PONUKA
ZA 2020-2021
PRE ŠKOLY

Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov.

Set na stolný tenis
SPONETA Record
dve rakety, penovka 1,5 mm,
rovná rukoväť, tri loptičky
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Kopírovací papier
A4, 80gr.
Multilaser 5ks
1800 bodov

1650 bodov
Posilňovacia guma vhodná pre široké spektrum
cvičení. Využitie nájde v tonizačných cvičeniach, alebo
ako pomôcka pri cvičeniach s vlastnou váhou. Používajú ich športovci v CrossFit, futbale, hokeji, MMA, box,
volejbal, basketbal a pod.
1750 bodov

Tento samonafukovací vak je ideálny
na veget na záhrade, pri vode, na
festivale, na pikniku alebo kdekoľvek
kde chcete!
2200 bodov

ADATA UV131 32GB
šedý - USB 3.0 kľúč
2 kusy
2400 bodov

SENCOR SWK 1502 Kanvica
SWK 1502 BL s obojstranným
vodoznakom a krásnym dizajnom vás poteší pri jej každodennom použití. Objem 1,5l
1800 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Na jeseň 2021 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.
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Fitness náramok – unisex, s
priamym meraním tepu na zápästí,
krokomer, výpočet kalórií, hodnota
vodotesnosti 50 m (5 ATM), kompatibilný s iOS a Android

Termoska – Táto termoska sa

2650 bodov

2550 bodov

vám neotvorí ani pri športe alebo
cestovaní, má totiž jednodotykový
uzáver so zámkom. Objem termosky je 0,5 litra

Stavebnica do školského klubu

Boffin I 100, Elektronická stavebnica Boffin 100 je určená pre malých
šikovníkov, ktorí si podľa jednoduchého návodu môžu zostaviť najmenej 100 rôznych elektronických hračiek a zariadení, ktoré spoľahlivo
fungujú. Napríklad lampičku, rádio, policajné húkačku alebo hlasom
riadenú žiarovku. Sada Boffin 100 obsahuje 30 dielov, na napájanie
slúžia dve AA tužkové batérie.

2700 bodov

shumee APLIKÁTOR KÁVY
600ml KINGHOFF KH-1047
INDUKCIA

Horák umožňuje pripraviť aromatické
espresso. Vhodný pre všetky typy
sporákov vrátane indukčných. Kapacita: 12 šálok espressa (600 ml) Celková
doba prípravy trvá 3 – 4 minúty

3150 bodov

Volejbalová lopta
MIKASA MVA
350 UL v. 5

3400 bodov
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shumee APLIKÁTOR KÁVY
600ml KINGHOFF KH-1047
INDUKCIA

Horák umožňuje pripraviť aromatické
espresso. Vhodný pre všetky typy
sporákov vrátane indukčných. Kapacita: 12 šálok espressa (600 ml) Celková
doba prípravy trvá 3 – 4 minúty

3150 bodov

Rozbočovacia zásuvka

Rozbočovacia zásuvka 240V, CEE7
(vidlica)-POWERCUBE, 0.1m, REWIRABLE USB, šedá, POWERCUBE, 2x
USB port, 4 zásuvky, vyměnitelná pro

2750 bodov

Ultra rýchla pamäťová
karta SDXC

vhodná pre použitie v inteligentných
mobilných telefónoch, tabletoch,
prenosných kamerách, fotoaparátoch
a Drone. Trieda 10, kapacita 64 GB,
video Speed Class 30 (V30) ideálne
pre natáčanie Full HD a 4K UHD videa,
zápis 90 MB/s, rýchlosť čítania 170
MB/s, vysoká odolnosť

3400 bodov

Nástenné hodiny
Karimatka Merco

YOGA TPE 4 mm bez obalu

3450 bodov

Nástenné hodiny Q-Connect
35cm biele

2700 bodov
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Rýchly 128 GB flashdisk

s konektormi USB a micro USB uľahčuje
prenos z Vášho mobilného zariadenia či
smartphonu s funkciou OTG do notebooku, PC alebo Mac počítače.

Činka neoprénová

3950 bodov

2 kg

3600 bodov

Rýchlovarná kanvica

Berlingerhaus 1,8 l Metallic
Line Black Edition

Zubná kefka
Philips HX6511/35
3900 bodov

3800 bodov
Skladacia stolná LED lampička

s hodinami, budíkom, kalendárom a teplomerom.
Dotykové ovládanie. Spotreba 6 W, svetelný tok 200
Lumen, nastaviteľná farba svetla 2700–6500 K. Časovač
pre automatické vypnutie. 3 roky záruka

4000 bodov

Halová futbalová lopta

TP-Link Deco

E4(2-pack) Mesh Wi-Fi System
pre celú domácnosť

3900 bodov

Select MASTER v. 4

3700 bodov
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Medicinbal LivePro

vhodný do fitnes centier, škôl, športových
klubov i domácností. Vďaka technológii plnenia, v kombinácii s moderným materiálom,
výborne spĺňa požiadavky gymnastov.

4400 bodov
Švihadlo

Sedco CABLE ROPE 4030C 2,75 m,
Plastové madlá.

4500 bodov
Externý disk

Seagate One Touch s kapacitou 1 TB a podporou
USB 3.0 v štýlovom prevedení. Vďaka elegantnej
pevnej konštrukcii s lešteným povrchom a 256-bitovým AES šifrovaním budú vaše dáta v bezpečí.

4900 bodov

Kávovar na kávové kapsule

Chytré Bluetooth 5.0
hodinky 2 SW-310

s dotykovým 1,4palcovým IPS displejom.
Model je vodeodolný podľa normy IP68,
vie ovládať prehrávanie hudby v mobile a ponúka 6 športových režimov.
Spoľahlivo zmeria počet spálených kalórií
a spravených krokov aj vzdialenosť.
Nechýba monitoring spánku a meranie
srdcového tepu.

5100 bodov

v kompaktnom dizajne sa hodí do každej kuchyne. Krups
KP1A0131 Nescafe Dolce Gusto Piccolo XS white disponuje jednoduchým ovládaním - vybranú kapsulu stačí vložiť
do prístroja a jedným pohybom páčky pripraví nápoj.
Energeticky úsporný režim **automaticky vypne kávovar
po **5 minútach nečinnosti.

4400 bodov
Priemyselný vysávač
Kärcher WD 3

mokré/suché/fúkač, príkon
1000W, bez oklepu, nádrž 17l,
dĺžka hadice 2m, dĺžka kábla
4m, hmotnosť 5.5kg, 1vrecko

5100 bodov

Bluetooth 5.0 slúchadlá

JBL Pure Bass – JBL Tune 510BT hrajú na nabitie 450mAh batérie
až 40 h a pýšia sa aj rýchlonabíjacou 15min funkciou. Využijete ich aj pre handsfree hovory. Slúchadlá sú kompatibilné
s hlasovými asistentmi Siri a Hey Google.

4700 bodov
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Stavebnica do školského klubu

Boffin 500 je vynikajúca elektronická stavebnica,
ktorá mladým technikom umožňuje zostaviť podľa
zrozumiteľného obrázkového návodu najmenej 500
jednoduchých elektronických prístrojov a zaujímavých hračiek, spoľahlivo fungujúcich.

6650 bodov

Manipulačný vozík
malý 72x48cm/150kg

6850 bodov

Florbalová hokejka
Fatpipe Comet 33

6550 bodov

Trampolína

špeciálne telocvičné a športové
náradie určené všetkým vekovým
kategóriám. Používa sa v praxi na
rekreačné účely a celkové telesné
posilňovanie, ako aj na gymnastickú
športovú činnosť. Pomáha odbúravať
stres, rozprúdiť krv a masírovať svaly.

Kancelárska skartovačka

papiera, CD a platobných kariet Sencor SSK
482. Jednoduché vyprázdňovanie 14litrového
koša. Maximálna kapacita 10 listov papiera / 1
CD / 1 kreditná karta.

6750 bodov

6750 bodov

Výrobník sódy

Epson XP-2100

od slovenského výrobcu.
V balení prístroj, CO2
bombička a karafa na vodu.
Kompatibilný s bombičkami
Syphon, Soda stream a Limo
Bar.

6550 bodov

6850 bodov

Multifunkčná tlačiareň s WiFi
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základňa z nerezovej ocele, bezpečnostný zámok, výkon:
1500 W, objem: 16 l, uzatvorené dno nádoby, skryté
výhrevné teleso, regulácia teploty (30 ° C – 100 ° C),
robustný odnímateľný kovový kohút, Rozmery celého
zabaleného výrobku: šírka: 329mm, výška: 507mm, dĺžka:
330mm

7300 bodov

Bluetooth slúchadlá

HUAWEI FreeBuds 4 strieborné
Ľahké, do detailu prepracované prevedenie poskytuje potrebný komfort a skvelé
počúvanie bez okolitého hluku. Poteší aj
elegantný dizajn a dobré usadenie v uchu,
čo zvyšuje komfort nosenia.

8500 bodov

Prenosné rádio s CD
Sony ZS-PS50B

7100 bodov

Kancelárska pracovná stolička

s vysokým operadlom s asynchrónnym mechanizmom (nezávislý nastaviteľný uhol medzi sedadlom a opierkou), nastavením
výšky operadla mechanizmom up-down a plynovým piestom k
nastaveniu výšky sedadla. Plastový kríž, nosnosť 120 kg. Farba
čierna. Podrúčky nie sú súčasťou ceny stoličky.

7800 bodov
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Flipchartová tabuľa
NanoClean™ povrch,
magnetická, 67,5x100 cm,
NOBO

8800 bodov

AKKU vyžínač

Kärcher LTR 18-25 Battery SET

8600 bodov

Tlačiareň HP Officejet Pro 6950

Navrhnutá na jednoduchú integráciu do existujúcich spravovaných tlačových prostredí s možnosťami na podnikovej úrovni
prostredníctvom ovládačov PCL3. Poskytuje vysoko nákladovo
efektívnu prevádzku s farebnou tlačou v profesionálnej kvalite pri
veľmi nízkych nákladoch na stranu. Medzi jej vynikajúce funkcie
patrí aj možnosť tlačiť na diaľku z mobilných zariadení pomocou
riešenia HP ePrint.

7950 bodov
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LCD monitor Full HD 1920×1080

27” Lenovo C27-30, 16:9, odozva 4ms, obnovovacia frekvencia
75Hz, farebná hĺbka 8bit, jas 250cd/m2, kontrast 3000:1, HDMI
1.4, VGA, slúchadlový výstup, VESA

9800 bodov
Androind smartfón

Samsung Galaxy A12 128GB
čierny

10 000 bodov
Športové smart
hodinky
Garmin VENU SQ
Music Black/Slate

10300 bodov

benzínová kosačka
AL-KO easy 4.6 SP-S
9900 bodov

Germicídny žiarič

UV-C STERILON 36W je určený na povrchovú
dezinfekciu. Ultrafialové žiarenie je jedno
z najúčinnejších prostriedkov schopných
odstraňovať vírusy, baktérie, plesne z povrchu alebo ničiť DNA alebo RNA mikroorganizmov, ktoré sú ožarované.

9700 bodov
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