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chytré 
školní nákupy

westernový styl 
a výrazná červená

Útěk od všednosti



OBI Zlín
třída 3. května 1170

Super cena

5999§

Super cena

3999§

Super cena

1999§

Super cena

399§
Koš krbový 
„Sajama“

Koš na dřevo 
vč. nářadí

Pro podzimní 
chvilky pohody 

Kamna „Denver“

Kamna 
„Colorado“ 

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2017.

Otevírací doba:
po–ne 8.00–20.00

Kamna 
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léto se pomalu, ale jistě blíží ke konci 
a schyluje se k období podzimních 
nákupů. dnes je nakupování mnohem příjemnější záležitostí 
než za dob našich babiček. obzvlášť v obchodním centru, 
ve kterém si každý přijde na své.
také u nás najdete široký sortiment obchodů a služeb, 
včetně kaváren, restaurací, cukráren, dětského koutku, 
čistírny, výroby klíčů a mnoha dalších. díky tomu, že se 
všechny tyto obchody a služby soustředí na jednom místě, 
ušetří nakupující spoustu času, spojí příjemné s užitečným 
a zároveň s nákupem stihnou třeba i návštěvu kadeřnictví. 

vážení zákazníci Centro zlín,

Podzimní trendy pro vás vybírala 
lenkA PetŘÍkovÁ

vizážistka & módní stylistka

✶
 
www.petrikova-visage.cz

www.facebook.com/centrozlin
titulní foto: 
hAlenkA 550 kČ C&A, BUndA 1 599 kČ lIndeX
Modelka: Petra Jílková

restAUrAce toMÁŠov s letnÍ terAsoU
rezervace: +420 577 005 929 www.hotel-tomasov.cz

fotogeniCký 
hotel toMÁŠov
Zahrada restaurace tomá-
šov, ve které vznikla série 
snímků pro podzimní vydá-
ní Magazínu centro Zlín, je 
ideálním místem například 
pro pořízení vašich svateb-
ních fotografií. 

vaše Centro zlín

takové nakupování si pak všichni členové 
rodiny užívají.
U nás navíc nyní před začátkem školního 
roku můžete ušetřit, pokud využijete 
slevové kupony otištěné na stránkách 
tohoto magazínu. Před tímto finančně 
náročným obdobím, kdy rodiče pořizují 
výbavu pro školáky, přicházejí slevové 
kupony našich obchodů jako na zavolanou. 
neváhejte a prolistujte stránky Magazínu 
centro, kde objevíte další zajímavé tipy z našeho obchodního 
centra.
Připravujeme pro vás spoustu příjemných akcí. tak 
nezapomeňte nás sledovat na webu, Facebooku 
a Instagramu!

Přejeme vám mnoho vydařených nákupů, příjemné babí léto 
a klidný začátek školních povinností. 

6. 5. – 26. 5.

Velká interaktivní výstava  
se souteží o robota a stavebnice

NENÍ JEN PLANETA
MERKUR

legendární stavebnice, se kterou si hráli již ta-
tínkové se představí i vašim dětem. v prostorách 
našeho obchodního centra si můžete prohlédnout 
velké modely například eiffelovy věže, letadla 
cessna, elektrického jeřábu, velkého železničního 
mostu s vláčky nebo menší modely ve vitrínách. 
své konstruktérské dovednosti si pak můžete vy-
zkoušet v dílničce, kde najdete dostatek dílků pro 
vaši kreativitu. tomu, kdo 
s Merkurem začíná, ráda 
pomůže naše školená ob-
sluha.

velká výstava Merkur v Centro zlín 
až do 10. září 



BraMBory  
se ZelenInoU
Přelom léta a podzimu je obdobím 
voňavých nových brambor. 
vyzkoušejte brambory v kombinaci 
se zeleninou jako výbornou večeři.  

ingredience: 
»  100 g slaniny
»  2 cibule
»  800 g brambor
»  250 g rajčat
»  2 zelené papriky

postup přípravy:
nadrobno nakrájenou slaninu 
rozškvaříme, pak na ní zpěníme 
nakrájenou cibuli, přidáme na kostky 
nakrájené oloupané brambory 
a zeleninu. osolíme, opepříme, 
promícháme, podlijeme trochou 
vývaru a pod pokličkou dusíme 
doměkka. Během dušení podléváme 
podle potřeby vývarem. hotový 
pokrm posypeme nakrájenou 
petrželkou.

doBRÉ JÍdLo  
v centro ZlÍn
•  mixgrill hlavním lákadlem 

restaurace  je mexická kuchyně.

•  mcdonald´s je restaurace pro celou 
rodinu, kde můžete uspořádat 
i dětskou narozeninovou oslavu.

•  mcCaffé je kavárna moderního 
střihu, ve které je na výběr z několika 
druhů kávy, menu a dezertů. 

•  KFC vyzkoušeli jste už známé kyblíky 
s kuřecími kousky a službu drive thru, 
kde nakoupíte přímo z auta?

•  panda nabízí asijské menu a můžete 
ochutnat i speciální nápoje z ovoce.

•  Segafredo Espresso je příjemné 
posezení u značkové kávy, třeba se 
zmrzlinovým pohárem nebo koláčem.

•  ice & Café nabízí nepřeberné 
množství italské zmrzliny 
a samozřejmě také výbornou kávu. 

•  UGoVA čerstvá šťáva Šťávu 
připravují jen z čerstvých surovin 
přímo před očima zákazníků.  

HRNEC NA BRAmBoRY 
A CHipSY
pURiTY 
miCRoWAVE 299 KČ
TESCOMA

WHiSKEY dimpLE 15 YEARS 
999 KČ
Víno&Destiláty

SoUpRAVA pRo 
zAVAŘoVÁNÍ 
S TEpLomĚREm dELLA CASA  
699 KČ
TESCOMA

Čaj z jihoafrické byliny ho-
neybus s podmanivou chutí 
broskví s kapkou citrónu.

HoNEYBUSH BABÍ LÉTo 
Info o ceně v obchodě
Oxalis

odŠŤAVŇoVAČ pLodŮ 
TEFAL zC255B38 iNFiNY 
JUiCE + dÁREK: KVALiTNÍ 
TEFLoNoVÁ pÁNEV
Info o ceně v obchodě
DATART
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ŠATY
498 KČ

C&A
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ŠATY 999 KČ
LINDEX

BUNdA 

1499 KČ
Orsay

KABELKA 

1299 KČ
Humanic

NÁUŠNiCE 
159 KČ
Orsay

BoTY 1299 KČ
CCC

NÁHRdELNÍK 290 KČ
Bára styl 

NÁRAmEK 290 KČ
Levis, Lee, Wrangler

SLUNEČNÍ BRýLE 249 KČ
Reserved

✶ Tip STYLiSTKY: Módní 
návrháři se tentokrát inspirovali 
tradičními ruskými či slovanskými 
ornamenty a výšivkami.

Hravá,  
I drAMAtIckÁ
výrazná červená barva se stává 
barvou letošního podzimu. Můžete 
si dovolit i více než jeden červený 
kousek, který dodá energii vám 
i vašemu všednímu pracovnímu dni. 

KABELKA
699 KČ

Baťa

dÁmSKÉ 
SLippER
1 899 KČ
Humanic

RiFLE
Info o ceně  
na prodejně
Reserved

pÁSEK 
390 KČ
Levis, Lee, Wrangler

HALENKA
499 KČ
Camaieu

SVETR
Info o ceně v prodejně
Reserved

BoTY
1399 KČ
Baťa

RAdKA TŘEŠTÍKoVÁ: 
oSm
349 KČ
Knihy DOBROVSKÝ 
Beta

✶

KoŽENKoVÁ BUNdA
Info o ceně 

na prodejně
Reserved

pENĚŽENKA
299 KČ

Levis, Lee, Wrangler

Že
n

y

HALENKA
599 KČ
Camaieu

ŠATY
498 KČ

C&A

ŠÁTEK
398 KČ
C&A



TRiKo 299 KČ
New Yorker

KoŽÍŠEK  
Info o ceně na prodejně
KARA

RiFLE 799 KČ
Orsay

BoTY 699 KČ
CCC

pÁSEK 249 KČ
Takko Fashion 

KABELKA 799 KČ
Reserved

záŘivá Bohyně
výrazný stříbrný doplněk z vás udělá bohyni 
kdykoliv a kdekoliv. Pořiďte si alespoň jeden 
zářivý kousek do vašeho šatníku. třpytivé 
kozačky, stříbrná na kabelce. v podzimních 
měsících se budou hodit i kožešinové 
vestičky či límce.
✶ Tip STYLiSTKY: obyčejný rolák 
můžete vyměnit za viktoriánsky zdobený 
s volánky, nosí se na šatech i halenkách.

Že
n

y
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SUKNĚ
550 KČ

C&A

BoTY
1 399KČ

Baťa

BoTY
3 399 KČ
Baťa

KALHoTY
549 KČ

New Yorker

SVETR
Info o ceně 
v prodejně
Reserved

KABELKA
490 KČ
Bag Style

HALENKA
Info o ceně 
v prodejně
Reserved

BUNdA
998 KČ
C&A

TRiKo
299 KČ
Takko Fashion 

ŠÁTEK
299 KČ

TIMEOUT

BUNdA
1 798 KČ

C&A

S námi můžete počítat

Navštivte nás – OC Centro Zlín, 3. května 1170, 
Malenovice.
 
Jsme tu pro dostupné financování 
Vaší domácnosti a podnikání.

Žádné obavy. Uděláme vše, 
abyste u nás byli spokojeni.

234998_inzerce_Arnost_191x112_TISK.indd   1 7/24/17   10:34 AM

www.siko.cz

Nechte se inspirovat stylem francouzského venkova. Vytvořte domov s útulnou, příjemnou 
atmosférou a romantickým nádechem. Vneste kouzlo Provence do vaší koupelny i kuchyně. 
Barvy inspirované přírodou, světlé tóny, bílá v kombinaci s lehce mořeným dřevem, s patinou 
či oprýskáním. Řada dekorativních prvků a neodmyslitelná levandule. Vypadá krásně a váš 
domov i nádherně provoní. Vytvoříte tak atmosféru plnou příjemných zážitků.

 „Styl francouzského venkova představuje kombinaci vznešenosti 
a rustikální tradice.“ 

ve stylu Provence
koncept pro koupelnu i kuchyni

OC Centro Zlín II 
Tř. 3. května 1205, Zlín 4 - Malenovice
tel.: 577 120 202, email: zlin@siko.cz 
PO-NE 9.00 - 19.30

Veronika Šupitarová 
Product Manager
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kvĚtinová 
eUForIe
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n
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ŠATY  
Info o ceně na prodejně
TIMEOUT

dŽÍNoVÁ BUNdA 1099 KČ
HOUSE

BoTY 1599 KČ
Baťa

NÁRAmEK 279 KČ
Camaieu

pRSTEN 139 KČ
Camaieu

KABELKA 
Info o ceně na prodejně
KARA

ČELENKA 199 KČ
LINDEX

ŠÁTEK 499 KČ
Orsay

rozkvetlé kabelky, boty i šperky. Potisky květin 
v retro stylu vám přidají na ženskosti. Aby 
nepůsobily květinové vzory usedle, kombinujte 
je s džínovinou nebo třeba s kůží. 
✶ Tip STYLiSTKY: Jaké na podzim vybírat 
šperky? originální zdobené výrazné šperky, 
bižuterie, prsteny s velkými kameny, zlato, 
pletené čelenky zdobené perličkami a korálky.

✶08

HALENKA
799 KČ
Orsay

BoTY
599 KČ
Baťa

ŠATY
399 KČ
New Yorker

ČELENKA
250 KČ
C&A

ŠATY
1 890 KČ

Veltex

poLoKozAČKY 
JENNY FAiRY 
899 KČ
CCC

BUNdA
998 KČ

GATE

KABELKA
1 099 KČ
KARA

SpoNA 
do VLASŮ
149 KČ
LINDEX

RiFLE
Info o ceně 
na prodejně
Reserved

NAUŠNiCE
149 KČ
Mohito

pÁSEK
139 KČ

New Yorker

SLUNEČNÍ BRýLE
Info o ceně na prodejně
Reserved



pRSTEN 139 KČ
Camaieu

KABELKA 
Info o ceně na prodejně
KARA

ČELENKA 199 KČ
LINDEX

ŠÁTEK 499 KČ
Orsay

09ČELENKA
250 KČ
C&A

Žijte bez omezení!
Jste odkázáni na speciální stravu? 
Už se nemusíte omezovat. Stačí si jen vybrat 
ty správné potraviny. Tesco přináší širokou 
nabídku přírodních produktů 
a potravin se sníženým obsahem
laktózy, bez lepku nebo 
s nízkým obsahem cukru.

Žijte naplno a nenechte 
se jídlem omezovat. 

Denně 6.00–24.00
třída 3. května 1170, Zlín

www.itesco.cz

19377_Tesco_Centro Zlin_191x224_v02.indd   1 04.08.17   11:25
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kostky  
JsoU vrŽeny

HALENKA 590 KČ
Bára styl

LACLÁČE 1199 KČ
Camaieu

KABELKA 699 KČ
Mohito

BoTY 1699 KČ
CCC

pRSTEN 159 KČ
Camaieu

SLUNEČNÍ BRýLE 
299 KČ
Orsay

pRSTýNEK 199 KČ
LINDEX

NÁUŠNiCE 159 KČ
Camaieu

kostkované vzory jsou opět 
v kurzu, ať už v kombinaci výrazné 
červené s modrou, či v neutrálních 
tónech. westernového vzhledu 
docílíte koženou vestou, 
střapcemi na oblečení nebo 
zvýrazněnými špičkami na obuvi. 
✶ Tip STYLiSTKY: Protiklady 
se přitahují. luxusní kabelka je 
ideálním doplňkem ležérního stylu 
a povyšuje celek na streetový 
vzhled. to by se s batohem 
nepovedlo.

✶

KABELKA
699 KČ

Orsay

KoŽENÁ 
SUKNĚ
398 KČ
C&A

SUKNĚ
949 KČ
Orsay

BoTY
1 599 KČ
Baťa

dÁmSKÉ HodiNKY CASio
4 190 KČ

QUICKTIME

SLUNEČNÍ BRýLE
299 KČ

Orsay

BUNdA
949 KČ

New Yorker

RiFLE
698 KČ
GATE

HALENKA
698 KČ

C&A

KoŽENÁ VESTA
Info o ceně 
na prodejně
Reserved

BoTY
1 999 KČ
Baťa

Že
n

y
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Stylový návrat 
do školních lavic
Svetr

250,-



✶

kouzlo oMBré
opálené pleti, kterou jste v létě vystavovali 
slunci, sluší kovový lesk a výrazné líčení. 
na oční víčka použijte metalické barvy, 
kontrastní černé oční linky a na rty 
studené barvy ombré. k tomu patří i extra 
objemné účesy.

KR
Á

SA
A

 Z
D

R
A

V
Í

SpodNÍ pRÁdLo
INFO O CENĚ V OBCHODĚ
Triumph

KRÁLoVSKÁ SNÍdANĚ pRo pLEŤ 
3-miNUToVÁ RANNÍ mASKA
278 KČ
Havlíkova přírodní apotéka

Královská snídaně pro pleť je 3-minutová 
ranní maska s klinickou studií Pentavitin® 
(72 hodin hydratace) 

iNTimACY 
SHEER 

30mL
1199 KČ

Marionnaud

RTĚNKA 459 KČ
STÍNY 149 KČ

Marionnaud

LANComE BiG 
mASCARA

749 KČ
Marionnaud

KÉRASTASE - AURA BoTANiCA 
- ARomATiCKÁ SmĚS 
VYŽiVUJÍCÍCH oLEJŮ
965 KČ
Kadeřnictví KLIER

KÉRASTASE - AURA BoTANiCA - 
HYdRATAČNÍ HLoUBKoVÁ pÉČE 
785 KČ
Kadeřnictví KLIER

dÁmSKý NÁRAmEK 
TommY HiLFiGER

2670 KČ
Klenoty AURUM 

ELiXiR 
JEUNESSE 

- SÉRUm 
S dVoJÍm 
ÚČiNKEm 

30mL
790KČ

YVES ROCHER

dÁmSKÉ 
NÁUŠNiCE 

FoSSiL
1310 KČ

Klenoty AURUM 

✶ Tip STYLiSTKY: 
výrazné super 

objemné spodní 
řasy jako Brigitte 
Bardot vykouzlíte 

řasenkou 
lancôme.

BALEA 
miCELÁRNÍ 

pLEŤoVÁ VodA 
200 mL

44,90 KČ
dm drogerie markt

ALVERdE miNERÁLNÍ 
pUdR, 2 odSTÍNY

149 KČ
dm drogerie markt

12

SET – diAmoFiRE
pRSTEN 1600 KČ
pŘÍVĚSEK 1710 KČ
NÁUŠNiCE 1530 KČ
Présence



nevztahuje se na již zlevněné zboží 
a akční ceny. nelze uplatnit zpětně 

po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. nevztahuje se na zboží 

na objednávku. Akce platí  
do 30. 9. 2017. 

slevA
15%

Sleva na celý 
nákup

Sleva  
na 1 kosmetický 

výrobek

Sleva se vztahuje na veškeré 
drinky v nabídce o velikosti 0,5l

Sleva 
na kompletní 

dioptrické brýle 
(obrubu

 + brýlové čočky)

1+1 NUANCE 
SUPREME 
LIFTING

Akce se nevzahuje na zlevněné zboží, 
dárkové poukázky, bižuterii a sluneční 
brýle. sleva platí do 30. 9. 2017 v oc 

centro Zlín. 

slevA
150 kč

Sleva 
na celý 
nákup

Sleva 20% 
na hodinky 
a značkové 
šperky.

Sleva 
na celý 
nákup

Sleva 20% na nezlevněné zboží 
a 5% na zlevněné zboží.

nelze kombinovat ani sčítat s dal-
šími akčními nabídkami a slevovými 

poukazy. Platnost do 30. 9. 2017 
v oc centro Zlín.

Sleva 
na celý 
nákup

slevA

slevA

slevA

slevA

20%

20%

25%

20%

nevztahuje se na zlevněné zboží. 
sleva platí do 30. 9. 2017 v oc 

centro Zlín. 

nevztahuje se na modely Best Price. 
neplatí na již zlevněné zboží a slevy 

nelze kombinovat. sleva platí do  
30. 9. 2017 v oc centro Zlín. 

slevA
20%

neplatí na již zlevněné zboží a slevy 
nelze kombinovat. Akce platí 

v prodejně lindex oc centro Zlín 
do 30. 9. 2017. 

slevA

slevA

20%

40%
neplatí na výrobky označené zeleným 

bodem. slevy nelze kumulovat. 
Platnost kuponu je do 30. 9. 2017 

v oc centro Zlín.

nabídka platí od 24. 8. - 10. 9. 2017 nebo 
do vyprodání zásob ve všech prodejnách 

Asko - nÁBytek v Čr, vyjma nabídky 
z e-shopu www.asko.cz. *nevztahuje se 
na akční zboží z naší reklamy. slevy se 

odečítají z prodejních cen přímo u pokladny 
a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími 

akČními nabídkami. 

slevA

slevA

40%

20%

slevy nelze kombinovat. neplatí 
na poukázky. nelze použít zákaznickou 

kartu A3 sPort.
Platnost: 24. 8. – 24. 9. 2017  

v oc centro Zlín.

Akce není kombinovatelná s jiným 
typem slev. Platí v oc centro Zlín 

do 20. 9. 2017. 

Při nákupu dvou kosmetických přípravků 
značky nUAnce z řady supreme lifting 
zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 kČ. 

Akce platí od 1. 9. – 30. 9. 2017 v oc 
cento Zlín nebo do vyprodání zásob. 

slevA
výroBek
NA LEVNĚJŠÍ

slevu nelze kombinovat s jinou akcí ani 
s výkupem zlata protihodnotou. sleva 
neplatí na značky Mt. Blanc, Festina 
a swarovski, snubní prsteny, opravy, 

zakázky, dárkové šeky a na výměnu zboží. 
Akce platí od 24. 8. do 3. 9. 2017 v oc 

centro Zlín. 

sleva platí na nezlevněný sortiment.  
sleva platí do 30. 9. 2017 v oc centro 

Zlín. slevu není možné kombinovat 
s jinými slevami ani jí použít na nákup 
v eshopu a na nákup dárkových karet. 

slevA
20%

sleva platí do 30. 9. 2017 v oc 
centro Zlín. 

Sleva 150 KČ při nákupu 
nad 1000 KČ

Sleva na celý 
nákup

Sleva platí na koberce

Sleva platí 
na druhý 

levnější 
kus. 

KÉRASTASE - AURA BoTANiCA - 
HYdRATAČNÍ HLoUBKoVÁ pÉČE 
785 KČ
Kadeřnictví KLIER

slevA
20%
5%



TRiKo 
275 KČ
C&A

✶

M
u

Ži
čistota tvarŮ 
A kvAlItnÍ MAterIÁly
novou kolekci módní značky Blažek pro nadcházející podzim 
definuje čistota tvarů, účelnost, promyšlený design a kvalitní 
materiály. Barvou sezony je u obleků tradiční modrá, do po-
předí se nově dostávají odstíny šedé. 
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✶ Tip STYLiSTKY: Pravý casual 
look se skládá z jeansů a košile 
s nápadným vzorem nebo 
denimovým vzhledem. vyznavači 
nedbalé elegance jistě ocení jogg 
jeans nebo flanelové kalhoty 
volnějšího střihu. ŠÁLA

990 KČ
Blažek

BALmAiN 
HommE 60mL
1599KČ
Marionnaud

SAKo 
3 672 KČ
Prostějov Fashion Company

SVETR
1 990 KČ

Prostějov Fashion 
Company

TRiKo
198 KČ
C&A

ČEpiCE
990 KČ
Blažek

diopTRiCKÉ 
BRýLE

4 200 KČ
Grand Optical

poLoTRiKo
2 990 KČ

Blažek

BoTY
2 190 KČ
Prostějov 
Fashion 
Company

RiFLE 
699 KČ
HOUSE

HodiNKY CASio
3790 KČ
QUICKTIME

BoTY
999 KČ

Baťa

KoŠiLE
398 KČ

C&A



ÚtĚk  
od vŠednostI 
v pánské módě se letos na přelomu 
léta a podzimu objevuje výrazná 
červená barva, velké kostkované vzory 
a rebelský styl rockerů, do kterého 
patří například černá kůže nebo 
kostkované kalhoty.
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BUNdA
899 KČ

TIMEOUT

BoTY
2 399 KČ

Baťa

VESTA
690 KČ
VELTEX JG

BomBER
698 KČ
GATE

miKiNA
325 KČ
C&A

NŮŽ 
Info o ceně 

na prodejně
EWAX

NÁRAmEK TommY 
HiLFiGER

2 970 KČ
Klenoty AURUM

BAToH
Info o ceně 

na prodejně
Reserved

BUNdA
1 099 KČ
HOUSE

KoŠiLE
549 KČ
HOUSE

BUNdA
2 990 KČ
VELTEX JG

HodiNKY EmpoRio 
ARmANY
6 350 KČ
Klenoty AURUM

BoTY
999 KČ

Baťa

KŠiLToVKA
168 KČ
GATE

STEpHEN KiNG:  
TEmNÁ VĚŽ
379 KČ
Knihy DOBROVSKÝ 
Beta
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CHytrÉ školní 
nÁkUPy 
seznam potřebného školního vybavení se zdá být 
vždy před začátkem září nekonečný. Při pořizování 
všech těch přezůvek, školních batohů, vaků na obuv, 
penálů a dalších nezbytností se vyplatí vyrazit 
do velkého nákupního centra, kde všechno potřebné 
pořídíte takřka na jednom místě. Mezi zkoušením 
správné velikosti tenisek či tepláků se děti zabaví 
v dětském koutku, nebo posedí u zmrzlinového 
poháru s jedním z rodičů, zatímco druhý dokončí 
nákupy nové výbavy. 

d
Ě

ti

dÍVČÍ 
LEGÍNY
89 KČ
Pepco

miKiNA
299 KČ
Takko Fashion

dÍVČÍ pApUČE
299 KČ
Baťa

CHLApECKÉ pApUČE
219 KČ
Baťa

HodiNKY
250 KČ
C&A

ŠKoLNÍ BAToH 
– o´NEiLL

899 KČ
Sportisimo

KALKULAČKA 
489,90 KČ
McPEN papírnictví

ŠKoLNÍ AKToVKA 
VYBAVENÁ

2 450 KČ
McPEN papírnictví

VAK NA oBUV
129 KČ
POMPO

ANATomiCKý  
BAToH pREmiUm
1799 KČ
POMPO

dÓzY NA SVAČiNU 
diNo 3 KS
199 KČ
TESCOMA LÁHEV NA NÁpoJE   

S VYLUHoVÁNÍm pURiTY 0.7L
399 KČ

TESCOMA

BEzdRÁToVÁ 
SLUCHÁTKA 

SoNY
Info o ceně 

na prodejně
DATART

AdidAS 
dĚTSKÁ 

SoUpRAVA
790 KČ

A3 SPORT

NiKE AiR 
mAX dĚTSKÁ 

VoLNoČASoVÁ 
oBUV 

1590 KČ
A3 SPORT

RiFLE 
398 Kč

C&A



d
Ě

ti
HrdinovÉ 

vŠednÍho dne 
Malé děti milují filmové hrdiny. kolekce 

hraček, ale i oblečení s potiskem 
animovaných postaviček z letních 

filmových trháků jsou k dostání 
ve většině prodejen. spiderman, 

Mimoni, Blesk McQueen nebo princezna 
z pohádek walta disneyho potěší jako 

narozeninový dárek či zpříjemní návrat 
do školních lavic.. 

poNČo
299 KČ
LINDEX

BoTY
599 KČ

Baťa

BoTY
1 199 KČ
Baťa

poNoŽKY 3 pÁRY
Info o ceně  
na prodejně
CROPP

HRAČKA 
mimoŇ
250 KČ
C&A

KABELKA 
SE SpoNKY
125 KČ
C&A

KŠiLToVKA
Info o ceně 
na prodejně 
CROPP

pŘÍVĚSEK  
do KoČÁRKU
119 KČ
Pepco

dÍVČÍ KALHoTY
119 KČ
Pepco

dÍVČÍ FLEECoVÁ 
BUNdA
Info o ceně 
na prodejně
Intersport

miKiNA
399 KČ
LINDEX

CHLApECKÁ miKiNA
179 KČ
Pepco

NÁRAmKY
125 KČ
C&A

BoTY
799 KČ
Baťa

pYŽAmo
350 KČ

C&A

HoUBiČKA 
29 KČ
Pepco

RiFLE 
398 Kč

C&A
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JUNioRSKÉ 
KopAČKY pRoToUCH 
SpEEdLiTE+ FG
Info o ceně v obchodě

Intersport

Vhodné zejména 
na přírodní travnaté 
povrchy, velmi lehké,  
zajistí stabilitu, rychlost 
a cit pro míč. 

poHyB si  
ŽÁdÁ své
správné vybavení na trénink bychom neměli 
podceňovat. Ať už jde o děti, nebo o dospělé. 
do podzimního počasí se hodí větruodolná 
bunda. kluci se určitě rádi blýsknou 
na fotbale kopačkami, jejichž součástí jsou 
kompresní ponožky. ostatně kvalitní obutí je 
důležité pro jakýkoliv druh pohybu. tvar boty, 
typ podrážky i to, jak nám sedí na noze, může 
rozhodnout o našem výkonu, a především 
zdraví kloubů.

NiKE 
SpoRToVNÍ 
VAK
190 KČ
A3 SPORT

AdidAS dĚTSKÉ 
TRiKo  
290 KČ  
A3 SPORT

JUNioRSKÁ 
VoLNoČASoVÁ 
oBUV AdidAS 
V JoG K  
750 KČ
A3 SPORT

dÁmSKÁ 
ŠUSŤÁKoVÁ 

BUNdA 
S KApUCÍ

449 KČ
SAM 73

CHLApECKÉ TEpLÁKY
649 KČ
LINDEX dÍVČÍ TEpLÁKY

299 KČ
SAM 73

dĚTSKÁ TRÉNiNKoVÁ SoUpRAVA 
ENERGETiCS TYREK-TYRELL X 2
Info o ceně v obchodě
Intersport

Funkce Dry Plus zajišťuje optimální 
odvod vlhkosti a příjemný pocit při 
nošení, rychleschnoucí materiál, 
boční kapsy.

JUNioRSKÁ 
SoUpRAVA 
AdidAS YB 

TRAiNiNG TS 
950 KČ

A3 SPORT
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dokud náM 
PoČAsÍ PŘeJe
Přelom léta a podzimu je ideálním obdobím 
pro všechny druhy venkovních sportů. 
Pohyb na čerstvém vzduchu je zábavnější 
a tělu prospívá ještě mnohem více, než 
uzavřená tělocvična či posilovna. Právě 
teď je ten pravý  čas na volejbalové utkání 
s partou přátel, tenisový duel nebo běžecký 
trénink. stačí jen pořídit si správné vybavení, 
ve kterém se budete cítit dobře.  

VESTA iCEpEAK REHAN
Info o ceně na prodejně

Intersport

dĚTSKÁ SoUpRAVA 
AdidAS
999 KČ
Sportisimo

JUNioRSKÁ SpoRToVNÍ oBUV 
SKECHERS FLEX AppEAL 2.0
Info o ceně na prodejně
Intersport

Prošívaný svršek z prodyšné textilie 
a síťoviny, podešev z paměťové pěny 
s technologií Flex Sole 2.0 zaručuje 
pohodlí a odpružení při došlapu, 
protiskluzová podrážka zajistí přilnavost 
k povrchu.

SKLÁdACÍ HLiNÍKoVÁ 
KoLoBĚŽKA FiREFLY 
ARRoW 200
Info o ceně na prodejně
Intersport

CHLApECKÁ SoFTSHELLoVÁ 
BUNdA iCEpEAK REmi
Info o ceně v prodejně
Intersport

Vodní sloupec 7 000 mm, odní-
matelná kapuce, vodě a větruo-
dolný lehký a prodyšný materiál, 
reflexní prvky, anatomickty 
tvarované rukávy.

LEGÍNY
550 KČ
C&A

podpRSENKA
198 KČ
C&A

pÁNSKÁ VoLNoČASoVÁ 
oBUV REEBoK RoYAL 
ULTRA
950 KČ
A3 SPORT

dÍVČÍ SpoRToVNÍ 
KALHoTY ENERGETiCS 
WoRKoUT KERESSA
Info o ceně na prodejně
Intersport

pÁNSKÉ TRiKo 
S poTiSKEm
224 KČ
SAM 73

dÁmSKÉ BASiC 
TRiKo
199 KČ
SAM 73

pÁNSKÁ miKiNA 
S KApUCÍ
549 KČ
SAM 73

REEBoK BAToH
590 KČ

A3 SPORT

dĚTSKÁ SpoRToVNÍ 
oBUV AdidAS

549 KČ
Sportisimo
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tŘi podoBy BÍlé
Bílá barva v interiéru vašeho bytu může mít mnoho podob. Ať už 
jsou to jednoduché hladké linie kuchyní Gorenje, továrnami inspi-
rovaný industriální styl koupelen siko, nebo stále velmi oblíbená 
Provence. 

B
y

d
le

n
í

GoRENJE oRA iTo 
Info o ceně 
v prodejně

KUCHYNĚ gorenje

iNdUSTRiAL KoUpELNA
Info o ceně v prodejně
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

Sebevědomý styl, plný charakteru a rafinovanosti. Přesně takový je 
industrial, inspirovaný starými průmyslovými provozy a dávno opuštěnými 
továrními halami. Vysoké stropy, prosklené plochy, rámové konstrukce, 
obnažené trubky, staré tovární závěsné lampy či reflektory. Právě ty přináší 
kýžený efekt. Materiál, bez kterého se při zařizování v industriálním stylu 
rozhodně neobejdete, je kov. 

KUCHYNĚ VE STYLU 
pRoVENCE
Info o ceně v prodejně
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

Provence je jeden 
z nejoblíbenějších 
designerských 
a architektonických stylů 
dnešní doby. Útulné prostředí, 
pastelové barvy, interiéry 
ze dřeva a kamene, vůně 
levandule, to vše může 
váš domov přiblížit této 
francouzské oblasti. 

pC STŮL BÍLÁ 
NEBo dUB 

118X76X77 Cm
Info o ceně 
v prodejně

Asko nábytek

výsuv pro 
klávesnici

2 odkládací 
police

police pro PC
1 zásuvka

KoBEREC
Info o ceně 
v obchodě
Koberce Breno

KANCELÁŘSKÉ 
KŘESLo

Info o ceně v prodejně
Asko nábytek
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LAmpA SToLNÍ
1320 KČ

ELKOMA

poŠToVNÍ 
SCHRÁNKA
780 KČ
Klíčová služba Janík

VoNNý diFUzÉR 
FANCY HomE
299 KČ
TESCOMA

poRCELÁNoVý 
HRNÍČEK 

S NEREzoVým 
SÍTKEm – modRý 

KVÍTEK
Info o ceně v obchodě 

Oxalis

ŠÁLKY ALL FiT oNE
Od 59 KČ
TESCOMA

KAmNA CoLoRAdo
5 999 KČ
OBI

dEKA 150X200 Cm 
570KČ

poLŠTÁŘ 40X40 Cm 
239 KČ 

Brusinka

dEKA, RŮzNÉ 
BARVY
Info o ceně 
na prodejně
Asko nábytek

eXotiCkÉ koŘenÍ
Přírodní materiály umí zútulnit každý interiér. stačí 
i drobné doplňky v podobně zajímavého osvětle-
ní, podnosu či svícnu. nejrůznější druhy přírodních 
vláken a trav nebo exotické dřevo se používají už 
po staletí na výrobu doplňků v asijských zemích. ob-
líbený je například bambus, papír, rákos, ratan nebo 
sisal. doplňky v asijském stylu jsou tím správným 
exotickým kořením pro váš interiér.

BEzdoTYKoVý 
odpAdKoVý KoŠ 

HELpmATioN 
ŘAdY oVAL

Info o ceně 
v obchodě 

Electro World

SToJACÍ LAmpA
Info o ceně v prodejně
Asko nábytek

SVÍCEN 239 KČ
Brusinka

podNoS 829 KČ
Brusinka



BudiŽ 
světlo
hledáte stylovou změnu 
pro svůj interiér? Zkuste 
sáhnout po netradičním 
svítidle. velký lustr 
zaručeně přitáhne pohledy 
všech a promění váš pokoj 
téměř v uměleckou galerii. 

e
le

k
tr

o

EEKTRiCKý KoNTAKTNÍ SToLNÍ GRiL TEFAL 
opTiGRiLL+ dÁREK: KVALiTNÍ pRKÉNKo 
NA KRÁJENÍ
Info o ceně v obchodě
DATART

TELEVizE SoNY BRAViA 
Info o ceně v obchodě
DATART

Tato televize vám ukáže, jak daleko pokročily dnešní 
technologie. Přináší totiž obraz, který se dynamicky 
blíží realitě, za což vděčí především kombinaci 
dechberoucího 4K Ultra HD rozlišení (4krát více detailů 
než Full HD) a pokročilým technologiím pro široký 
dynamický rozsah.

SVĚTLo
2 990 KČ
ELKOMA

VYSoUŠEČ 
VLASŮ RoWENTA 

STUdio dRY 
pREmiUm CARE

Info o ceně 
v obchodě

DATART

TRAVEL CHARGER
400 KČ
Mobile4you

TABLET ACER iCoNiA oNE 8
Info o ceně v obchodě 

Electro World

BEzdoTYKoVý 
TEpLomĚR 

HELpmATioN
Info o ceně 
v obchodě 

Electro World

Maličkosti 
Pro rAdost
Při vybavování bytu nebo kuchyně vám 
může udělat radost spousta šikovných 
maličkostí. Ať už je to stolní gril, na kterém 
vykouzlíte výbornou večeři, nebo výkonný 
fén jako pro profesionály. dopřejte si více 
radosti a prozkoumejte všechny chytré 
novinky, které vám elektro prodejny 
nabízejí a nakupujte.

sleva na kávovary 
a kuchyňské roboty

slevA
10%

nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. sleva platí do 30.9.2017 v oc 

centro Zlín. 
nelze sčítat ani kombinovat s jinými 

slevami. sleva platí do 30.9.2017 v oc 
centro Zlín. 

slevA
15%

sleva na sluchátka 
mimo produkty 
uvedené v aktuálním 
letáku

mETEoSTANiCE
Info o ceně v obchodě

Electro World

SUŠiČKA pRÁdLA
Info o ceně v obchodě
Electro World



SLAVÍME
25 LET

S VÁMI

DOPRAVAPODZIMNÍ SNĚNÍ

POHODLNÉ TÝDNY

DOPRAVA A MONTÁŽ

DOPRAVA
ZDARMA

DOPRAVADOPRAVA ZDARMA

ZDARMA

při nákupu ložnice
nad 30 000,-

při nákupu 
kuchyně 
nad 50 000,-

při nákupu sedací soupravy 
nad 20 000,-

24. 8. - 15. 11.

24. 8. - 15. 11.

24. 8. - 15. 11.

Platí pro kupní smlouvy na ložnice, matrace a rošty v minimální hodnotě 30 000Kč uzavřené od 24. 8. do 15. 11. 2017 v prodejnách ASKO - NÁBYTEK, u kterých bude 
uhrazena alespoň polovina z celkové kupní částky do 5 pracovních dní. Doprava zdarma do vzdálenosti 50 km, bez vynášky - k prvním uzamykatelným dveřím. 

Neplatí pro akční a již zlevněné zboží. Více informací ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.

Platí pro kupní smlouvy na kuchyně včetně elektrospotřebičů v minimální hodnotě 50 000Kč uzavřené 
od 24. 8. do 15. 11. 2017 v prodejnách ASKO - NÁBYTEK, u kterých bude uhrazena alespoň polovina z celkové 

kupní částky do 5 pracovních dní. Doprava zdarma do vzdálenosti 50 km, bez vynášky - k prvním uzamykatelným 
dveřím. Neplatí pro akční a již zlevněné zboží. Více informací ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.

Platí pro kupní smlouvy na sedací soupravy v minimální hodnotě 20 000Kč uzavřené od 
24. 8. do 15. 11. 2017 v prodejnách ASKO - NÁBYTEK, u kterých bude uhrazena alespoň 

polovina z celkové kupní částky do 5 pracovních dní. Doprava zdarma do vzdálenosti 50 km, 
bez vynášky - k prvním uzamykatelným dveřím. Neplatí pro akční a již zlevněné zboží. 

Více informací ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.

KUCHYNÍ
PLÁNOVÁNÍ

ZDARMA
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datart
electroworld
elkoma
JrC gamecentrum
Mobil4you
o2
t-Mobile
vodafone

Elektro, pC, telefony, hry:

a3 sport
ewax
intersport
sportisimo

Sport, volný čas:

Bel & Blanc čistírna
česká spořitelna
dětský koutek
dr.Max lékárna
grand optical optika
klíčové služby Janík
klier kadeřnictví
Moneta Money Bank
směnárna

Služby:

dm drogerie markt
Havlíkova přírodní apotéka
Marionnaud
yves rocher

drogerie, kosmetika: 

asko nábytek
Brusinka
koberce Breno
kuchyně gorenje
Mountfield
siko koupelny & kuchyně
super zoo
tescoma

dům, byt, zahrada:

vydavatel
centro Zlín FMc, s.r.o.
vězeňská 5/116
110 00 Praha 1

zHotovitel
heXXA.cZ s.r.o.
vavrečkova 5262, Zlín
www.hexxa.cz

redakCe
světlana divilková
eva křeková

grafika a dtp
věra Čadová

foto
Ivo hercik

produkCe
eva křeková

stylistka a vizáŽistka
lenka Petříková

grafiCký layout
Bizmark a.s.

inzerCe
centro Zlín FMc, s.r.o.
tel. +420 577 103 499

registraCe
MM Čr e 16727

vyCHází
24. 8. 2017

Uvedené ceny produktů 
jsou platné v době uzávěrky
magazínu. 
vydavatel nenese zodpověd-
nost za případné změny cen 
v nabídce produktů jednotlivých 
obchodů.

otevíraCí doBa

oBCHodní CentruM
Centro zlín *
Po–ne    9:00–21:00

HyperMarket  tesCo
Po–ne    6:00–24:00

oBi
Po–ne    8:00–20:00

*neplatí pro: 
Česká spořitelna, elkoma, 
lékárna dr.MAX, Mcdonald‘s, 
restaurace Panda

MAGAzíN  
obChodNího CENTRA 
CENTRo zLíN
www.CENtrOzlIN.Cz

www.facebook.com/centrozlin
Přidejte se k fanouškům centro 
Zlín na Facebooku a mějte 
informace o akcích a novinkách 
jako první!

ice Café
kfC
McCafé
Mcdonald‘s
Minit
Mixgrill
panda restaurace
Quickdeli – chlazená jídla
segafredo espresso
ugova čerstvá šťáva

Restaurace, kavárny, 
občerstvení:

dráčik
knihy dobrovský
Mcpen papírnictví
pompo
rC king

Hračky, knihy, papír:

Crystal Bijou
klenoty aurum
planeo Quick time
présence

Šperky, bižuterie, hodinky:

Bára styl
Blažek praha
C&a
Camaieu
Cropp
f&f
gate
House
kara
kenvelo
levis, lee, Wrangler
lindex
Mohito
new yorker
orsay
pepco
prostějov fashion Company
reserved
sam 73
takko fashion fashion
timeout
triumph international
veltex Jg
zetex

móda:

geco tabák
květiny tano
Maxim–ecigareta
oxalis čaj & káva
pivotéka uH
veselá veverka
víno&destiláty

dárky, ostatní:

*

Bag style
Baťa
CCC
Humanic
Jola

obuv, galanterie:


