
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

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

Prachovka DUSTER XL
•  Perfektně přitahuje prach a drží ho jako magnet
•  Extra velká čistící plocha 36 cm, 
•  Antistatické jemné mikrovlákno
•  Kompatibilní s Click-systémem
•  Možnost pověšení

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 119 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 109 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 129 Kč

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 2 100 Kč

Doporučená 
prodejní cena 219 Kč

99,90 Kč

Doporučená 
prodejní cena 199 Kč

89,90 Kč

Doporučená 
prodejní cena 209 Kč

79,90 Kč
Doporučená 
prodejní cena 4 990 Kč

2 890 Kč

VĚRNOSTNÍ AKCE: 
28. 2. – 24. 4. 2019

Body lze uplatnit do 24. 4. 2019
První dva věrnostní body pro Vás zdarma.

Body lze uplatnit do 24. 4. 2019
První dva věrnostní body pro Vás zdarma.
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Pravidla věrnostní akce 
1.  Za každých 100 Kč nákupu v prodejnách Kaufl and v období 

od 28. 2. do 17. 4. 2019 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 28. 2. 
do 17. 4. 2019, uplatnit je za výměnu zboží značky LEIFHEIT 
a SOEHNLE je možné až do 24. 4. 2019. 

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 61 % 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

rnostníchh bb dodů

Akumulátorový vysavač 
Regulus PowerVac 2v1
•  Bezkabelové vysávání pro maximální fl exibilitu 
•  S měkkými kolečky je ideální i na parkety, 

laminát a vinyl 
•  Rotující elektronický kartáč s technologií 

Duo-Bristle (hustá řada měkkých a tvrdých 
štětin) ke spolehlivému odstraňování hrubé 
špíny, jemného prachu a chlupů 

•  2 stupně provozu = EKO a turbo
•  Doba nabíjení cca 3,5 hodiny 
•  Doba provozu v EKO režimu až 40 minut
•  Bezsáčková cyklónová technologie pro 

trvale vysoký čistící výkon
•  6 předních led diod usnadní úklid tmavých koutů 
•  Včetně nabíjecí stanice
•  3 různé nástavce pro ruční vysavač
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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
•  Šíře záběru 26 cm

Náhrada k mopu 
TWIST a COMBI
•  Vhodná pro podlahové mopy Twist a Combi
•  Speciální dvou-vláknové mikrovlákno 

zachycuje všechny nečistoty
•  Spolehlivé přichycení na patentky
•  Pratelné na 60° bez aviváže
•  Pro mopy se šíří 42 cm 

Náhrada Micro DUO
•  Ideální pro všechny typy podlah

Náhrada Extra Soft
•  Ideální pro citlivé a dřevěné podlahy

Sada TWIST 
SYSTEM DISC
•  Rotační úklidový set určený 

pro mytí podlah bez kontaktu 
rukou a špinavé vody

•  Ideální na dlažbu 
a kamenné podlahy

•  Třásně mopu jsou vyrobeny 
z mikrovlákna pro intenzivní 
vstřebávání nečistot 

•  Set obsahuje: mop, rotační 
komoru, 20l vědro

•  Kompatibilní 
s Click-systémem

Náhradní hlavice 
k mopu TWIST DISC
•  Hlavice z mikrovlákna pro intenzivní 

vstřebávání nečistot.
•  Ideální pro čištění dlaždic 

a kamenných podlah
•  Pratelná na 60° bez aviváže

Osobní váha STYLE 
SENSE COMPACT 100
•  Ultratenká digitální osobní váha
•  Ideální do menších koupelen
•  Nášlapná plocha je vyrobena z bezpečnostního skla (6mm) 
•  Automatické zapnutí po vstupu na váhu, automatické vypnutí
•  Max. nosnost 180 kg, přesnost vážení 100 g
•  Velký LCD displej (2,5cm)

Kuchyňská váha 
PAGE PROFI
•   Digitální váha s extra velkou vážící plochou
•   Funkce hold - pro vážení se zakrytým displejem, 

naměřená hodnota zůstane uchována na displeji 
•   Max. nosnost 15 kg, přesnost vážení 1 g
•   Velký LCD display
•   Funkce dovažování
•   Materiál: bezpečnostní sklo

Sada COMBI 
CLEAN XL
•  Praktický úklidový set 
•  Pro mytí podlah bez kontaktu 

rukou a špinavé vody
•  Vhodný na všechny typy podlah
•  Náhrady jsou pratelné 

na 60° bez aviváže
•  Speciální dvou-vláknové mikrovlákno 

zachycuje všechny nečistoty
•  Set obsahuje: násadu (140 cm), 

plochý mop, 12litrové vědro 
a perforovaný ždímací nástavec

•  Kompatibilní s Click-systémem
•  Šíře záběru 42 cm

Doporučená 
prodejní cena 890 Kč

399 Kč
+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 491 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.

Značka SOEHNLE se 150letou historií se za svou existenci 
stala jedním z předních dodavatelů osobních a kuchyňských 
vah. Jsme experti na precizní měření, vážení a následnou 
analýzu naměřených výsledků. S nástupem nových 
produktových kategorií jako jsou tlakoměry, fi tness náramky, 
čističe a zvlhčovače vzduchu, nabízíme zákazníkům 
inovativní řešení pro kvalitnější a zdravější životní styl.
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+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 691 Kč

Doporučená 
prodejní cena 1 290 Kč

599 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

+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 230 Kč

Doporučená 
prodejní cena 379 Kč

149 Kč
Doporučená 
prodejní cena 499 Kč

229 Kč
+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 270 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
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Tlakoměr SYSTO 
MONITOR 300
•  Plně automatický monitor tlaku 

a srdečního tepu na horní část paže
•  Detekuje nepravidelný puls
•  Pohybový senzor
•  Zobrazí průměrnou hodnotu posledních 3 měření 
•  60 paměťových oken až pro 2 uživatele zvlášť včetně 

„Návštěvního módu“ (Guest mode) bez paměti hodnot
•  Zobrazení naměřených hodnot v tabulce dle Světové 

Zdravotnické organizace (WHO)
•  Extra velká LCD obrazovka (4,9 x 7,3 cm) - Systole, diastole, tep
•  Příjemný náramek (22 - 42 cm) j ý (
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+ 10 věrnostních bodů
Ušetříte 691 Kč

Doporučená 
prodejní cena 1 190 Kč

499 Kč
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1 290 Kč

Detekuje 
nepravidelný 
puls
Extra velká 
LCD obrazovka 
(4,9 x 7,3 cm)

60 paměťových 
oken až pro 
2 uživatele zvlášť

Zobrazení naměřených 
hodnot v tabulce dle 
Světové zdravotnické 
organizace (WHO)
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