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� www.tekzazenske.si

� www.facebook.com/dmtekzazenske

BROŠURA 

Preprosta, hitra in 
učinkovita prijava  

preko spleta. 

NE SPREGLEJTE!

Več si oglej na  
www.tekzazenske.si/prijava
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� www.tekzazenske.si

� info@tekzazenske.si

� 01 239 12 54

� www.facebook.com/dmtekzazenske

 www.instagram.com/dmtekzazenske

 www.youtube.com/dmtekzazenske
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14. dm tek za ženske
sobota, 25. maj 2019, park Tivoli, Ljubljana

* Spremljaj nas na Instagramu @dmtekzazenske  
in sodeluj v #dmtek nagradnih igrah.

Deli svoje #dmtek utrinke
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PRIPRAVE
BREZPLAČNE PRIPRAVE VSAK ČETRTEK OB 17.30! 
●  Organizirani tekaški treningi v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Kopru,  

Novi Gorici, Novem mestu in Ajdovščini.

●  Potekajo pod vodstvom izkušenih tekaških inštruktorjev.

●  Prijava ni potrebna.

Skupne priprave začnemo 4. aprila.

TERMINI PRIPRAV
April 2019 → 4., 11., 18., 25.

Maj 2019 → 2., 9., 16., 23.  

23. maj 2019  →  skupni ogled proge v parku Tivoli  
(Na ta dan bodo priprave potekale tudi v drugih krajih.)

ZBIRNA MESTA
Ljubljana → Tivolska promenada (Jakopičev drevored) pod Tivolskim gradom

Maribor → Mariborski park na Rožnem griču

Celje → Špica, pri Letnem kopališču

Kranj → Brdo, stran Predoslje

Koper → Bonifika, na velikem parkirišču

Nova Gorica → Gozd Panovec, pred okrepčevalnico Panovec

Novo mesto → pred stadionom Portoval

Ajdovščina → pred OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

UGODNOST ZA UDELEŽENKE PRIPRAV
Če boste redno sodelovale na brezplačnih pripravah, boste nagrajene.

Skupaj z nami se vsaj 4-krat pripravljajte na 14. dm tek za ženske in  
prejmite ob predložitvi dm active beauty kartice 25x točke v prodajalnah  
dm na 1 izdelek po izbiri. Evidenčni kartonček najdete na predzadnji  
strani in spletni strani www.tekzazenske.si.

Ugodnosti ni možno koristiti za startnino na 14. dm tek.  
Ostali pogoji koriščenja so na voljo na spletni  strani www.tekzazenske.si.
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Da se boste lahko kar najbolje pripravili na ženski tekaški praznik, si na spletni 
strani www.tekzazenske.si oglejte vsebine, ki vam bodo pri treningu v veliko 
pomoč. Če se na tek še niste začeli pripravljati, pokukajte tudi v razdelek 
nasvetov, kako začeti s tekom. Poleg tega boste na spletni strani našli še veliko 
uporabnih informacij za dobro pripravo na 14. dm tek za ženske. Zanimive 
namige pa za vas redno pripravljamo tudi na družbenih omrežjih.
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PROGRAM
SOBOTA, 25. MAJ 2019 – PARK TIVOLI
7.30–11.00 → Prijava navijačev

7.30–11.00 →  Prijave na Oskarjev tek: prevzem zapestnic in majic za Oskarje  
(šotor na parkirišču)

OSREDNJI DEL PROGRAMA
9.00 → Ogrevanje za dm tek za ženske

9.30 → Štart teka na 5 km

10.15 → Štart teka na 10 km

11.45 → Ogrevanje za dm Oskarjev tek

12.00 → dm Oskarjev tek

13.00 → Zabavni program s podelitvijo nagrad

14.30 → Žrebanje glavne nagrade in zabava z dobro glasbo

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 
Za več informacij spremljajte spletno stran www.tekzazenske.si.

Na prizorišču se bodo predstavili tudi partnerji 14. dm teka za ženske, ki bodo 
poskrbeli za nagradne igre in razvajanje z najrazličnejšimi izdelki. Nekatere 
izdelke boste lahko tudi kupili.
Stojnice bodo odprte v soboto, 25. 5. 2019, med 8. in 16. uro.

PROGA
Spremljajte nas na spletni strani www.tekzazenske.si/Tek/start-in-proga, kjer bo 
objavljen podroben načrt proge, in se tako pripravite na največje doživetje leta.
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GARDEROBA
Novost na letošnjem prireditvenem prostoru bodo garderobne 
omarice, lokacija bo označena. Vsaka omarica bo imela dodeljen 
ključ, ki ga boste lahko prevzeli pri garderobnem osebju poleg 
omaric. Zagotoviti bomo poskušali čim večje število garderobnih 
mest, shranjevanje pa bo možno do zapolnitve le-teh. Shranjevanje 
garderobe v garderobnih omaricah bo brezplačno in na lastno 
odgovornost.  

PREHRANA
Za dober začetek tekaškega dneva si privoščite zdrav zajtrk, ki vam  
bo dal energijo za uspešno premagovanje kilometrov. V knjižici  
bonov, ki jo prejmete ob prevzemu startne številke, najdete bon  
za brezplačen zajtrk - misliji Zlato polje in jogurt Zelene doline. 

Po končanem teku vas čaka brezplačno kosilo. Bon za brezplačno 
kosilo je v knjižici bonov, ki jo prejmete ob prevzemu startne številke.

PRVA POMOČ
Na prizorišču in ob trasi je usposobljena ekipa prve pomoči, na katero 
se obrnite ob morebitnih poškodbah ali drugih zdravstvenih težavah.

SKUPINSKO OGREVANJE
Skupinsko ogrevanje se bo začelo ob 9. uri. Potekalo bo na 
prireditvenem prostoru pod vodstvom izkušenih tekaških inštruktorjev.

NOVOST!
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START IN PROGA
ČIP ZA MERJENJE ČASA
Čip je del štartne številke, ki jo boste prejeli ob prevzemu. 
Ob tem boste prejeli tudi varnostne zaponke, s katerimi 
si številko pritrdite na majico 14. dm teka za ženske. Pred 
startom preverite, ali je številka trdno pritrjena. Pomembno 
je, da se do starta sprehodite po predvideni progi, da se bo, 
ko boste prečkali startno črto, vaš čip aktiviral. V primeru, da 
boste na štart prišli brez štartne številke s čipom, žal ne bomo 
mogli meriti vašega časa. 

KAKO DO STARTA?
Po ogrevanju se odpravite do startnega prostora in se glede na barvo zapestnice (predviden 
čas teka) postavite v svojo startno skupino. Pomembno je, da greste do startnega prostora 
po označeni poti. Med prečkanjem startne črte se bo aktiviral vaš čip za merjenje časa.

START
Start bo potekal po skupinah (koridorjih).
Prve boste iz prvega startnega koridorja startale tekačice na 5 km, glede na koridorje: zelen, 
rumen, roza, temno moder in svetlo moder. Nato startate tekačice na 10 km. Čas se začne 
meriti šele na startni ravnini, zato vam svetujemo, da startno črto pretečete brez naglice.

MERJENJE ČASA
Pred startom si pritrdite čip za merjenje časa.
Čas teka meri čip, ki ga dobite pri prevzemu startne številke. 
Čip se aktivira ob prečkanju startne črte. Na progi so kontrolne 
točke, ki beležijo vmesne čase. Čas se začne meriti 200 m po 
startu, kar omogoča enake pogoje za vse tekačice ne glede 
na gnečo na startu. Ob prečkanju ciljne črte se zabeleži čas, v 
katerem ste pretekli progo.

NEURADNI REZULTATI 
Neuradni rezultati bodo na oglasni deski na prizorišču na voljo 30 minut po tem, ko bo 
zadnja tekmovalka pritekla v cilj. V primeru napake pri rezultatih se obrnite na merilce 
časa, ki bodo na prizorišču v vozilu z napisom Timing Ljubljana. Za morebitne ugovore 
imate po objavi rezultatov 30 minut časa, pozneje ugovorov ne bomo upoštevali.

REZULTATI 
Rezultati bodo najkasneje v ponedeljek, 27. maja 2019, objavljeni na spletni strani  
www.tekzazenske.si in spletni strani Timing Ljubljana.

OKREPČEVALNA POSTAJA
Na 5-kilometrski progi bo ena okrepčevalna postaja, na 10-kilometrski pa dve.

Vse tekačice  
prosimo za  
strpnost in 

prilagoditev  
hitrosti razmeram  

na progi!
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INTERSPORT Z VAMI NA 14. dm TEKU
Da boste tekle brez skrbi, potrebujete primerno tekaško opremo, ki olajša ali popestri 
tekaški trening. Ne glede na to ali ste začetnica ali izkušena tekačica, je INTERSPORT pravi 
kraj, kjer se lahko opremite od glave do pete. Obiščite naše prodajalne po Sloveniji, kjer 
vam bodo Izkušeni svetovali pri izbiri. Ko zaradi pomanjkanja časa z obiskom prodajalne 
odlašate, lahko nakup enostavno opravite tudi preko spleta na www.intersport.si

Nova športna garderoba je lahko tudi spodbuda, da boste tekle še raje in dlje, zato smo 
za vas pripravili kupon ugodnosti, ki vam omogoča ugodnejši nakup športne opreme v 
Intersportu. 

Obiščite nas na prireditvenem prostoru na 14. dm teku. Poskrbeli bomo, da bo obisk 
kotička Intersport pravo doživetje.

ZA NAVIJAČE
Paketi za navijače so namenjeni vsem, ki bodo tekačice spodbujali in navijali zanje.
Paket vsebuje majico, bon za prehrano na dan prireditve in darilo.

Prijava navijačev bo potekala na prizorišču v soboto, 25. maja, med 7.30 in 10.00. Cena paketa 
za navijača znaša 10 EUR.
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OKOLJU NAJBOLJ  
PRIJAZEN DOGODEK
dm in ekipa dm teka za ženske se bosta trudila, da bo 14. dm tek za ženske najbolj okolju 
prijazen dogodek.

To bomo skupaj z vami, udeleženkami, poskušali doseči s pomočjo:

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Vse odpadke na 14. dm teku za ženske bomo odlagali v zabojnike na za to namenjenih 
ekoloških otokih, označenih z napisi »Vrni embalažo v reciklažo«. 

Na ekoloških otokih bodo različni zabojniki: za embalažo (plastenke, kozarčke in krožnike), 
papir in biološke odpadke.

Z ločevanjem smo lahko tudi dobrodelni.

Zamaške plastenk bomo oddali v poseben zabojnik in jih predali v dobrodelne namene.

ZMANJŠANJE OGLJIČNEGA ODTISA
Namesto da se na tek odpravite vsaka s svojim avtomobilom, uporabite brezplačne prevoze 
Ljubljanskega potniškega prometa in Slovenskih železnic. S tem boste pustile manjši 
ogljični odtis. Svetujemo vam, da se s prijateljicami in navijači odpravite skupaj in s čim manj 
avtomobili. Če nimate prevoza, se lahko prek strani www.prevoz.org povežete z drugimi 
tekačicami ali pa jih na skupnih pripravah pocukajte za rokav.

EKO TRŽNICA
V okviru teka bo potekala eko tržnica, kjer bodo izdelke predstavili eko pridelovalci.  
Na voljo bodo eko dobrote iz vse Slovenije.

ločenega zbiranja 
odpadkov in 

zmanjševanjem
odpadkov

zmanjšanja  
ogljičnega  

odtisa

organizacije  
eko tržnice za  
spodbujanje  

ekološke  
pridelave

odgovornega  
ravnanja 

do skupnosti,  
prostora  

in sodelujočih
izvajalcev
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ORGANIZIRANI PREVOZI  
KUPONI ZA PREVOZE Z VLAKI SLOVENSKIH  
ŽELEZNIC IN AVTOBUSI LJUBLJANSKEGA  
POTNIŠKEGA PROMETA (LPP)

Ob prevzemu štartnih številk boste prejeli kupona za prevoze z vlaki Slovenskih železnic in 
avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) na dan 14. dm teka za ženske. Kupon 
za vlak unovčite za vozovnico na potniških blagajnah Slovenskih železnic najkasneje do 
dneva dogodka (25. 5. 2019). Spremljevalci tekmovalke (velja za največ 5 oseb) imajo 
50% popust pri nakupu povratne vozovnice za vlak. Število sedežev je omejeno, zato 
priporočamo čimprejšnjo zamenjavo bona za vozovnico.

PARKIRAJ IN SE PELJI
Potrdilo o plačani startnini velja kot dovolilnica za brezplačno parkiranje na Dolgem mostu 
v Ljubljani, od koder bodo organizirani avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) 
do parka Tivoli. Parkiranje bo na voljo do zapolnitve parkirnih mest. Po končanem teku 
bodo iz parka Tivoli do Dolgega mostu avtobusi vozili po ustaljenem voznem redu.



dm tek za ženske 12

KATEGORIJA 1:
2–3 leta  

(letnik 2017–16)

KATEGORIJA 3:
7–9 let  

(letnik 2012–10)

KATEGORIJA 4:
10–12 let  

(letnik 2009–07)

KATEGORIJA 2:
4–6 let  

(letnik 2015–13)

OSKARJEV TEK
Prijava na Oskarjev tek je brezplačna. 
Otroci se lahko udeležijo Oskarjevega teka le z majčko in zapestnico za ustrezno 
starostno kategorijo. Majčke in zapestnice bo mogoče prevzeti pred tekom v trgovskih 
centrih pred prodajalnami dm: Citypark (Ljubljana), Interspar Vič (Ljubljana), Europark 
(Maribor), Citycenter (Celje), Qlandia (Kranj), Qlandia (Nova Gorica), Qlandia (Novo mesto).

● v petek, 17. maja 2019 → od 10.00 do 20.00

● v soboto, 18. maja 2019 → od 10.00 do 20.00

ZA OSKARJE BO MOGOČA PRIJAVA, PREVZEM MAJIC IN ZAPESTNIC  
TUDI NA PRIZORIŠČU NA DAN DOGODKA, 25. 5. 2019 DO 11.00!

Prevzem je mogoč le z osebnim dokumentom otroka, iz katerega je  
razvidna starost otroka. Prevzem darilnih vrečk bo mogoč le po  
končanem Oskarjevem teku z otrokovo zapestnico na parkirišču v parku Tivoli.

Otroci bodo razvrščeni v skupine glede na starost in razdaljo proge. 
Pred otroki bodo tekli animatorji. Vsaka starostna skupina teče posebej, najmlajše (2 do 3 leta) 
pa lahko spremljajo starši. Starši starejših otrok se lahko od starta do cilja sprehodite po 
ločeni poti in tam počakate otroke, nato pa jih pospremite iz ciljnega prostora.

Za varnost otrok na Oskarjevem teku bodo letos ponovno poskrbele izkušene varuške iz prvega 
spletnega iskalnika varušk v Sloveniji, ki ga najdete na naslovu www.CustomNanny.com. Otroke 
bodo usmerjale pred, med in po teku ter skrbele za njihovo varnost do ponovne združitve s starši.

Razdalja  
200 in 400 m



ZABAVNI PROGRAM ZA OSKARJE
»Športni vrtiljak« (športne aktivnosti za otroke – mini košarka, mini nogomet, mini tenis ...)

VARSTVO OTROK
Varstvo otrok bo organizirano v ograjenem in varovanem prostoru od 9.00 do 13.00. Varstvo 
otrok bo zagotovljeno do zapolnitve 50 mest. Predhodna prijava ni možna.

napihljive 
atrakcije

triple action (trojna 
napihljiva atrakcija 

za igro košarke, 
nogometa in 
rokometa) 

otroški skakalni 
gradovi

body zorbing poslikava 
obraza

izdelava otroških 
tatujev in figur  

iz balonov

ustvarjalni 
kotiček za otroke 

na temo 
športa

mega 
pikado

vožnja z vozili 
trikke

varstvo otrok
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NAGRADNO ŽREBANJE ZA 

MITSUBISHI ASX
Udeleženke 14. dm teka za ženske 
25. maja čaka posebno presenečenje: 
srečna izžrebanka bo prejela nov 
Mitsubishi ASX za obdobje enega leta!

Več na www.tekzazenske.si

Kombinirana poraba goriva: 6,8-7,5 l/100km, Kombinirani izpusti C02: 151-169 g/km, NOx: 4,3-15,8 mg/km. Emisijski razred E. Emisijska stopnja Euro 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe 
goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
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KAKO SE PRIJAVITE?
ODDAJTE PRIJAVNICO NA SPLETU. 

Startnina
Redna cena startnine znaša 32 €, ob prijavi in plačilu  
do vključno 6. 5. 2019 pa si zagotovite 20 % popusta. 

PRIJAVE TRAJAJO DO 18. 5. 2019 DO 12. URE. 
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TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekačice boste s svojimi rezultati razporejene v kategorije glede na letnico rojstva.

ZAPESTNICA ZA STARTNO SKUPINO
Na prijavnici tekačice na 5 km označite predviden čas teka, ki ga ocenite glede na svojo 
pripravljenost. Ob prevzemu startne številke prejmete določeno barvo zapestnice glede 
na predviden čas teka. Na startu bodo z izbranimi barvami določene startne skupine. 
Zapestnica vam omogoča vstop v izbrano startno skupino.

PREDVIDEN ČAS TEKA 
Barva zapestnice / Barva startne skupine

26–35 let 
(1993–1984)

nad 65 let 
(1954 in  
starejše)

13–25 let 
(2006–1994)

36–50 let 
(1983–1969)

51–64 let 
(1968–1955)

do 25 min do 30 min do 35 min do 40 min
nad  

40 min 10 km

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK
Pred startom je treba prevzeti majico in startno številko s čipom za merjenje časa. List s 
startno številko in čipom si morate pred tekom obvezno pritrditi na prevzeto majico. 

Startne številke bo možno prevzeti pred tekom v trgovskih centrih pred prodajalnami 
dm: Citypark (Ljubljana), Interspar Vič (Ljubljana), Europark (Maribor), Citycenter 
(Celje), Qlandia (Kranj), Qlandia (Nova Gorica), Qlandia (Novo mesto), dm prodajalna, 
Mercator center (Koper)*. 
*Opozorilo: V primeru, da označite prevzem v Kopru, je lokacija za prevzem zavezujoča. To lokacijo lahko izberete samo do 10.5., saj bodo ti paketi 
vnaprej poimensko pripravljeni in dostavljeni v prodajalno. Če boste prevzem v Kopru izbrale kasneje ne moremo zagotoviti prevzema na tej lokaciji.

● v petek, 17. maja 2019 → od 10.00 do 20.00

● v soboto, 18. maja 2019 → od 10.00 do 20.00
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S sodelovanjem na vsaj 4 pripravah* na 14. dm teku za ženske 
prejmete ob predložitvi dm active beauty kartice 25x točke v 
prodajalnah dm na 1 izdelek po izbiri.
Kupon je unovčljiv do 3. 6. 2019 v izbranih prodajalnah dm. 
Pogoji koriščenja bona in seznam prodajaln so navedeni na www.tekzazenske.si.
*Žig prejmete na pripravah vsak četrtek med 4. 4. in 23. 5. 2019.

Bosch vam podari startnino

* Enostavno do 
podarjene 
startnine:

1. Nakup katerega koli zgoraj navedenega aparata.
2. Pošiljanje kopije računa na prijava@tekzazenske.si

in oddaja podatkov** za brezplačno prijavo.
3. Prejem potrdila o podarjeni startnini na vaš mail.

za 14. dm tek za ženske ob nakupu spodaj
navedenih aparatov v prodajalnah Big Bang 
v času od 25. 4. do 15. 5. 2019.

BCS1TOP
Baterijski sesalnik
Unlimited

• 360° čisti vse od tal do
stropa, tudi v avtomobilu.

• Neskončno delovanje:
dve 18V Li-Ion izmenljivi 
bateriji sta kompatibilni 
z orodjem Bosch za dom
in vrt.

MUM9AX5S00
Vrhunski kuhinjski
aparat OptiMUM

• Edinstven z vgrajeno
tehtnico. 

• 1500 W
• Avtomatsko

popolno pripravi
kvašeno testo, stepe
smetano ali beljak.

MMBV622M
Vakuumski mešalnik 
VitaMaxx

• Obdelava sestavin z
minimalno količino
kisika za daljšo svežino. 

• 1000 W in 37.000
obratov/min za
izjemno učinkovitost. 

• 2v1: hrano lahko hranite
v vakuumski posodi.

*

** S strani prijava@tekzazenske.si boste prejeli povratni e-mail v katerem bo navedeno katere podatke je potrebno posredovati za prijavnico. 
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vraca
energijo

K telesni dejavnosti seveda sodi tudi ustrezen način prehranjevanja. 
Zelo pomembno je jesti uravnoteženo in sveže pripravljeno hrano,  
ki prispeva k energiji vsak dan in za tekaško športno aktivnost. 
Prigrizki iz sladkorja, s konzervansi in drugimi umetnimi dodatki 
največkrat ne sodijo živila, ki bi organizem pri tem krepila. 

Zdrava prehrana dmBio nikakor ne pomeni odpovedovanja.  
Vse tekačice dm teka za ženske si vsekakor za svojo aktiv-
nost zaslužijo najboljše. Na dmBio stojnici vam bomo pokazali,  
da presno ni stresno in da si je enostavno pripraviti zdrave  
prigrizke, ki nam pomagajo povrniti energijo.

Obiščite dmBio stojnico na 14. dm teku in zgrabite svoj košček ener-
gije. Z dmBio izdelki in aparati Bosch bo ustvarjala Ana Žontar.  
Več pa naj ostane presenečenje. 

Ne pozabite dmBio vam vrača tekaško energijo! 

ˇ



S sodelovanjem na vsaj 4 pripravah* na 14. dm teku za ženske 
prejmete ob predložitvi dm active beauty kartice 25x točke v 
prodajalnah dm na 1 izdelek po izbiri.
Kupon je unovčljiv do 3. 6. 2019 v izbranih prodajalnah dm. 
Pogoji koriščenja bona in seznam prodajaln so navedeni na www.tekzazenske.si.
*Žig prejmete na pripravah vsak četrtek med 4. 4. in 23. 5. 2019.

KAKO TEČI NA  
dm TEKU ZA ŽENSKE

Tek prilagodite svojim sposobnostim in pazite na druge 
tekačice okoli sebe.

Bodite pozorni, da ne pride do spotikanja ali odrivanja 
sotekmovalk s proge ali do prehitevanja v najožjih in 
najstrmejših delih proge.

Če ste počasnejši, se ne postavite v prvo vrsto, saj boste s tem 
ogrožali tako hitrejše in bolje pripravljene tekačice kot sebe.

Na startu se razporedite v skupino, ki ustreza vaši trenutni 
pripravljenosti, da ne bo prišlo do prerivanja ali nezgod. 
Ne jezite se na sotekmovalke, ampak se raje nasmejte in 
uživajte v čudovitem dnevu.

Tecite glede na svoje sposobnosti in trenutno pripravljenost.

Med tekom spustite mimo hitrejše tekačice, ki prehitevajo 
po notranjem delu proge.

Če prehitevate počasnejše sotekmovalke, bodite pozorni, 
da ne ovirate ali celo spotaknete drugih tekačic.

Ko pretečete ciljno črto, se odmaknite, tako da imajo 
dovolj prostora v ciljnem prostoru tudi druge tekačice.

Tecite za zabavo in veselje. Imejte se lepo in uživajte v 
vsakem pretečenem kilometru.

Bosch vam podari startnino

* Enostavno do 
podarjene 
startnine:

1. Nakup katerega koli zgoraj navedenega aparata.
2. Pošiljanje kopije računa na prijava@tekzazenske.si

in oddaja podatkov** za brezplačno prijavo.
3. Prejem potrdila o podarjeni startnini na vaš mail.

za 14. dm tek za ženske ob nakupu spodaj
navedenih aparatov v prodajalnah Big Bang 
v času od 25. 4. do 15. 5. 2019.

BCS1TOP
Baterijski sesalnik
Unlimited

• 360° čisti vse od tal do
stropa, tudi v avtomobilu.

• Neskončno delovanje:
dve 18V Li-Ion izmenljivi 
bateriji sta kompatibilni 
z orodjem Bosch za dom
in vrt.

MUM9AX5S00
Vrhunski kuhinjski
aparat OptiMUM

• Edinstven z vgrajeno
tehtnico. 

• 1500 W
• Avtomatsko

popolno pripravi
kvašeno testo, stepe
smetano ali beljak.

MMBV622M
Vakuumski mešalnik 
VitaMaxx

• Obdelava sestavin z
minimalno količino
kisika za daljšo svežino. 

• 1000 W in 37.000
obratov/min za
izjemno učinkovitost. 

• 2v1: hrano lahko hranite
v vakuumski posodi.

*

** S strani prijava@tekzazenske.si boste prejeli povratni e-mail v katerem bo navedeno katere podatke je potrebno posredovati za prijavnico. 
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Se vidimo na 14. dm teku za ženske!


