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Ahoj parťáku,

hrál jsi někdy curling? Hráči v něm po ledu vrhají kameny 
směrem do vyznačeného prostoru a umetají jim cestu. 

Ty se na podzim vrhni na nákupy, protože další ročník našeho 
motivačního programu bude opět velká jízda. Jak už asi víš, 
v jejím průběhu budeš sbírat body za nákupy, které dříve či 
později vyměníš za odměny. Připravíme opět takové, aby 
Ti stálo za to hrát – a třeba překonáš i svůj bodový rekord 
z minulé sezony. 

Navíc teď rozdáváme některé odměny zdarma. Více o této 
akci se dozvíš na webu www.pro-bonus.cz.

Nejsi ještě registrovaný? Rychle to naprav, ať Ti na online 
účet můžeme zasílat body. Odměnu za věrnost Stavebninám 
PRO-DOMA si zasloužíš i Ty.

Na setkání v prodejně nebo u obchodního zástupce
se těší CIHLÁČEK.

3 Jak získat odměny

4 Partneři programu
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28 Pro dům a zahradu
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Všechny informace o programu na
www.pro-bonus.cz.

Ahoj parťáku

poj  hrát s námi! 
cesti ku k odm nám 

ti umeteme!
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Chceš vědět více? E-mail: info@pro-bonus.cz, infolinka: +420 778 408 407. 

Vstup do motivačního programu PRO-BONUS. 
Je to snadné. Stačí vyplnit registrační formulář a pak se jen přihlásit.

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

Registrace je jednoduchá. Navštiv webové stránky programu 
www.pro-bonus.cz a vyplň registrační formulář. Pokud ses 
aktivně účastnil předchozího kola, Tvá registrace je nadále 
platná, stačí se jen přihlásit.

Krok 3   Sbírej body  
a plánuj své nákupy

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

Krok 2    Nakupuj vybraný 
sortiment od 1. 9. do 30. 11. 2019

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

Krok 4    Objednej si svoji 
odměnu

Nárok na odměnu máš v okamžiku, kdy získáš 
potřebný počet bodů a provedeš závaznou objednávku 
na www.pro-bonus.cz. Nasbírané body můžeš uplatnit 
až do 5. 1. 2020. Aktuální seznam odměn najdeš pouze 
na www.pro-bonus.cz.

Plné znění pravidel programu PRO-BONUS najdeš 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. 2019 a jejich platnost končí dnem 31. 1. 2020.

Začni
bodovat od

Zaboduj do Odměny 
vybírej do
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Do programu je zapojeno 47 prodejen PRO-DOMA PARTNER a 90 prodejen PRO-DOMA.

STAVEBNINY 
NASAVRKY

SILNÉ PARTNERSTVÍ 
TVOŘÍ SILNÝ PROGRAM
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PARTNEŘI PROGRAMU



VÝROBKY ZNAČKY 

NAKUPUJTE 
KVALITNÍ VÝROBKY 
VÝHODNĚJI



VÝROBKY PRO-DOMA

www.pro-doma.cz

PRO-DOMA
TEPELNÉ IZOLACE

Role ze skelné minerální vaty
   209 Kč = 1 bod

 Fasádní izolační desky z bílého 
a šedého polystyrenu

   399 Kč = 1 bod

OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI
   299 Kč = 1 bod

Jádrové omítky
Zdicí malty
Lepidla na obklady a dlažby
Cementové potěry
Betonová směs

HYDROIZOLACE
  349 Kč = 1 bod

 Asfaltové pásy modifi kované 
a oxidované
Tekutá lepenka
Těsnicí pás

STAVEBNÍ CHEMIE
  299 Kč = 1 bod

Hloubkové penetrace
Malířské nátěry
Montážní pěny
Silikonové a akrylátové tmely

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE
  499 Kč = 1 bod

Parotěsná fólie
Kontaktní doplňkové hydroizolace
 Větrotěsné fólie do provětrávaných fasád

SUCHÁ VÝSTAVBA
  389 Kč = 1 bod

 Šrouby do sádrokartonových desek

KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ TECHNIKA
  299 Kč = 1 bod

Chemická kotva
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LEGO TECHNIC
Terénní jeřáb
Přichází masivní terénní jeřáb – dosud největší a nejvyšší jeřáb od LEGO Technic! Použij řízení 4 kol a sleduj pohyb pístů motoru V8 
a ventilátoru, zatímco budeš najíždět na místo. Potom aktivuj motory Power Functions, vyber horní nebo dolní režim jeřábu a získej 
naprostou kontrolu nad celou řadou snadno ovladatelných motorizovaných funkcí. Spusť stabilizační nohy, otoč nástavbou o 360°, 
ovládej zdvihací naviják nebo vysuň rameno metr do vzduchu! Potom zahákni části budov LEGO Technic, které jsou součástí sady, 
a otestuj své dovednosti při obsluze LEGO jeřábu! Tento model 2 v 1 dále obsahuje nastavitelná zpětná zrcátka, 2 úložné prostory 
s nářadím a řetězy a propracovanou kabinu obsluhy s otevíracími dveřmi. Jeřáb můžeš přestavět i na mobilní beranidlo.

437 bodů

POJĎME SI HRÁT



209 bodů 209 bodů 149 bodů

319 bodů 114 bodů 135 bodů

LEGO TECHNIC
Porsche 911 RSR
Tato autentická replika s řadou funkcí byla 
vyvinuta ve spolupráci s firmou Porsche. 
Celkem 1580 kostek. Pro kluky od 10 let.

LEGO TECHNIC
Výkonný vysokozdvižný vozík
Řízení zadní kol, motor s pohyblivými 
písty, vidlice, které lze zvedat a naklánět. 
Celkem 592 kostek. Pro děti od 9 let.

LEGO DUPLO
Velké staveniště
Malí stavební dělníci od 2 let si zamilují
tyto 3 sestavitelné stroje: buldozer,
náklaďák a jeřáb. Pro děti od 2 let.

LEGO FRIENDS
Mia a její dům
Domek s kuchyní, koupelnou, obývacím 
pokojem a ložnicí, kudy se dá dostat na 
venkovní lezeckou stěnu. 715 kostek. 
Pro holky od 6 let.

LEGO CITY
Hasiči v centru města
„Na stavbě vypukl požár. Musíme to rychle 
uhasit!“ Celkem 943 kostek. Vhodné pro 
kluky od 6 let. 

LEGO CITY
Policejní stanice
Zapoj se do akce s policisty, kteří se 
snaží udržet zločince ve vězení. Celkem 
894 kostek. Vhodné pro kluky od 6 let. 
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PRO DĚTI



10

Užívám si teplo i pohodu.
Po celý rok.



90 bodů 115 bodů 92 bodů

137 bodů 614 bodů 105 bodů

BARBIE
Kouzelný jednorožec a panenka
Princezna Barbie™ a její interaktivní
jednorožec.

BARBIE
Dům snů se skluzavkou
3 patra, 8 místností, venkovní prostory, 
střešní bazén a skluzavka, funkční 
výtah a více než 70 doplňků pro Barbie.

DISNEY PRINCESS
Hluboký kočárek
Hluboký kočárek pro panenky 
s motivem Disney princezen 
se třpytivým efektem.

EPLINE
Pejsek Floppy
Pejsek Floppy rád chodí na procházky. 
Chytněte ho za vodítko a sledujte, jak 
legračně bude za vámi poskakovat.

ALLTOYS
Panenka Bambolina Flora
Panenka Bambolina Flora má mrkací
oči a umí až 50 českých slov. Velikost
panenky 40 cm.

ALLTOYS
Panenka Nena 
Mluvicí panenka Nena s pejskem.
Velikost panenky 37 cm.
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BAUMIT



786 bodů 161 bodů 109 bodů

258 bodů 175 bodů

bodů

HOT WHEELS
Garáž se smyčkou
Garáž Hot Wheels pro více než 90 autíček.

NERF
Infi nus
Se samonabíjecí mechanikou, 
odnímatelným bubnovým zásobníkem 
a 30 Elite šipkami.

BBURAGO
Ferrari LaFerrari red
Kovový model auta v měřítku 1 : 18.

TRECK
Dětské kolo
Wahoo 24 je lehké, jednoduché 
a praktické dětské kolo, díky němuž si každou 
jízdu vaše ratolest užije. Pro děti od 8 do 12 let.

SMOBY
Velká pracovní dílna
Tato hračka v licenci Black&Decker 
nadchne každého malého kutila. 
Rozměry: 79 x 103 x 39 cm.

jen za 50 bodů

ŘEKLI MI „BĚŽ SE VYCPAT“. TAK JSEM ŠEL…
A výsledek? Parádní maskot z měkkého 

plyše. Pro děti i dospěláky!
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Dosah paprsku bez přijímače: cca 20m, s přijímačem 150 m
Baterie: 4x 1,5 V, alkalické AA
Doba provozu: cca 10 hodin
Ochranné krytí: IP 54
Obsah dodávky: laser LAX 400 v kufru, cílový terčík, brýle

LASER GAME

STABILA
Laser multiliniový
Nový model samonivelačního multiliniového laseru LAX 400 
s 1 horizontální a 2 svislými liniemi.

Samonivelace horizontální a vertikální, rozsah cca 4°
Přesnost nivelace: horizontální linie ±0,3 mm/m
Sklon laserové linie :±0,2 mm/m 
Přesnost 90°: ±0,3 mm/m
Vertikální bod – křížení: ±0,3 mm/m
Svislý paprsek: ±0,3 mm/m

1095 bodů



480 bodů 149 bodů

423 bodů 398 bodů

3309 bodů

652 bodů398 652 b dů

STABILA
Dálkoměr laserový
Dosah 0,05–100 m m, přesnost ±1 mm, 
měření délky, plochy, objemu, průběžné 
měření (tracking).

STABILA
Laser křížový
Samonivelační křížový laser pro 
rychlou a přesnou práci s laserovými 
liniemi. Viditelnost linie až 30 m.

STABILA
Vodní váha s elektronickým
sklonoměrem
Extrémní mechanická odolnost, 
1 horizontální a 2 vertikální libely.

STABILA
Vodní váha teleskopická
Obsahuje LOCK systém – uzamkne 
požadovanou délku. 

STABILA
Rotační laser se stativem a latí
Set obsahuje: rotační laser LAR 350 
komplet, stavební stativ BST-S, 
nivelační lať NL.

STABILA
Laser liniový a bodový
Samonivelace horizontální a vertikální, 
dosah 20 m, provozní doba cca 20 hodin. 

15
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HUTNÍ MATERIÁLY

hutni.pro-doma.cz

PRAHA 10 – DOLNÍ MĚCHOLUPY 
Kutnohorská 309/84, Praha 10, Tel.: 778 408 136

PRAHA 8 – LIBEŇ 
Na Stráži 2392/31b, Praha 8, Tel.: 778 408 138

LIBEREC (pouze betonářská ocel, kari sítě a spojky Lenton)
U Stadionu 1114, Liberec VI – Rochlice, Tel.: 778 408 161

SORTIMENT:
n Široký sortiment hutního a spojovacího materiálu
n Betonářská ocel – kari sítě + betonka délky 6 i 12 m
n Ocelové nosníky – profi l I, U, IPE, HEA, HEB
n Pojezdy, čidla – vše pro pojízdné brány (Rolling Center)
n Zámečnické výrobky a konstrukce

SLUŽBY:
n Dělení materiálu pilou a autogenem
n Ohyb a střih betonářské oceli
n Ohýbaní plechu do 8 mm
n Střih plechů do 10 mm a do délky 3 m
n Pálení plechů plazmou a autogenem
n Zámečnické práce
n Zakružovaní profi lů pod rádiem

ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY:
n Povrchová úprava materiálu lakovaním
n Žárové zinkování až do délky 12 m



595 bodů

414 bodů

226 bodů247 bodů

1072 bodů 1367 bodů1072 1

DEWALT
Akumulátorový sádrokart. šroubovák
Bezuhlíkový a velmi lehký šroubovák pro 
snadnou montáž sádrokartonu, 18 V, 
2x 2,0 Ah.

DEWALT
Kombi kladivo
Ideální pro vrtání do betonu a zdiva 
s průměrem od 4 do 28 mm, lehké sekací 
práce v cihlách, měkkém zdivu a občas 
v betonu, 900 W, 3 J.

STANLEY FATMAX
Příklepová dvourychlostní vrtačka
1100 W, rychloupínací celokovové 
sklíčidlo, v kufru.

STANLEY FATMAX
Akumulátorová příklepová vrtačka
22+1 pozic pro nastavení krouticího 
momentu, 2 rychlosti, příklep, 2x 2,0 Ah 
Li-ion, 18 V, nabíječka, kufřík.

DEWALT
Kombi kladivo
Pro vrtání kotevních a průchozích 
otvorů do betonu a zdiva s průměrem 
od 12 do 40 mm, 1100 W, 8 J.

DEWALT
Bourací kladivo
Výkonný a odolný motor poskytuje vynikající 
výkon pro bourací práce prováděné v betonu, 
1550 W, 19 J.
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152 bodů529 bodů 267 bodů

427 bodů 273 bodů 1313 bodů

DEWALT
Malá úhlová bruska
900 W, 125 mm, s posuvným 
spínačem, s beznapěťovou blokovací 
funkcí.

STANLEY FATMAX
Akumulátorová úhlová bruska
Kotouč 125 mm, pozvolný rozběh, 18 V, 
2x 4,0 Ah Li-ion.

STANLEY FATMAX
Velká úhlová bruska
2200 W, 230 mm, pozvolný rozběh.

DEWALT
Elektrická sada na broušení betonu 
Úhlová bruska 125 mm, 1200 W, 
diamantový brusný kotouč, kryt na 
broušení betonu, kufr.

STANLEY FATMAX
Míchadlo na maltu
1600 W, dvourychlostní, pozvolný rozběh, 
s míchacím košem o průměru 140 mm.

COLLOMIX
Bezdrátové ruční míchadlo
Akumulátorové míchadlo, 2 baterie 
5,2 Ah, nabíječka, míchací metla.
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495 bodů

153 bodů

200 bodů179 bodů

1972 bodů891 bodů

179 200 bodů2

1972 bodů

495 b dů

STANLEY FATMAX
Mečová pila
900 W, volně přestavitelná opěrná patka, 
1 pilový list 150 mm na dřevo.

STANLEY FATMAX
Ruční okružní pila
1650 W, aretace vřetena, nastavení 
úkosu základny do 45°, nastavení 
hloubky řezu, tvrdokovový pilový kotouč 
190 x 16 mm / 18 zubů.

STANLEY FATMAX
Pokosová pila s pojezdem
1500 W, 216 mm, 2 výsuvné opěry materiálu, 
svěrka materiálu, výškově nastavitelný doraz, 
laser, pojezd, přednastavené zarážky, pilový 
kotouč, vak na prach.

DEWALT
Elektrická stolová pila
2000 W, kotouč 250 mm, prořez 
825 x 77 mm, k provádění přesných 
podélných, příčných, pokosových 
a šikmých řezů.

DEWALT
Elektrická pila Alligator
1700 W, dva pilové listy s 39 zuby, 
které jsou osazeny destičkami karbidů, 
pro řezání keramických tvárnic.

STANLEY FATMAX
Přímočará pila
710 W, upínání pilového listu s uchycením 
typu U a T bez použití nářadí, nastavení 
úkosu základny do 45°, sada pilových listů, 
v kufru.
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300 bodů1703 bodů 90 bodů

114 bodů90 bodů255 bodů

1703

9055

DEWALT
Akumulátorová hřebíkovačka
Bezuhlíková nastřelovací pistole, 2 rychlosti 
– optimalizace pro nastřelování hřebíků 
různých velikostí, 18 V, 2x 5,0 XR Li-Ion.

STANLEY
Univerzální sponkovačka
Nastřeluje 6 různých typů hřebíků 
a spon od 6 do 14 mm.

DEWALT
Rádio
Rádio napájené 220 V nebo XR baterií 10,8 V, 
14,4 V a 18 V, analogový signál, AUX vstup, 
baterie není součástí balení.

STANLEY
Brašna na nářadí
Pevné voděodolné plastové dno, prošitá 
držadla pro zvýšení odolnosti a pevnosti, 
49 x 26 x 10 cm.

STANLEY
Pojízdný box se zásuvkou
Rozkládací, samostatně přenositelný 
box i zásuvky, velmi odolná kolečka.

STANLEY
Organizér s vyklápěcími přihrádkami
Praktický organizér pro drobný kotevní 
a spojovací materiál.
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214 bodů355 bodů 286 bodů

286 bodů 118 bodů 112 bodů

355 286 bodů

STANLEY
Přímo řízený olejový kompresor
Silný, kompaktní a výkonný olejový 
kompresor.

STANLEY
Extra tichý kompresor
Samomazný, přenosný, kompaktní 
kompresor se sníženou hlučností.

STANLEY
Samomazný kompresor AIR kit
Lehký kompresor bez nádrže, pro 
drobné domácí práce, plnicí pistole, 
3 nástavce, foukací nástavec a 3m 
gumová hadice.

STANLEY
34dílná sada multi kit box
1/2” rázový utahovák, ráčnový klíč se sadou 
hlavic a prodloužení, pneumatické kladivo 
se 3 sekáči, bruska s 3 brusnými kotouči.

STANLEY
9dílná sada multi kit box
Vyfukovací, stříkací, sprejová umývací 
a husticí pistole, vzduchové/vodní umývání, 
sada husticích nástavců, hadice 5 m.

STANLEY
Stříkací pistole – sada v kufru
Sací stříkací pistole s 1l nádobou, 
rychlospojka, tryska o průměru 
1,8 mm.
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90 bodů438 bodů 123 bodů

90 bodů 117 bodů 90 bodů

438 0 bodůbodů

TONA EXPERT
101 ks 1/4" a 1/2" nářadí a klíčů
Podrobný výčet nářadí naleznete 
na www.pro-bonus.cz.

TONA EXPERT
18dílná 1/2" sada hlavic a ovladačů
16x hlavice 6hranné: 8 až 23 mm; 1x 
ráčna s přepínací páčkou, 1x prodlužovací 
nástavec 125 mm.

EXPERT
1/4" sada hlavic a ovladačů na liště
6hranné hlavice, zástrčné hlavice,
zástrčné hlavice šestihranné, ráčna,
prodlužovací nástavec.

TONA EXPERT
8dílná sada šroubováků
2x plochý paralelní, 2x plochý, 2x křížový 
Pozidriv, 2x křížový Philips.

TONA EXPERT
5dílná sada pilníků
200mm plochý, úsečový, kulatý, 
čtyřhranný a trojhranný dílenský pilník.

TONA EXPERT
Posuvné měřítko
Přesnost 1/20–0,05 mm, měření 
v rozsahu do 150 mm, pro měření 
vnějších a vnitřních rozměrů a hloubky.
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BAUMIT

Moderní taška
pro stylový dům



108 bodů

1733 bodů

563 bodů96 bodů

176 bodů 351 bodů 733 bodů

STORCH
Ruční řezačka polystyrenu
Dělení polystyrenových desek jedním 
řezem až do tloušťky 250 mm.

STANLEY
Sada převodových kleští
Kombinační, boční a prodloužené kleště, 
převodový mechanismus zvyšuje sílu 
čelistí o 41%.

STORCH
Topné zařízení
Pro vytápění uzavřených místností, malých
hal, skladů, dílen, garáží a kanceláří.

STORCH
LED refl ektor
S robustním a nárazuvzdorným 
plastovým krytem a 2 chráněnými 
zásuvkami.

STANLEY
Nýtovací kleště s otočnou hlavou
Pro použití s hliníkovými a ocelovými 
trhacími nýty 2, 3, 4 a 5 mm.

ATIKA
Odvlhčovač
Pro plochy 60–80 m², výkon 60 litrů / 24 hodin, 
intuitivní ovládání, robustní konstrukce 
s kovovým tělem a odolným kompresorem.
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BAUMIT

www.satjam.cz

ST ECHA PRO VÁŠ DOMOV 
z norského hliníku i poctivé švédské oceli



90 bodů456 bodů90 bodů

454 bodů 375 bodů

56 bodů

sleduj účet, jak roste

Přihlaste se na www.pro-bonus.cz a pod 
svým profi lem najdete přístup k osobním 
údajům, objednávkám i bodům.

BAUPRO
Svárečka
Snadno ovladatelná, 3m svařovací kabel 
s držákem elektrod, 2m vratný kabel 
se svorkou, svařovací kukla a drátěný 
kartáč.

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

ROTHENBERGER
Hořák na PB 600 mm
Hořák, regulátor a hadice 5 m.

TUSON
Benzinová elektrocentrála
Čtyřtaktní motor, 2200 W, AVR regulace 
napětí, palivová nádrž 15 l.

NORTON CLIPPER
Obkládačská stolová pila
Malá a lehká pila pro obkladače 
s naklápěcím stolem a motorem 
o výkonu 800 W, průměr kotouče 200 mm.

27
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439 bodů

KÄRCHER
Ruční tlaková pistole
Jen připojit hadici a jde se na věc. Bateriový tlakový čistič Kärcher včetně výměnné 18V Kärcher baterie (max. doba čištění 10 minut) 
je skutečně flexibilní a kdekoliv připravený k použití – a zcela nezávislý na přípojce elektrické energie. Zbývající dobu chodu baterie 
můžete jednoduše sledovat prostřednictvím Real Time Managementu. Bateriový tlakový čistič KHB 5 Battery je vhodný na rychlé 
průběžné čištění zahradního nábytku, květináčů, jízdních kol a všeho ostatního okolo domu. Plochá tryska na šetrné čištění 
a rotační tryska na silná znečištění jsou součástí dodávky. Efektivním, ale šetrným paprskem můžete čistit bez problémů i citlivé 
povrchy. Kromě toho lze kompaktní čistič jednoduše uskladnit. Výměnnou a výkonnou lithium-iontovou baterii je možné použít 
ve všech bateriových zařízeních na platformě 18V Kärcher baterie.

ČISTOTA POD 
PALCEM



337 bodů 684 bodů 509 bodů

348 bodů1015 bodů 428 bodů

dů

odů

9 bodů

348 bodůdů

KÄRCHER
Vysokotlaký čistič
Vysokotlaký čistič K 3 je ideální 
pro příležitostná použití při lehčím 
znečištění. K 3 Full Control zobrazuje 
tlak na pistoli – pro vhodný tlak na každý 
povrch.

KÄRCHER
Vysokotlaký čistič
Vysokotlaký čistič K 7 včetně bubnu na 
navíjení hadice a sady Home Kit: 
K 7 Premium Full Control Plus. Pistole 
vysokotlakého čističe umožňuje pomocí 
tlačítek +/- a LCD displeje nastavení 
ideálního tlaku.

KÄRCHER
Multifunkční vysavač
Ultra silný sací výkon, s nádrží 
z ušlechtilé oceli, zásuvkou, inovativní 
technikou odnímání filtru, funkcí čištění 
filtru a s regulací výkonu.

KÄRCHER
Tyčový vysavač
„Silák mezi trpaslíky“: mimořádně 
kompaktní a zároveň silný. Nalezne tak 
i v malé domácnosti dostatek místa 
k úschově a nabízí tutéž čistotu jako 
výkonné pojíždějící zařízení.

KÄRCHER
Bateriová podlahová myčka
Významně zkrátí čas a pracnost při 
úklidu a zamezí kontaktu pokožky se 
špinavou vodou. Odpadá tak ždímání 
nehygienických hadrů.

KÄRCHER
Tepovač
Přístroj na principu nástřiku a extrakce 
pro čištění kobercových a tvrdých 
podlah. Díky příslušenství též pro 
vysávání suchých a mokrých nečistot.

29
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BAUMIT

Vždy perfektně suchá a čistá fasáda

DoubleDry
TECHNOLOGIE

Silikonové omítky Ceresit obohacené o recepturu DoubleDry 
udrží fasádu Vašeho domu čistější a odolnější po delší dobu díky:

URSA GLASSWOOLURSA PUREONE

URSA XPS

Tepelná, akustická 
a protipožární minerální izolace

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



652 bodů

652 bodů 1325 bodů

369 bodů

161 bodů

265 bodů

1325 bodů

265 bodů652 bodů

652 bodů 11

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

STIGA
Ruční zahradní nůžky
Slouží k okrasnému střihání keřů 
a trávy, poháněné Li-Ion baterií, vydrží 
40 minut na jedno nabití.

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

STIGA
Benzinová sekačka s elektrickým 
startérem
Combi 48 SEQ B – Instart, záběr 46 cm, 
motor Briggs & Stratton o max. výkonu 
2,1 kW, koš 60 l.

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

STIGA
Motorový kartáč
Určený pro zametání sněhu a nečistot, 
může být doplněn radlicí nebo sběrnou 
nádobou, pracovní záběr 80 cm.
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115 bodů 1248 bodů 1740 bodů

1560 bodů1020 bodů 356 bodů356156000001020 bodů

BROIL KING
Plynový gril
Gril Broil King Monarch 340 je vybaven 
3 nerezovými výkonnými hořáky Dual-
Tube™, bočními rozevíracími regály, 
integrovaným držákem na grilovací 
nářadí a dvířky určenými pro snadný 
přístup k plynové lahvi.

BROIL KING
Plynový gril
Gril Broil King Royal 340 je díky svým 
kompaktním rozměrům a skládacím 
bočním stolkům ideální pro rodiny 
s malým prostorem. Nabízí hlavní 
grilovací plochu 2130 cm2, oboustranné 
litinové rošty, nerezové kryty hořáků 
Flav-R-Wave a 3 nerezové hořáky.

DELONGHI
Kontaktní gril
Exkluzivní multigril DeLonghi CGH1012D 
se 7 grilovacími funkcemi, velkým LCD 
displejem, mobilní aplikací pro nejlepší 
přípravu pokrmu.

COMPASS
Grilovací nářadí
Profesionální sada 30 ks grilovacího 
nářadí v kufříku.

MOUSE
Automatický vysavač bazénu Aquabot 
MOUSE je určen pro bazény všech tvarů 
o velikosti do 60 m2. Čistí dno a stěny 
bazénu do výšky 30 cm.

AQUABOT
Bazénový vysavač
Horní vyjímatelná cartridge místo 
filtračního vaku. Automatický vysavač 
bazénu Aquabot Neptuno TOP je určen 
pro bazény všech tvarů. Čistí dno 
a stěny bazénu do výšky vodní linky.
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179 bodů 90 bodů 176 bodů

486 bodů 821 bodů 116 bodů

176 b dů

11686
KETER
Zahradní domek
Bezúdržbový plastový zahradní domek 
Manor 4 x 3 m. Snadno jej sestavíte, je 
uzamykatelný a nepotřebujete na něj 
žádné stavební povolení.

HUSQVARNA
Řetězová pila
Robustní, spolehlivá a snadno 
ovladatelná pila s vysokým řezným 
výkonem, určená pro majitele domů 
a zahrad.

LEVIOR
Pojízdný hydraulický zvedák
Nosnost 2 t, min. výška 89 mm, max. 
výška 359 mm, nízký profil, 360° otáčivé 
madlo.

BLACK&DECKER
Autovysavač
S příslušenstvím, 5 nástavců: flexibilní 
hadice, kartáčový, dlouhý zúžený, krátký 
zúžený, krátký kartáčový, redukce pro 
připojení hadice, kabel 5 m, omyvatelný filtr, 
prachová nádoba 370 ml.

COMPASS
Autochladnička
Termoelektrická autochladnička 
Compass s displejem, objem 25 l, 
napájení 12 V a 230 V, ochladí až o 17 °C 
pod okolní teplotu.

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.
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760 bodů 394 bodů 144 bodů

600 bodů 122 bodů 183 bodů
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44 bodů444 bodů760 bodů

22
DELONGHI
Kávovar
Kompaktní plnoautomatický kávovar 
DeLonghi ECAM 22.110 B– stiskněte tlačítko, 
otočte knoflíkem a přizpůsobte si kávu podle 
toho, jak ji máte nejraději. Vybaven ruční 
tryskou na napěnění mléka.

ETA
Varná konvice
Skleněná rychlovarná konvice ETA 
Crystela s filtračním sítkem proti 
vodnímu kameni a nerezovým sítkem 
na čaj pro použití přímo v konvici.

ETA
Kuchyňský robot
Kuchyňský robot ETA Gratus disponuje 
planetárním systémem míchání a vysoce 
výkonným motorem s příkonem 1200 W. 
Snadno a bez zdržování připraví suroviny 
pro výsledek vaření jako od profesionálního 
kuchaře.

ETA
Stolní mixér 
Stolní mixér ETA Vital Blend zajistí 
rozmixování potravin na velice jemnou 
konzistenci. Nastavitelná rychlost 
v rozmezí devíti stupňů.

ETA
Ponorný mixér 
Tyčový mixér ETA Dritto 3061 90000 
s EasySpeed technologií umožňující 
optimální nastavení rychlosti podle 
potřeby.

ETA
Domácí pekárna
Domácí pekárna ETA HARMONY peče 
domácí voňavý chléb, zavaří marmeládu 
a přitom vás klidně nechá dívat se, jak 
pracuje, přes svůj skleněný průzor.
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BAUMIT

Nová generace střešních tašek s jedinečnou technologií STAR
   Nejnovější trend v technologii výroby střešních krytin
    Reflexní povrch omezuje přehřívání střechy
    Vysoká pevnost 

bramac.cz
bmigroup.com/cz

BRAMAC STAR

Vysoká pevnost
Optimalizace 

předního řezu tašky

Refl exní povrch

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



100 bodů 1095 bodů

90 bodů144 bodů 302 bodů

1009955 bodů10009955

0 ů444 bodů144444

ukaž svou sílu

Nakupujte, sbírejte body, parádně se 
odměňte! Jaké zboží boduje? Kolik bodů 
získáte nákupem? Vše se dozvíte 
v kalkulačce bodů na www.pro-bonus.cz.
získáte nákupem? Vše se dozvíte
v kalkulačce bodů na www.pro-bonus.cz

ETA
Multifunkční zastřihovač
Víceúčelový zastřihovač ETA Ryan 
pro stříhání vlasů, vousů, chloupků 
v uších i v nose. Lze používat na síťový 
i akumulátorový provoz.

ETA
Zubní kartáček
Sonický zubní kartáček ETA Sonetic s UV 
sanitizérem spolehlivě zajistí šetrné čištění 
zubů a dásní díky technologii MOVE+.

BRAUN
Epilátor
Epilátor Silk-épil Wet/Dry pro suché i mokré 
použití s technologií pinzet MicroGrip. 
Akumulátorový provoz, výdrž 40 minut. 
Vodotěsný, otočná hlava, osvětlení Smartlight.

ETA
Žehlička
Napařovací žehlička ETA Tiara se speciální 
žehlicí hliníkovou deskou z eloxia, plynulou 
regulací teploty a volitelnou intenzitou 
páry vyžehlí mnoho druhů tkanin.

ELECTROLUX
Sušička prádla
Kondenzační sušička Electrolux 
PerfectCare 800 v en. třídě A++ 
s tepelným čerpadlem usuší až 7 kg prádla. 
Poskytuje oblečení tu nejlepší péči díky 
technologii DelicateCare a SmartSense.
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APPLE
Mobilní telefon
Mobilní telefon iPhone XR Black, displej 6,1" IPS, procesor Apple A12 Bionic 6jádrový, 
RAM 3 GB, interní paměť 64 GB, zadní fotoaparát 12 Mpx (f/1,8), přední fotoaparát 7 Mpx, 
optická stabilizace, GPS, Glonass, NFC, LTE, Lightning port, single SIM + eSIM, voděodolný 
podle IP67, bezdrátové nabíjení, baterie 2942 mAh, iOS 12.

Mpx, 

1861 bodů

DÁME SELFÍČKO?



380 bodů1009 bodů2642 bodů

710 bodů1010 bodů1431 bodů

2642 80
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APPLE
Sluchátka
Bezdrátová sluchátka Apple AirPods 
s mikrofonem, s novým sluchátkovým 
čipem Apple H1, automaticky aktivovaná 
vložením do uší, rychlé nabíjení v pouzdře.

APPLE
Mobilní telefon
Mobilní telefon iPhone 8 Space Grey, displej 
4,7" IPS, procesor Apple A11 Bionic 6jádrový, 
RAM 2 GB, interní paměť 64 GB, zadní 
fotoaparát 12 Mpx (f/1,8), přední fotoaparát 
7 Mpx, optická stabilizace, GPS, Glonass, NFC, 
LTE, Lightning port, čtečka otisků, single SIM, 
voděodolný podle IP67, bezdrátové nabíjení, 
baterie 1821 mAh, iOS 11.

APPLE
Chytré hodinky
Chytré hodinky Apple Watch Series 4 
s přímým měřením tepu ze zápěstí, Apple 
Pay, integrovaná GPS, připojení pomocí Wi-Fi 
a Bluetooth, stav baterie, přehrávač hudby, 
ovládání mobilu, notifikace z mobilu, vibrace, 
možnost volání (s vloženou SIM kartou), 
kompatibilní s iOS, výdrž baterie až 18 hodin, 
kapacita úložiště 16 GB, ion-x sklíčko.

APPLE
Notebook
Notebook Apple MacBook 13,3", IPS displej, 
rozlišení 1440 x 900 px, 2jádrový procesor 
Intel Core i5 (1,8 GHz), integrovaná grafická 
karta Intel HD Graphics 6000, SSD 128 GB, 
operační paměť 8 GB, Wi-Fi ac, 2× USB 3.0, 
1× Thunderbolt 2, napájecí port MagSafe 2, 
slot na kartu SDXC, podsvícená klávesnice, 
operační systém macOS.

APPLE
Tablet
Tablet Apple A10 Fusion s 64bitovou 
architekturou a pohybovým koprocesorem 
M10, dotykový Retina 9,7" IPS 2048 x 
1536, interní paměť 32 GB, Wi-Fi 802.11ac, 
Bluetooth 4.2, 2x webkamera, Touch ID, 
Lightning konektor, podpora Apple Pencil, 
iOS 11.

APPLE
Mobilní telefon
Mobilní telefon iPhone 7 Black, displej 
4,7" IPS, procesor Apple A10 Fusion 
4jádrový, RAM 2 GB, interní paměť 32 GB, 
zadní fotoaparát 12 Mpx (f/1,8), přední 
fotoaparát 7 Mpx, optická stabilizace, 
GPS, Glonass, NFC, LTE, Lightning port, 
čtečka otisků, single SIM, voděodolný 
podle IP67, baterie 1960 mAh, iOS 10.
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IZOLACE S TRADICÍ

www.hasoft.czz



165 bodů 714 bodů

101 bodů 122 bodů

1292 bodů

740 bodů0

714

PHILIPS
Radiopřijímač
Přenosný radiopřijímač Philips AE5020 
přijímá digitální i analogové vysílání. 
Paměť na 20 stanic, podsvícený LED 
displej, indikátor nabití baterií, digitální 
ladění, výkon reproduktoru 3 W, napájení 
čtyřmi bateriemi LR14 velikosti C nebo 
ze sítě.

SAMSUNG
Televize
4K UltraHD TV Samsung UE55RU7172 
s rozlišením 3840 x 2160 v úhlopříčce 138 cm 
(55"), HDR, UHD Dimming, tunery DVB-T/T2 
(HEVC/H.265)/S2/C, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, DLNA, 
HbbTV 1.5, webový prohlížeč, Dolby Digital Plus, 
párování s mobilním zařízením, zrcadlení obrazu 
Miracast, přehrávání z USB. Připojení 3× HDMI 2.0, 
2× USB 2.0, optický audio výstup, komponentní 
vstup, kompozitní vstup.

SAMSUNG
Mobilní telefon
Mobilní telefon Samsung Galaxy A50, 6.4" 
Super AMOLED displej, procesor Exynos 
9610 Octa-Core (1,7 GHz), interní paměť 
128 GB, RAM 4 GB, Dual SIM, fotoaparát 
25 Mpx, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)/ 3G.

HYUNDAI
Meteostanice
Meteostanice Hyundai WS 2303 s barevným 
LCD displejem značky Hyundai předpovídá 
počasí pomocí animace, měří vnitřní 
i venkovní teplotu, vnitřní vlhkost a je 
vybavena nepostradatelným budíkem 
s funkcí Snooze.

ETA
Stolní LED lampička
Stmívatelná, USB port, 9 W, dotykové 
ovládání, nastavení teploty a jasu 
světla, funkce paměti.

PANASONIC
Reproduktor
Minisystém Panasonic SC-CMAX5E-K 
s Bluetooth připojením a 2 USB vstupy 
pro přehrávání i záznam zvuku. S trojitým 
zesilovačem pro hluboké basy a jasné výšky 
poslouží jako reproduktor i zesilovač pro 
vaši kytaru. Díky kolečkům je minisystém 
mobilní a ideální i na venkovní reprodukce.

2 bodů
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100 bodů 123 bodů245 bodů

16 bodů 227 bodů 4
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HUSKY
Dámská hardshellová bunda
Silnější, lehce zateplená bunda 
s prakticky uspořádanými kapsami. Díky 
odepínací kapuci a větrání v podpaží se 
bunda přizpůsobí jak na sport, tak na 
túry.

HUSKY
Pánská hardshellová bunda
Zimní zateplená bunda plněná 
termovláknem. Membrána Husky-Tech 
zajistí sucho a teplo při nepříznivém zimním 
počasí, samozřejmostí je i prodyšnost 
materiálu.

HUSKY
Pánská péřová vesta
Péřová zateplená vesta s praktickou 
náprsní kapsičkou. Kvalitní vnitřní 
náplň z husího peří zajišťuje výbornou 
tepelnou izolaci. 

HUSKY
Pánská mikina, dámská mikina
Velmi lehký rolák z funkčního materiálu 
se stojáčkem pohodlného střihu. Ideální 
volba pro druhou vrstvu na aktivity, kde je 
důležitý komfort a prodyšnost. 

HUSKY
Pánský svetr, dámský svetr
Silnější svetr sportovního vzhledu se 
stojáčkem a náprsní kapsičkou na drobnosti. 
Materiál therm-comfort zajistí tepelnou 
pohodu ve větru a v chladnějším počasí.

HUSKY
Dámský péřový kabát
Péřový prošívaný kabátek módního 
slušivého střihu. Kvalitní náplň z kachního 
peří v kombinaci s nepromokavou úpravou 
jsou ideální výbavou do zimního počasí.
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HUSKY
Pánské, dámské triko
Nový typ termoprádla z merino vlny, 
která je antialergenní, vysoce absorpční 
a kvalitně izoluje. Spolehlivě odvádí 
veškerou vlhkost od těla a zároveň 
perfektně udržuje tělesnou teplotu.

HUSKY
Pánská, dámská softshellová bunda
Silnější, lehce zateplená bunda s prakticky 
uspořádanými kapsami. Díky odepínací 
kapuci a elastickým vsadkám v podpaží se 
bunda přizpůsobí jak na sport, tak na túry 
po horách od jara do podzimu.

HUSKY
Pánské, dámské kalhoty
Nový typ termoprádla z merino vlny, 
která je antialergenní, vysoce absorpční 
a kvalitně izoluje. Spolehlivě odvádí 
veškerou vlhkost od těla a zároveň 
perfektně udržuje tělesnou teplotu.

TRECK
Horské kolo
Marlin 5 je ideální volbu pro začátečníky na 
trailech či pro každého, kdo chce pohodlné 
a stabilní kolo na dojíždění s odolností 
opravdového horského kola. 

TRECK
Dámské horské kolo
Horské kolo speciálně navržené pro ženy. 
Ideální volba pro začátečnice na trailech či 
pro každého, kdo chce pohodlné a stabilní 
kolo na dojíždění, s odolností skutečného 
horského kola.

TRECK
Horské kolo
X-Caliber 7 je ideálním úvodním modelem 
do rychlé krosové jízdy a závodění. 
Je to výkonný hardtailový horský stroj 
s profesionálními prvky.
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95 bodů99 bodů 99 bodů

294 bodů90 bodů 94

www.pro-bonus.cz

…a to zdaleka není všechno! Veškeré 
odměny najdete na uvedené stránce 
v našem online katalogu!

KARIBSKÝ RUM
Rum
Classic Rum od firmy Cadenhead´s, dovoz 
přímo z Karibiku.

SINGLE MALT
Whisky 
Vlajková loď skotské palírny Old Pulteney, 
12 let zrání v sudech po americkém 
bourbonu. Vítěz IWSC 2006.

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

VINAŘSTVÍ BALOUN
Sada 6 moravských vín
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
2x Chardonnay, Rulandské šedé, 
Tramín červený.

HYUNDAI
Vinotéka
Vinotéka Hyundai VIN 18 o objemu 48 l. 
Vinotéka má 6 kovových polic, do kterých 
pohodlně umístíte až 18 lahví. Lahve jsou 
jasně osvětleny LED osvětlením, teplotu 
můžete nastavit na LED dislpeji.
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310 bodů

V HODNOTĚ 3000 KČ

od 100 bodů

V HODNOTĚ OD 1000 KČ

od 331 bodů

V HODNOTĚ OD 3000 KČ

510 bodů

V HODNOTĚ 5000 KČ

od 160 bodů

V HODNOTĚ OD 1500 KČ

od 90 bodů

V HODNOTĚ AŽ DO 700 EUR

Poukaz na nákup stavebnin v hodnotě:

1 000 Kč1 000 Kč
Poukaz je určen pro čerpání v plné výši. Poukaz nelze uplatnit po částech a není směnitelný za peníze.

CONNEX
Dvou- nebo třídenní pobyty pro dva
Výběr až z 900 hotelů v 16 zemích Evropy.
Tematické: pro náročné, sport a wellness, 
kulinářské zážitky. Možnost kumulace 
poukazů holiday plus.

CCS 
Tankovací karta BONUS+
Předplacená univerzální jednorázová 
palivová karta umožňuje úhradu 
veškerého sortimentu na odběrném 
místě.

STAVEBNINY 
Poukaz na nákup stavebnin
OKAMŽITÁ ODMĚNA Poukaz odešleme 
elektronicky, ihned po objednání. Stačí 
vytisknout a použít k úhradě nákupu 
v našich prodejnách.

SODEXO 
Univerzální dárkový poukaz
17 000 partnerů z různých oblastí 
(nakupování, volný čas, zdraví, …) 
s pokrytím po celé ČR zaručí, že si svoji 
odměnu vybere skutečně každý.

ALLEGRIA
Univerzální poukaz na zážitek
Tisíce zážitků po celé ČR: gurmánské, 
adrenalinové, letecké, wellness a další.

IKEA 
Dárkový poukaz IKEA
Široký sortiment výrobků a zařízení 
pro domácnost.
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JAK ZÍSKAT ODMĚNY



SÍŤ PRODEJEN 
PRO-DOMA A PARTNERŮ

e-mail: info@pro-bonus.cz
infolinka: +420 778 408 407 
web: www.pro-bonus.cz

prodejny PRO-DOMA PARTNER
prodejny PRO-DOMA
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Údaj ze srpna 2019




