
Své body nalepte zde:

Užijte si kvalitnější  
a pohodlnější spánek. 

Čím je výjimečná  
technologie BI-OME®?

      ničí mikroorganismy

      snižuje množství roztočů

      udržuje trvalou svěžest
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Své body nalepte zde:

Body vylepujte na vyznačená políčka. Po nasbírání všech bodů 
si vyberte produkt, který naleznete v jednom ze dvou stojanů 

umístěných v prodejně PENNY. Přijďte s ním na pokladnu, 
odevzdejte kartičku s body a za příslušný doplatek je zboží vaše.

200 Kč nákupu = 1 bod
10 bodů = sleva až 80 %

Jak získat produkty

Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny 
Market. Body za své nákupy můžete získat do 5. 1. 2022. Získané 
body lze uplatnit do 12. 1. 2022. Akce platí do vyprodání a vydání 
zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market. Fotografie je 
pouze ilustrativní. Podrobná pravidla na www.penny.cz. 



Prémiové polštáře a peřiny 
Jako na obláčku.

se slevou až 80 %

Body za své nákupy můžete získat do 5. 1. 2022.

Zdřímněte si hezky česky



Snímatelný 
potah lze prát30° 40° 

Produkt je ošetřen 
technologií BI-OME®

Produkt  
lze prát40°

30° 40° 

40°

40°

•   v oblíbeném velkém rozměru 
•   100% polyester
•   hmotnost výplně: 900 g

SLEVA

65 % Cena s 10 body 449 Kč
Plná cena 1299 Kč

•  praktický menší rozměr 
• 100% polyester
•  hmotnost výplně: 500 g

SLEVA

60 % Cena s 10 body 279 Kč
Plná cena 699 Kč

•   perfektní opora pro vaši hlavu a krční páteř 
•   potah: 60% polyester, 40% viskóza
•   výplň: 100% viskóza

SLEVA

60 % Cena s 10 body 549 Kč
Plná cena 1399 Kč

Představujeme vám exkluzivní kolekci polštářů a peřin pro 
celou rodinu. Výrobky NATURTEX se vyznačují prvotřídní 
kvalitou zpracování a materiálů. Jedinečná technologie 
BI-OME® udržuje trvalou svěžest a má antialergický účinek. 
Dopřejte si lepší spánek a odpočinek s výrobky NATURTEX, 
které nyní můžete získat v PENNY se slevou až 80 %.
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•  prošívaná přikrývka pro pohodlný spánek 
•  100% polyester
•  hmotnost výplně: 600 g

SLEVA

80 % Cena s 10 body 399 Kč
Plná cena 1999 Kč

SLEVA

64 % Cena s 10 body 499 Kč
Plná cena 1399 Kč

•   dvoudílná souprava – slabší přikrývka 
na léto, silnější v přechodném období, 
spojené přikrývky pro použití v zimě 

•   100% polyester
•   hmotnost výplně: 400 g a 800 g

  

SLEVA

66 % Cena s 10 body 499 Kč
Plná cena 1499 Kč

•   prošívaný oboustranný přehoz 
•  šedo-růžový
•  100% polyester

•  pro komfort při cestování 
•  potah: 60% polyester, 40% viskóza
•  výplň: 100% viskóza

SLEVA

53 % Cena s 10 body 279 Kč
Plná cena 599 Kč

200 Kč nákupu = 1 bod
10 bodů = sleva až 80 %
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SLEVA

60 % Cena s 10 body 299 Kč
Plná cena 759 Kč

•   lehký a měkký materiál pro pohodlí dítěte 
•  100% polyester
•  hmotnost výplně: 250 a 100 g

SLEVA

53 %
Cena  
s 10 body 1399 Kč
Plná cena 2999 Kč

•   pro dokonalou oporu páteře 
•   7 ergonomických zón: hlava,  

ramena, trup, bedra, kolena, lýtka, nárty
•   přizpůsobuje se tvaru těla
•   paměťová pěna s vysokou hustotou 
•   potah: 60% polyester, 40% viskóza
•   výplň: 100% viskóza

SLEVA

68 % Cena s 10 body 149 Kč
Plná cena 469 Kč

•  měkoučká deka pro nejmenší 
•  koala, ovečka, králík
•  100% polyester

•  skvělý na cesty nebo pro děti 
•  potah: 60% polyester, 40% viskóza
•  výplň: 100% viskóza

SLEVA

40 % Cena s 10 body 299 Kč
Plná cena 499 Kč


