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Designové povlečení 
Marina a EMMa
Digitální tisk, 100% mako 
bavlna.

Polštářek Marina 
a DoMinika
Digitální tisk, 100% mako 
bavlna.

Mikroflanelové povlečení
Zipový uzávěr, široký výběr vzorů.

Mikroflanelové prostěradlo
100% polyester, guma po obvodu, různé barvy.

30% 
slEva!

toP kvalita s láskou pro vás

45 x 45 cm

349,-

259,-
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Matrace aPollo 1 + 1 ZDarMa
Matrace Apollo 1 + 1 ZDARMA! Kvalitní partnerská 
matrace vyrobena z pěn Eliocell, díky kterým se maximálně 
přizpůsobý Vašemu tělu. Jádro matrace je vyztuženo deskou 
z RE-pěny, která zaručuje vyšší tuhost pro příjemný spánek. Potah je 
snímatelný prošitý dutým vláknem se zavíráním na zip, takže se po 
sejmutí dá pohodlně vyprat v pračce.

Dekorativní předložka
Imitace králík, příjemné na dotyk. Mix barev.

PvC lUxUry
Dekory 160M, 900M, 960D, 
celková tloušťka 3,0 mm, tloušťka 
nášlapné vrstvy 0,35 mm, třída 
zátěže 41, bytové PVC.

PvC PiEtro
Dekory 903 M, 634 M, 
celková tloušťka 2,25 mm, 
tloušťka nášlapné vrstvy 0,25 mm, 
třída zátěže 31, bytové PVC.

koberec siDnEy
Barvy 901 šedá, 302 hnědá, 
900 černá, vpichovaný zátěžový 
koberec, 100% polypropylen.

1 + 1 
ZDarMa

ProDEJní

Hit!

Do
vyProDání

ZásoB

POTAH

NA ZIP

NOSNOST

130 kg

VÝŠKA

20 cm

2
ZÁRUKA

ROKY

50 x 50 cm 

289,- 
229,-

šíře 400 cm 

389,- 
199,-/m2

šíře 200 cm 

289,- 
179,-/m2

šíře 400 cm 

159,- 
129,-/m2

šíře 400 cm 

199,- 
169,-/m2

50 x 80 cm 

399,- 
339,-
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na gumě

Označené zboží symbolem nákupního košíku 
je k dostání i na našem e-shopu.

sledujte náš Facebook 
Vesna dělá domov!

Připravujeme tam pro Vás super akce 
a soutěže o zajímavé ceny.

sledujte náš instagram 
instagram.com/vesna.cz

50+

a e-shop
www.vesna.cz

kamenných 
prodejen

Nebo do vyprodání zásob. Dostupnost zboží 
v prodejnách je závislá na jejich sortimentním zaměření.

195 x 80 cm 
195 x 85 cm 
200 x 80 cm 
200 x 90 cm

10 990,-



Přikrývka aloE vEsna tHErMo
Potah 100% polyester, výplň 100% polyester duté vlákno 
s výtažky z kaktusu Aloe Vera blahodárně působí na pokožku 
a posilují relaxační účinky při spánku.

Přikrývka stanDarD tHErMo
Potah 100% polyester, výplň 100% polyester duté vlákno. 
Optimální hygienický standard a příjemná zvýšená hřejivost 
dosažená větším množstvím náplně. Ideální zimní přikrývka 
na chatu i pro každodenní použití.

set BaMBUs
70% bamusová viskóza + 30% bavlna.

Polštářek volkswagEn t1
Dekorační polštář, dvě barevné varianty.

set utěrek v krabičce 
kUCHaŘ a olivy
2 žakárové + 1 froté.

Prostírání vinylová DEska

Žakárové ručníky a osušky ExCEllEnt 
PrUHy, trianglE, sMěry, Batik
3 barevné varinaty, 100% bavlna, 500 gsm.

Matracový chránič stanDarD s PU zátěrem
Výborně chrání matraci proti mechanickému poškození 
a protečení, prodlužuje životnost samotné matrace. Pohodlné 
uchycení pomocí gumy v rozích, možnost praní 
na 60 °C.

Přikrývka koMFort tHErMo
Přikrývka Komfort thermo je určena zejména pro zimní 
období. Zamilují si ji všichni, kteří mají rádi větší pocit tepla 
při spánku, nebo pocit objemnější přikrývky při zachování její 
lehkosti a vzdušnosti. Lze prát na 95 °C.

60 x 120 cm 140 x 200 cm

70 x 140 cm 160 x 200 cm

80 x 200 cm 180 x 200 cm

90 x 200 cm 200 x 200 cm

(169,-)129,- (439,-)329,-
(169,-)129,- (469,-)359,-
(289,-)209,- (489,-)379,-
(319,-)229,- (499,-)389,-

vHoDnÉ 
Pro alErgiky 
a astMatiky

voDěoDolnÝ

135 x 200 cm 

1 599,- 
1 199,-

135 x 200 cm 

779,- 
579,-

50 x 90 cm 
+  70 x 140 cm 

399,- 
279,-

135 x 220 cm 

1 699,- 
1 269,-

135 x 220 cm 

849,- 
629,-

50 x 100 cm 

199,- 
99,-

30 x 28 cm 
299,-

průměr 39 cm 
39,-

40 x 60 cm 

249,- 
159,-

70 x 140 cm 

359,- 
179,-

135 x 220 cm 

1 459,- 
1 099,-

Pruhy

triangle

směry

Batik

30% 
slEva!

35% 
slEva!

novinka novinka

50% 
slEva!

%

%

%

%

%

rUčník + osUška
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oboustranný župan BEránEk s kapucí
Praktický župan s páskem, kapsami z obou stran a kapucí.

legíny dámské 
lEnny 
Volné legínové 
kalhoty, s vyšším 
pasem, 
92% bavlna, 
8% elastan.

trenkoslipy pánské DEEr
95% bavlna, 5% elastan. 
Mix vzorů.

trenkoslipy 
pánské 
valEntÝn 
s obrázkem
100% bavlna.

kalhotky dámské
Klasický střih, lesklý vzor. 
82% bavlna, 12% polyamid, 
6% elastan (lycra).

nákupní taška 
s patentem
Vhodná pro těžší 
nákupy, mix vzorů, 
100% polyester.

svíčky 
Svíčka ve skle, 
různé vůně.

Ponožky dámské DEDot
Módní obrázkové ponožky 
z česané bavlny a řetízkovanou 
špicí. Mix vzorů, bavlna 80%, 
polyamid 15%, elastan 5%.

Ponožky work tErM
Měkké, extra odolné. 70% bavlna + 25% polyester + 5% elastan.

trenkoslipy 
pánské 
valEntÝn 
s písmem
100% bavlna.

trenkoslipy 
pánské 
valEntÝn
100% bavlna.

vel. s/M, l/xl 

759,- 
599,-

vel. s - 2xl 

499,- 
399,-

vel. s - 2xl 

199,- 
159,-

vel. 46/48, 
50/52, 54/56, 
58/60 

309,- 
259,-

vel. 38/40, 42/44, 
46/48, 50/52 

189,- 
159,-

vel. 46/48, 
50/52, 54/56, 
58/60 

309,- 
259,-

vel. 50/52, 
54/56, 58/60 

309,- 
259,-

vel. 39/42, 43/46 

199,- 
129,-

vel. 35/38, 39/42 

79,- 
69,-

vel. 39/42, 
43/46

119,-

40 x 40 cm 

99,- 
69,-

120 g

59,-

vysoké
kotníkové

barva
černá

Extra oDolnÉ

3 Páry 
v BalEní

3 Páry 
v BalEní

HEBkÝ
a HŘEJivÝ

ČR kvalita


