. V 2 odtieňoch 

podľa najpredávanejších odtieňov make-upov: Natural Beige a 

Medium Beige. Hrúbka 15 DEN 

Materiál: 76% nylon, 23% elastan, 1% bavlna. 

 

Hodnota výrobku: 10,50 € 

Len za  3,49 € 

Ušetríte 53 % 

Veľkosť M – Medium beige: 8251-1 

Veľkosť M – Natural beige: 8252-9 

 

Tabuľka veľkostí: 

V ponuke sú zahrnuté položky zo starého i nového veľkostného systému - viď nasledujúce dve tabuľky. 

Tabuľka veľkostí od Q3/2016. 

Velikost EUR UK 

S   36 - 38  6 - 8 

M  40 - 42  10 - 12 

L  44 - 46  14 - 16 

XL  48 - 50  18 - 20 

XXL  52 -54  22 - 24 
 

Tabuľka veľkostí do Q3/2016. 

Velikost EUR UK 

S   38 - 40  8 - 10 

M  42 - 44  12 - 14 

L  46 - 48   16 -18 

XL  50 - 52  20 - 22 

XXL  54 - 56  24 - 26 
 



Podmienky: 
Ponuka je platná v kampani 1/2018 alebo do vypredania zásob. 

Na výrobky sa vzťahuje zľava podľa výšky objednávky. Objednávka musí byť v uvedenom termíne 

riadne odoslaná na spracovanie a na konte nesmú byť žiadne pohľadávky po dobe splatnosti, ktoré 

by bránili jej vybaveniu vo vyššie uvedenom termíne. V opačnom prípade nebude objednávka 

výrobkov z teto špeciálnej ponuky akceptovaná. 


