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Chcete vědět více? infolinka: +420 778 408 407, e-mail: info@pro-bonus.cz

Začněte
bodovat od

Zabodujte do Odměny 
vybírejte do

30. 11.
2018

Vstupte do motivačního programu PRO-BONUS. 
Je to snadné, stačí vyplnit registrační formulář nebo se jen přihlásit.

            Krok 1   Zaregistrujte se do programu 
na www.pro-bonus.cz 

Registrace je jednoduchá. Navštivte webové stránky 
programu www.pro-bonus.cz a vyplňte registrační 
formulář. Pokud jste se aktivně účastnil předchozího kola, 
Vaše registrace je nadále platná, stačí se jen přihlásit.

            Krok 3   Sbírejte body 
a plánujte své nákupy

Aktuální seznam sortimentu, který je zahrnut do programu, 
je zveřejněn na www.pro-bonus.cz. Na svém PRO-BONUS 
účtu máte kdykoliv přehled o nasbíraných bodech. Pomocí 
kalkulačky bodů můžete plánovat svoje nákupy pro získání 
vysněné odměny.

            Krok 2    Nakupujte vybraný sortiment 
od 1. 9. do 30. 11. 2018

Odměny získáte za nákupy v prodejnách PRO-DOMA nebo 
v prodejnách PRO-DOMA PARTNER účastnících se 
programu. Body nemůžete sbírat současně u více partnerů 
programu. Pro nárok na připsání bodů je rozhodující datum 
uskutečnění zdanitelného plnění na prodejním dokladu.

            Krok 4    Objednejte si 
svoji odměnu

Nárok na odměnu máte v okamžiku, kdy získáte 
potřebný počet bodů a provedete závaznou objednávku 
na www.pro-bonus.cz. Nasbírané body můžete uplatnit 
až do 5. 1. 2019. Aktuální seznam odměn najdete pouze 
na www.pro-bonus.cz.

             

              

Plné znění pravidel programu PRO-BONUS najdete na www.pro-bonus.cz/pravidla. Provozovatel programu si vyhrazuje právo pravidla programu, seznam vybraného 
sortimentu nebo seznam odměn v průběhu programu měnit, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.pro-bonus.cz. Tato pravidla nabývají 
platnosti a účinnosti na území České republiky dnem 1. 9. 2018 a jejich platnost končí dnem 15. 1. 2019.
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Všechny informace o programu na
www.pro-bonus.cz.

Ahoj příteli,
tak co říkáš, sluší mi to? Chci být stylový! Motivační 
program PRO-BONUS podzim se totiž odehraje v duchu 
hokejové bitvy o body!

I Ty se můžeš v našem klání prostřílet mezi nejlepší 
a pokořit svůj předchozí bodový rekord.

Jednotlivé zápasy se odehrají v prodejně nebo u Tvého 
obchodního zástupce v podobě nákupů, za které Ti 
budeme připisovat body na online účet. 

Jestli ještě nejsi registrovaný a máš duši hráče, přidej se 
do našeho týmu co nejdřív, ať Ti neuteče ani jeden zápas.

STARTUJE EXTRALIGA ODMĚN. 
FANDÍM TOBĚ!

Ostré střely a perfektní kondici Ti přeje

CIHLÁČEK
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JAK ZÍSKAT ODMĚNY



Prodejny sítě PRO-DOMA a PRO-DOMA 
PARTNER nabízí široký sortiment výrobků 
pro stavbu, dům i zahradu. Síť prodejen se 
každoročně rozrůstá a zkvalitňuje. Jsme 
nejdostupnějším partnerem pro Vaši 
stavbu a domov!

Odměny získáte za nákupy v prodejnách PRO-DOMA nebo v prodejnách PRO-DOMA PARTNER 
účastnících se programu:

STAVEBNINY 
NASAVRKY

PA R T N E R

SILNÉ PARTNERSTVÍ TVOŘÍ SILNÝ PROGRAM

NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN DO PROGRAMU JE ZAPOJENO

88 VLASTNÍCH PRODEJEN

44 PARTNERSKÝCH PRODEJEN

VÍCE NEŽ 200 OBCHODNÍCH 
ZÁSTUPCŮ PO CELÉ ČR 
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PARTNEŘI PROGRAMU



… a další výrobky PRO-DOMA ve všech prodejnách
TEPELNÁ IZOLACE

539 Kč = 1 bod
OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ

SMĚSI

309 Kč = 1 bod STAVEBNÍ CHEMIE

309 Kč = 1 bod PODSTŘEŠNÍ FÓLIE

509 Kč = 1 bod
HYDROIZOLACE

359 Kč = 1 bod
7

VÝROBKY PRO-DOMA

6

BAUMIT

Ničím nerušený spánek
s akustickými cihlami Porotherm



525 bodů

646 bodů493 bodů1573 bodů 2056 bodů 1009 bodů

791 bodů 1283 bodů 1251 bodů 364 bodů

844 bodů

525

8

Buď profík!

Nepřehlédni širokou nabídku stavebního 
nářadí na www.pro-bonus.cz. 

DEWALT
Kompaktní vrtačka/šroubovák
DCD796D2, výkon 460 W, technologie 
bezuhlíkového motoru, sklíčidlo 
13 mm, baterie XR Li-Ion

DEWALT
Příklepová vrtačka
DCD778S2T, výkon 340 W, dva převodové 
stupně, spínač pro chod vzad, baterie XR 
Li-Ion

DEWALT
AKU kombo sada
Sada: příklepová vrtačka DCD796, 
rázový utahovák DCF887, úhlová bruska 
DCG412, 2× Li-Ion 5,0 Ah

DEWALT
Kompaktní rázový utahovák
DCF880M2, výkon 250 W, kompaktní 
a lehká konstrukce, baterie XR Li-Ion 

DEWALT
Bezuhlíková sponkovačka
DCN681D2, bezuhlíkový motor 18 V, 
špičkový výkon při nastřelování hřebíků, 
baterie XR Li-Ion

DEWALT
Bezuhlíkové kombinované kladivo
DCH273P2, výkon 400 W, extrémně 
dlouhá provozní doba, režim zastavení 
otáčení , baterie XR Li-Ion

DEWALT
Bezuhlíková nastřelovací pistole
DCN692P2, typ baterie XR Li-Ion, 
bezuhlíkový motor, 2 pracovní rychlosti, 
průměr hřebíku 2,8–3,1 mm

DEWALT
Bezuhlíková bruska
DCG405P2, 18V bezuhlíkový motor, 
elektronická brzda a spojka, posuvný 
spínač

DEWALT
Aku vysavač
DCV584L, napájení XR 14,4 V, 18 V, 
54 V nebo 220 V, mokré a suché 
vysávání, široká hubice, štěrbinový 
nástavec, hadice 2 m

DEWALT
Aku rádio
DCR019, tuner FM/AM pro příjem 
analogového signálu, AUX vstup 
3,5 mm, napájecí kabel 2 m dlouhý, bez 
baterie

DEWALT
Inspekční kamera
DCT410D1, rozlišení 320 × 480 dpi, průměr 
17 mm, kabel 900 mm, dokumentace 
na MicroSD, trojnásobný zoom, plynulé 
nastavení intenzity osvětlení

8 9

PRO STAVBU



1170 bodů1533 bodů

1412 bodů489 bodů

525 bodů1154 bodů203 bodů

191 bodů376 bodů 634 bodů248 bodů 191

Kolik mám bodů.

Body za nákupy připisujeme průběžně. 
Podrobný výpis máš vždy přístupný na 
svém účtu www.pro-bonus.cz. 

S

DEWALT
Pokosová pila
DWS777, s posuvem a systémem XPS, 
příkon 1800 W, kotouč 216 × 30 mm, 
max. řezy 260 × 62 mm

DEWALT
Bourací kladivo
D25899K, motor 95 mm, příkon 
1500 W, přímá konstrukce, nastavení 
pracovního nástroje do 12 možných 
poloh

DEWALT
Přenosná tloušťkovací frézka
DW733, příkon 1800 W, délka nože 317 mm, 
hladký a přesný pohyb frézovací hlavy 
směrem nahoru a dolů

DEWALT
Sada na broušení betonu
Sada obsahuje kryt DWE46150, 
diamantový kotouč DT3797, kufr Tstak II, 
vnitřní a vnější kotoučovou přírubu, klíč, 
rukojeť

DEWALT
Přímočará pila
DW331K, příkon 701 W, plynule 
nastavitelné otáčky, 3100 kmitů/min., 
prořez 135 m, hmotnost 2,8 kg

DEWALT
Jednoúčelové sekací kladivo
D25820K, příkon 1150 W, lehké demoliční 
práce, příprava povrchu, sekání drážek 
a průchozích otvorů v cihlách, zdivu 
a lehčeném betonu

DEWALT
Příklepová vrtačka
DWD024, 13mm vrtačka s příklepem, 
650 W, nízká hmotnost, spouštěcí spínač 
s plynulou regulací otáček

DEWALT
Horkovzdušná pistole
D26411, výkon 1800 W s optimalizovaným 
chlazením, s kuželovým a rybinovým 
plochým nástavcem

DEWALT
Úhlová bruska
DWE4238, příkon 1400 W, 9000 ot./min., 
max. průměr kotouče 150 mm, hmotnost 
2,6 kg

DEWALT
Hoblík
D26500, příkon 1050 W, nastavitelný úběr 
0–4 mm, nůž 82 mm, hmotnost 4 kg

DEWALT
Excentrická bruska
DWE6423, motor 280 W s nastavitelnými 
otáčkami, výkon 120 W, rozměr brusného 
papíru 125 mm

10 11
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300 bodů

848 bodů

245 bodů179 bodů

348 bodů738 bodů

245

odů

STANLEY
Generátor SG 2200
Napětí 230 V/50 Hz, chod při plné palivové 
nádrži 8 hodin

STANLEY
Samomazný kompresor AIR kit
Kompaktní, lehký, bez nádrže, plnicí 
pistole, 3 nástavce, foukací nástavec, 
3m gumová hadice

STANLEY
Samomazný kompresor
DN 200/8/6, lehký, kompaktní 
a přenosný, vhodný pro všechna domácí 
a hobby použití, nízká hmotnost, dobře 
čitelný řídicí panel

STANLEY
Samomazný kompresor
D 200/10/24V, s vertikálně uloženou 
tlakovou nádobou, tlaková nádrž 
24 litrů, kontrolní panel integrovaný 
do těla kompresoru

STANLEY
Olejový kompresor
DV2 400/10/50, dvouválcový, 
s vysokým výkonem a spolehlivostí, 
dlouhé držadlo

STANLEY
Rázový utahovák s hlavicemi
Sada: 10 hlavic, prodloužení, nádoba 
na olej, 2 rychlospojky, miniolejnička, 
klíč na hlavice

12 13
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BAUMIT

URSA GLASSWOOLURSA PUREONE

URSA XPS

Tepelná izolace URSA

URSA CZ s.r.o.
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 374
Fax: 281 017 377
E-mail: ursa.cz@ursa.com
www.ursa.cz



243 bodů392 bodů172 bodů 1238 bodů 90 bodů 125 bodů

185 bodů 139 bodů125 bodů 90 bodů 116 bodů 139 bodů

172 b dů

STANLEY FATMAX
Automatický křížový laser
1-77-123, sada: CLLi křížový laser, 
rozpěrná tyč, magnetický terčík, adaptér, 
baterie

STANLEY FATMAX
Laserový dálkoměr
TLM65, pracovní dosah 20 m, přesnost 
+/-3 mm, 10 m

STANLEY FATMAX
3linkový laser
FMHT1-77356, laser X3G (X3R), odrazový 
terčík, nabíječka, brýle, kufřík

STANLEY
Sada dlát Bailey
1-16-416, 6dílná sada, čepel z vysoce 
jakostní chrom-vanadové oceli

STANLEY FATMAX
Sada převodových kleští 
FMHT0-72415, z karbonové oceli, sada: 
kombinační, boční a prodloužené kleště

STANLEY
Nůžky na plech Ergo
Sada: pravé nebo levé nůžky a přímé nůžky 
na plech

STANLEY
Kovoplastový box na nářadí 23" 
1-95-613, pevný a odolný kovový box 
s plastovými doplňky, ergonomická 
bimateriální rukojeť

STANLEY
Pouzdro na vrtačku a organizér
Kožené pouzdro na vrtačku, na opasek 
a hluboký organizér s plastovými 
přezkami

STANLEY FATMAX
Kovový podstavec na řezání 
FMST1-75763, pár v balení, pracovní výška 
max. 102,5 cm, vzpřímený tvar A

STANLEY FATMAX
Kovoplastový box na nářadí 20"
FMST1-75792, flexibilní posuvná přihrádka, 
umožňuje práci na 2 úrovních

STANLEY FATMAX
Brašna na laptop a nářadí 
FMST1-80149, vyrobená z odolné 
tkaniny s trvanlivým plastovým 
voděodolným dnem

STANLEY
Pás na nářadí
STST1-80113, vyrobený z nejkvalitnější 
buvolí kůže, velice odolný proti 
poškození

14 15
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689 bodů341 bodů 1100 bodů

280 bodů 90 bodů 90 bodů80 b dů 0

1100

TONA
Dílenský svěrák 4"
Přesné upínání díky frézovaným čelistem, 
pevná odolná konstrukce, otočná základna

TONA
141dílná sada servisního nářadí
Multifunkční sada nářadí v kufříku, 
různé druhy a velikosti

TONA
145dílná sada nářadí
Univerzální servisní sada nářadí 
v odolném uzamykatelné kufru

TONA
22dílná sada očkoplochých klíčů
Sada očkoplochých klíčů ve vinylovém 
pouzdře

TONA
22dílná gola sada 1/4"
Na liště: hlavice 6hranné, zástrčné, 
ploché, imbus, ráčna a prodlužovací 
nástavec

TONA
Šroubováky, klíče, bity
V nabídce: 48dílná sada bitů s adaptérem, 
8dílná sada klíčů DIN 3110 nebo 8dílná 
sada šroubováků plochý/Ph/Pz

16 17
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BAUMIT

CLASSIC STAR
EXKLUZIVNÍ BARVY

Vysoká pevnostOptimalizace předního 
řezu tašky

Refl exní povrch

www.bramac.cz
Part of BMI Group

 Nová generace střešních tašek

terracotta kaštanová mocca 
metalic

granit 
metalic

TEGALIT STAR

terracotta granit 
metalic



1467 bodů153 bodů 684 bodů147 bodů 1443 bodů

453 bodů

1335 bodů

1203 bodů 3015 bodůdů

ŠTORCH
Topné zařízení Scirocco 3000 S
Pro vytápění uzavřených místností, 
malých hal, skladů a dílen, garáží 
a kanceláří 

ŠTORCH
Měřák vlhkosti HPM TOUCH PRO
Měření vlhkosti dřeva, betonu, omítek 
a zdiva, univerzálně použitelný

ŠTORCH
Ruční řezačka HotKnife 250
Dělení polystyrenových desek jedním 
řezem až do šířky 250 mm

ŠTORCH
Špachtle s dvojitým listem
Flexogrip, šířka 1 metr, tvar do Z

ŠTORCH
Odsávací ventilátor AirClean 4200 PRO
Odsávání brusného prachu při broušení, 
prachu a nečistot při demoličních 
a renovačních pracích

ŠTORCH
Řezačka Pro Cut Basic 128
Sada: řezačka, 2 náhradní pojistky a 5 ks 
náhradního řezného drátu

ŠTORCH
Bruska na podlahy ESM 1500
Výkon 1500 W, s plstěným brusným 
talířem pro efektivní a důkladnou 
přípravu podlahy

ŠTORCH
Odsávač Jumbo
Výkonný odsávač s mechanickou 
ochranou proti přeplnění, robustní 
plastová nádoba 100 l, objem filtru 44 l, 
integrované ponorné čerpadlo

STORCH
Bruska na stropy a stěny dlouhá
Spider pro broušení stěrek, 
sádrokartonových desek a polystyrenu 
při zateplovacích pracích

18 19
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412 bodů652 bodů

145 bodů 293 bodů

90 bodů

267 bodů

1484 bodů887 bodů

184 bodů

550 bodů

90 bodů 90 bodů

odů

267 18 ůbodů

LEVIOR
Pojízdný hydraulický zvedák 
Nosnost 3 t, min. výška 145 mm, max. 
výška 520 mm, bezpečnostní pojistný 
ventil

BESSEY
Montážní výztuha pro dveřní zárubně
Hliníková teleskopická trubka se 
zajišťovacím šroubem, se svěracími díly na 
upínacích plochách, rozpětí 560–1010 mm

KRAUSE
AL sklápěcí plošina StepTop
Sklápěcí pódium s protiskluzovou 
podlahou 1090 × 300mm, výška pódia 
0,45 m, hmotnost 8 kg

LEVIOR
Sestava shozu suti
Sada: násypka, držák násypky a 5 dílů

BESSEY
Sada pro montáž zárubně 6× TU 
Sada 6 ks výztuh na dveřní zárubně 
na nosiči celkem pro troje dveře, 
v praktické nylonové tašce s kolečky

KRAUSE
AL schodíky Safety
4 × 3, max. délka 3,55 m, hmotnost 
13,5 kg

LEVIOR
Sada bednicích stojek
10 ks EAP 05, 200/300 cm

KRAUSE
AL žebřík Tribilo
Univerzální hliníkový žebřík použitelný jako 
jednoduchý, výsuvný a dvoják, 3 × 12, max. 
8,6 m, hmotnost 26,7 kg

KRAUSE
Dvojitý dřevěný žebřík
Výška 1,60 m, 2× 5 příček, nosnost 150 kg

COLLOMIX
Sada na míchání
Sada: míchadlo COLLOMIX Xo 1, metla 
WK, vědro 30 l

LEVIOR
Ponorné čerpadlo
Příkon 400 W, napětí 230 V/50 Hz, max.
výtlak 5 m, max. průtok 8000 l/h, max. 
hloubka ponoru 7 m, délka kabelu 10 m

LEVIOR
Sada popruhů
Sada: upínací popruh 35 mm × 8 m, 
upínací popruh 50 mm × 10 m

20 21
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796 bodů1725 bodů

1405 bodů396 bodů492 bodů

2247 bodů90 bodů1150 bodů3717 bodů 2247 bodů03717

MASTER
Mobilní axiální ventilátor BL6800
Průtok vzduchu 3900 m3/hod, hadice 
pro rozvod vzduchu 7,6 m, průměr 
300 mm

MASTER
Odvlhčovač vzduchu DH752
S odvlhčovacím výkonem 46,7 l/h, kovové 
provedení, odolné proti nárazu

MASTER
Naftové topidlo B150CED
Ventilátor o výkonu 44 kW, napětí 
ventilátoru 230 V, podvozek pro snadnou 
manipulaci

MASTER
Elektrické topidlo B9EPB
S ventilátorem a zabudovaným 
termostatem, max. výkon 9 kW, 
napětí 400 V

MASTER
Plynové topidlo BLP33M
Ventilátor o max. výkonu 33 kW 
s regulací výkonu, napětí 230 V

BATTIPAV
Univerzální stolová pila EGO 800
Pro řez přímý a pod úhlem 45°, ideální 
pro řezání cihel, porothermu, tvárnic, 
kamenných bloků, mramoru

MARTIN TROJAN
Přívěs RUBÍN PLUS
Jednoosý, nebrzděný valník s nápravou 
750 kg, pojezdové kolečko, sklopné 
odnímatelné zadní čelo

TOI TOI
Mobilní toaleta
POLYJOHN III, fekální nádrž 227 litrů, větrací 
šachta, uzamykatelný držák toaletního 
papíru, ukazatel obsazeno / volno

SOLIGHT
LED refl ektor
WM-20W-D oranžovo černý, výdrž baterie 
3–6 hodin, doba nabíjení 6–7 hodin

22 23
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H-E-X

Designová řada  
dlažby a mobiliář

   VENKOVNÍ DLAŽBY

   VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

   ZAHRADNÍ STĚNY, PALISÁDY  
A SVAHOVÉ TVÁRNICE

   PRVKY VENKOVNÍ 
ARCHITEKTURY

   SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

   ZDICÍ PRVKY

+420 587 419 162      |      info@presbeton.cz      |      www.presbeton.cz

BETONOVÉ VÝROBKY S FANTAZIÍ



933 bodů 862 bodů

411 bodů553 bodů 291 bodů147 bodů 175 bodů884 bodů

969 bodů1491 bodů 729 bodů

291 bodů

ů

175884 bodů

729 bodů

53 b dů

969 bodů1491 bodů

Když je práce relax 

Máš zahradu, zahrádku, 
dům nebo chatu? 
Vybírej na 
www.pro-bonus.cz.

HUSQVARNA
Motorová pila 440
Výkon 1,8 kW, zdvihový objem 40,9 cm3, 
váha 4,4 kg, jednoduché ovládání 
s dostatečným výkonem

BAUPRO
Štípačka dřeva 8000
Výkonná vertikální štípačka s trojfázovým 
motorem a křížovým štípacím klínem

STIGA
Akumulátorová sekačka SLM 4048 AE
Záběr 38 cm, motor 48 V a Li-on baterie 
5 Ah

STIGA
Motorový kartáč SWS 800 G
Určený pro zametání sněhu a nečistot, 
může být doplněn radlicí nebo sběrnou 
nádobou, pracovní záběr 80 cm

STIGA
Sněhová fréza Snow Hunter
Jednostupňová, lehká sněhová fréza 
s jednoduchou obsluhou, záběr 51 cm

STIGA
Foukač/vysavač listí SBL 327 V
Dvoutaktní benzinový motor o objemu 
27,6 ccm a výkonu 1,1 HP

NOVITAL
Šrotovník Golia
Šrotovník rychle umele velké množství 
obilí, s inovativním bezprašným 
kontejnerem a plastovým násypníkem

STIGA
Elektrický vertikutátor SV 415 E
Výkonný elektrický motor 1500 W, záběr 
38 cm, součástí stroje je vyměnitelná 
odmechovací hřídel

BAUPRO
Prodlužovací kabel
50m kabel s navijákem a 4 zásuvkami, 
tepelný spínač

STIGA
Ruční zahradní nůžky SGM 72 E
Slouží k okrasnému střihání keřů a trávy, 
poháněné Li-on baterií, vydrží 40 minut 
na jedno nabití

BLACK+DECKER
Aku sada zahradního nářadí
BCASK8967D2, jeden aku nástroj 
se sedmi nástavcemi, multifunkční
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554 bodů

582 bodů 794 bodů

285 bodů

128 bodů

1526 bodů

GYOR
Kotlinová sada
Sada: kotlík 14 l, pokrývka, kotlina, 
naběračka

TRAMONTINA
Sada nožů Tramontina
Sada: 12 ks nožů a vidliček na steaky, 
13cm čepel, dřevěná rukojeť

BROIL KING
Gril Monarch 390
Zadní hořák k rožnění a boční vařič, 
s bočními rozevíracími regály, 
s držákem na grilovací nářadí

BROIL KING
Gril Porta-Chef 120
1 hořák, grilovací plocha 1420 cm2, 
smaltová vyhřívací police 1129 cm2, 
litý hliník a nerez

MASTER
Plynový terasový sálač BP-13
Výkon 13 kW zpříjemní venkovní posezení 
na zahrádkách a terasách v létě i zimě

LINDR
Výčepní zařízení PYGMY 20/K
Vychladí až 40 piv během 1 hodiny, 
s 1 kohoutem a vestavěným 
vzduchovým kompresorem
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BAUMIT

199Kč
m2

JEDINEČNÁ NABÍDKA
ocelové střecha za

Cena vč. 21% DPH je 240,80 Kč/m2

Střecha ze 
švédské oceli

Krásná, lehká a odolná. Taková je 
jemně strukturovaná povrchová 
úprava PUREX™ GreenCoat®. Na její 
trvanlivost a dlouhodobou odolnost 
se můžete spolehnout. 
Mimořádná cena pro střešní krytinu 
SATJAM Trend.

Kvalita pro profesionály

DoubleDry
TECHNOLOGY



374 bodů

337 bodů

1419 bodů

334 bodů

174 bodů

284 bodů
od 137 bodů 195 bodů 1299 bodů

1528 bodů525 bodů 868 bodů

284 bodů

374 bodů

d 137

KÄRCHER
Vysokotlaký čisticí stroj K 3 Full 
Control Car
Se sadou na mytí vozidel vč. mycího 
kartáče, pěnovací trysky a autošamponu

KÄRCHER
Automatický držák hadic CR 7.220
s automatickým navíjením a snadným 
vytahováním hadice, 20 m, 1/2''

KÄRCHER
Extraktor na koberce PUZZI 10/1
S podlahovou hubicí, hubicí na čalounění 
k čištění koberců, s vestavěným hákem na 
zavěšení kabelu a fixaci ručního nářadí

KÄRCHER
Ruční zametací stroj S 650
Pracovní šířka 650 mm, 2 standardní 
postranní kartáče a 2 speciální postranní 
kartáče na vlhké nečistoty, 16l nádoba 
na zametené nečistoty

KÄRCHER
Aku stěrka na okna WV 2 PREMIUM
Pracovní doba baterie 35 minut, 
postřikovací lahev, čistič skla 20 ml, 
vyměnitelná sací hubice

LEIFHEIT
Venkovní sušák Linomatic 400 Comfort
Dokonalé svinutí šňůr do konstrukce 
sušáku, rychlé rozložení a složení sušáku

IROBOT
Robotický vysavač Roomba 966
Přesná navigace iAdapt 2.0 s vizuální 
lokalizací a třístupňový čisticí systém 
AeroForce

BLACK+DECKER
Aku vysavač MultiPower PRO 2v1
Příslušenství: kartáčová hubice, plochá 
hubice na čalounění a štěrbinová 
hubice, nabíjecí základna

DYSON
Fén na vlasy Supersonic
1600 W, 3 rychlosti, 4 teploty, záporné 
ionty, difuzér, cestovní pouzdro

SOLIGHT
Stojací lampa
Na výběr stylové modely Torino nebo 
Milano Tripod ve 3 barvách

PHILIPS
Ruční napařovač Steam&Go
Pro vertikální i horizontální napařování, 
s automatickým trvalým výstupem pro 
snadné odstranění záhybů

ELECTROLUX
Pračka EW8F228SC
Parní pračka A+++, 8 kg, 1200 ot./min., 
hlučnost 50/73dB, ochrana proti 
vytopení, 15 programů
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1574 bodů 1748 bodů

1218 bodů 1278 bodů 2182 bodů

Vařím, peru, luxuju

Domácí práce budou legrace! Produkty 
pro domácnost a vybavení kuchyně 
objevíš na ww.pro-bonus.cz. 

2182 ů

ELECTROLUX
Vestavná trouba EOC5654TAX
Používá trochu páry, pyrolitická s pečicí 
sondou a extra velkým ventilátorem

ELECTROLUX
Indukční deska EIV654
Kombinuje čtyři varné zóny k vytvoření 
velké varné plochy s dokonale 
rovnoměrným rozvodem tepla

ELECTROLUX
Set vestavných spotřebičů
Set: parní trouba EOB3454AAX 
a indukční deska EIT61443B

AEG
Set vestavných spotřebičů
Set: horkovzdušná trouba BEK542320M 
a indukční deska IKB64431XB

ELECTROLUX
Americká lednice EN6086JOX
Nerezová lednice s mrazničkou, 
beznámrazová technologie, povrchová 
úprava proti otiskům prstů
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BEST

komín s unikátní 
sendvičovou konstrukcí 
s integrovanou 
izolací

s vysoce kvalitní 
vnitřní izostatickou 
keramickou 
vložkou

dva komíny v jednom,
pro pevná a plynná
paliva

ABSOLUT UNI ADVANCED KOMBIGAS

KOMÍNY BEZ KOMPROMISŮ

www.schiedel.cz 70 LET ZKUŠENOSTÍ - VÝVOJ - VÝROBA - TESTOVÁNÍ

Máš vlhkou zeď? 
To vyléčíme!

www.hasoft.cz



221 bodů

1649 bodů

od 90 bodů

264 bodů

90 bodů

145 bodů 90 bodů 118 bodů 90 bodů

276 bodů302 bodů 121 bodů221 bodů 276 bodů02 bodů

90 b dů

90 bodů

SOLIGHT
Skleněná konvice Redefi ne
Z tvrzeného skla Duran Schott, osvětlená 
led diodami, víko s integrovaným 
výtokem

NIVONA
Volně stojící kávovar NICR 680
Barevný a dotykový TFT displej, ruční 
tryska Easy Spumatore, funkce „Moje 
káva“

SOLIGHT
Konvice nebo topinkovač topinkovač 
Accents
Retro nerezová konvice 1,5 l nebo 
topinkovač se dvěma sloty

SOLIGHT
Pekárna Premium plus
Nabízí 19 programů a možnost upéct 
3 různé velikosti bochníku s nastavením 
pěti barev kůrky

SOLIGHT
Mixér Blend Express Family
Bohatě vybavený mixér na smoothie, 
polévky, omáčky, zmrzliny či ledovou tříšť

SODASTREAM
Sodastream JET
Sada: 1× výrobník sody, 1× bombička CO

2
 

s kapacitou na 80 l, 1× speciální plastová 
tlakuodolná lahev na sodovou vodu

TESCOMA
Tlakový hrnec ULTIMA
6l hrnec s napařovacím sítem, 
indikátorem tlaku a 4 bezpečnostními 
pojistkami

TESCOMA
10dílná sada nádobí AMBITION
Sada: hrnec 6 l, 1,5 l, 2,5 l, 3 l, rendlík 
1,0 l, poklice

TESCOMA
24dílná sada jídelních příborů
Sada: 6 jídelních nožů, 6 vidliček, 
6 polévkových lžic a 6 lžiček

TESCOMA
Pekáč s poklopem DELÍCIA GLASS
Dvoudílný skleněný pekáč se 
žáruvzdornými nožičkami, rozměry 
42 × 26 × 17 cm

TESCOMA
Pánev PRESIDENT
Masivní 26cm pánev s celonerezovou 
rukojetí, pro všechny typy sporáků 
a pečicích trub

TESCOMA
Sada mlýnků GrandCHEF
Sada: mlýnek na pepř a na sůl, kvalitní 
mlecí mechanismus ze speciálně tvrzené 
keramiky s nastavitelnou hrubostí mletí
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368 bodů1599 bodů975 bodů 541 bodů281 bodů

180 bodů

481 bodů

1236 bodů2364 bodů1166 bodů1814 bodů1096 bodů

481

0

SAMSUNG
Tablet Galaxy Tab E 9.6
9,6" diplej, čtyřjádrový procesor, GPS, 
5Mpx fotoaparát, MicroUSB, Android 
4.4 KitKat

APPLE
Ultrabook MacBook Air 13
13,3'' HD displej, SSD disk 128 GB, HD 
webkamera, macOS Sierra

SONY
Smart TV KDL43WF665BAEP
Úhlopříčka 43", Full HD, každý detail 
s X-Reality PRO, pohlcující zvuková 
scéna

HUAWEI
Telefon P20 Pro
6,1” Full View displej s FullHD+ 
rozlišením a technologií OLED, paměť 
128 GB, 40Mpx fotoaparát

BOSE
Bezdrátový hudební systém 
SoundTouch, přehrávání hudby po celém 
domě jednoduše a bezdrátově s OLED 
displejem

SAMSUNG
Telefon Galaxy A3
4,7" HD Super AMOLED displej, RAM 2 GB, 
paměť 16 GB, odolný vůči vodě a prachu

BOSE
Přenosný reproduktor 
SoundLink Micro, malý, výkonný 
a voděodolný reproduktor 
s páskem na připnutí k batohu

THULE
Crossover batoh na notebook
TL-TCBP115K městský batoh 
s bezpečnostním popruhem 
na notebook 15", objem 21 l

BOSE
Bezdrátová sluchátka do uší
SoundSport Free, určená především 
pro sportování, voděodolná, až 5 hodin 
přehrávání

LENOVO
Ultrabook IdeaPad 510s-14ISK
4" Full HD IPS displej, SSD disk 256 GB, 
HDMI, HD webkamera, Windows 10

PHILIPS
4K Ultra HD televize 55PUS7303/12
Úhlopříčka 55", vysoký dynamický 
rozsah HDR Plus, nepřetržitě 
optimalizuje každou scénu, osvětlení 
Ambilight

GOPRO
Akční kamera HERO6 Black
Nevýkonnější GoPro kamera, rozlišení 
4K60p, dotykový LCD, 12Mpx foto, USB-C, 
Wi-Fi, Bluetooth, hlasové ovládání
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1256 bodů620 bodů 292 bodů

500 bodů 165 bodů200 bodů 137 bodů

159 bodů 1193 bodů395 bodů

159 bodů

20 5

Nakupuj výrobky, se kterými zaboduješ. 
Podrobný rozpis najdeš v sekci 
Kalkulačka bodů na www.pro-bonus.cz.

Boduj v lize odměn

KTM
Horské kolo CHICAGO
Výborné horské kolo, skvělá geometrie 
rámu umožňuje svižnou jízdu nejen 
v terénu, hydraulické brzdy

APPLE
Hodinky Watch Series 1
Zobrazují nejen důležitá oznámení, ale 
také motivují k plnění stanovených 
kondičních cílů 

THULE
Střešní box Motion XT M
Objem 400 l, nosnost 75 kg, 
oboustranné otevírání, rychloupínací 
systém Power Click, zamykací systém 
SlideLock

GARMIN
Hodinky Forerunner 35
Malé, lehké a pohodlné běžecké GPS 
hodinky

BLACK+DECKER
Kompresor BDCINF18N-QS
Konektor do autozásuvky 12 V,  zástrčka 
pro připojení do sítě 230 V, tlak 
11 bar/160 PSI, 2 režimy huštění, 
3 redukční nástavce

THULE
Pojízdný kufr Crossover 45 l
Rozšířitelný pojízdný kufr s funkcí pro 
ochranu a organizaci každodenních 
potřeb, rozměr 43,5 × 27 × 62 cm

SOLIGHT
Kamera do auta CC01
Senzor 1/2,9“, úhel záběru 134°, Full HD, 
vysoce citlivý senzor pro záznam v noci

THULE
Cestovní taška Chasm 70 l
Pohodlný přístup díky širokému víku, 
možné nosit jako batoh, odnímatelné 
popruhy

SOLIGHT
Alkohol tester 1T06
Profesionální tester s přesným 
senzorem Fuel Cell, rozpětí: 
0,000–4,000 ‰, přesnost: ±0,008 ‰

HUSKY
Pánský komplet termopládla
dlouhé triko a kalhoty ze 100% merino 
vlny

HUSKY
Dámský komplet termoprádla
dlouhé triko a kalhoty ze 100% merino 
vlny
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50 bodů50 bodů 50 bodů

50 bodů130 bodů 50 bodů

50 bodů50 b dů

bodů

PRO-DOMA
Tričko Kdo je víc než stavbař
Praktické a moderní triko s potiskem 
„Kdo je víc než stavbař“

PRO-DOMA
Mikina Kdo je víc než stavbař
Praktická a moderní mikina s potiskem 
„Kdo je víc než stavbař“

PRO-DOMA
Tričko Profík
Praktické a moderní triko s potiskem 
„Profík“

PRO-DOMA
Plecháčky
2× smaltovaný hrnek s nápisem, 400 ml

PRO-DOMA
Montérková sada
Profesionální pracovní oblečení značky 
PRO-DOMA, kvalitu jsme prověřili za Vás

PRO-DOMA
Fanouškovský dres
Fanděte v našem dresu během zápasů 
MS v hokeji 2019
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BAUMIT

Se správným vercajkem jde práce od ruky. A když ho 
nemáte? Půjčíme Vám potřebné profesionální nářadí, 
stavební mechanizaci, lešení a drobnou sanitární techniku.

PŮJČOVNA STAVEBNÍ MECHANIZACE V PRODEJNÁCH PRO-DOMA

 www.pro-doma.cz



430 bodů 280 bodů 220 bodů

140 bodů 130 bodů 250 bodů

195 bodů90 bodů
od 90 bodů

90 bodů 170 bodů0 bodů

Kdo si hraje, nezlobí 

Život není jen o práci a děti rostou jako 
z vody! Hračky a rodinné hry vybírej na 
www.pro-bonus.cz 

WOODY
Zahradní domek Stefano
Z přírodního, neošetřeného dřeva, 
k dokončení podle vlastních představ

WOODY
Skládací houpací kruh se stanem
Netradiční houpačka na 4 provazech 
na zahradu, včetně světýlek na baterie 

WOODY
Kuchyňský ostrov Wendy
S otočnou dřezovou baterií, otvíracími 
dvířky a otočnými knoflíky u elektrické 
i mikrovlnné trouby

WOODY
Odrážedlo s bantamy
Lehká dřevěná konstrukce, systém dorazů 
řídítek, více poloh sedla, bezpečnostní 
zvonek

WOODY
Vláčkodráha MAXI
120dílná sada: dřevěné koleje, 2 mašinky, 
4 vagonky, 6 autíček, značky, postavičky, 
stanice, přejezd, most

WALACHIA
Stavebnice Vario Box
450 dílků z masivního bukového dřeva 
v dřevěné bedýnce s kolečky

PIATNIK/ALBI/HASBRO
Stolní hry
V nabídce: Activity Original, Ubongo nebo 
Monopoly E-banking

LEGO
Stavebnice
V nabídce: box plný zábavy, průzkumné 
polární vozidlo nebo Mia a její karavan

ZOPA
Tříkolka ZooGo
Pro děti od 18 měsíců do 6 let, s možností 
úpravy do 4 různých podob

HUSQVARNA
Dětské nářadí
V nabídce: dětská sekačka nebo pila, 
s autentickými zvuky

SOLIGHT
LED venkovní sněhulák
Rozměr 75 × 38 × 38 cm, příkon 4,8 W, 
160 LED svítidel
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500 bodů

V HODNOTĚ AŽ DO 600 EUR

od 310 bodů

V HODNOTĚ OD 3 000 Kč

540 bodů

V HODNOTĚ 5 000 Kč

310 bodů

V HODNOTĚ 3 000 Kč

310 bodů

V HODNOTĚ 3 000 KČ

DÁRKOVÝ
POUKAZ 3 000 Kč

v hodnotě

Pořád nevíš. Nevadí!
Vyber si z nabídky nejoblíbenějších 
produktů SODEXO nebo POUKAZ na 
nákup stavebnin v různých hodnotách 
na www.pro-bonus.cz.

S

Dárkový poukaz

S

CCS 
Tankovací karta BONUS+
Předplacená univerzální jednorázová 
palivová karta

CONNEX
3denní pobyt v Alpách pro dva
Výběr z více než 250 hotelů + snídaně 
+ 60 EUR předplacená konzumace

ČEDOK
Poukaz na zájezd
Tuzemský nebo zahraniční zájezd, 
na horách či u moře, v létě či v zimě

DRIVING ACADEMY
Motoristický poukaz
Zdokonalte své řidičské dovednosti nebo 
zkuste závodění v okruhovém speciálu

IKEA 
Dárkový poukaz IKEA
Široký sortiment výrobků a zařízení 
pro domácnost
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