
V second handech si vyberou V second handech si vyberou 
mámy na mateřské, ale i studenti. mámy na mateřské, ale i studenti. 
A nic moc za to neutratí. A nic moc za to neutratí. 

PRAHA (efr) – Šaty do tanečních i na párty, značkové džíny a teplá-
ková souprava, bundy, kabelky, pásky, lodičky, tenisky... To všechno 
pořídíte v second handech za pár korun! Stačí jen dát si trochu 
práci s přehrabováním a najít ty luxusnější kousky. 

Luxus ze »sekáče«Luxus ze »sekáče«
Pro mámy i studenty
Pro levné a hezké oblečení z dru-

hé ruky už dávno nechodí do second 
handu jen maminky na mateřské nebo 
senioři. Nakupují tady i mladí, kte-
ří se chtějí stylově oblékat a přitom 
za módu neutratit všechny úspory 
z brigády. Navíc se dají v »sekáčích« 
sehnat originální kusy. 

Jen se hrabejte…  
Abyste se dostali ke kvalitním 

a pěkným kouskům, musíte obě-
tovat trochu času. Projít si něko-
lik stojanů, ramínko po ramínku, 
prohrabat se krabicemi a hledat. 
Málokdy narazíte na ten správný 
hadřík hned. Radost z úlovku ale 
stojí za to!

Doma vyperte
Obavy z toho, kdo asi nosil 

šaty před vámi, hoďte za hla-
vu – zboží v moderních second 
handech se většinou objednává ze 
zahraničí a do Čech se posílá vy-
dezinfikované. Pro lepší pocit 
si můžete koupený oděv doma 
vyprat na vyšší teplotu, tím 
zlikvidujete případné bakterie.

Do pár stovek…  
Za kolik se dá pořídit konkrét-

ní oblečení? „Záleží na kvalitě 
zboží, ale prodejní ceny jsou oprav-

du zlomkem cen původních, pohy-
bují se od desetikorun do pár stovek. 
Zboží dovážíme z velkoměst Velké 
Británie a USA a doplňujeme ho 
každý den,“ říká David Solar ze 
Second Hand Land v Praze.

✤  Nehrozí, že ve stejném outfitu potká-
te někoho dalšího.

✤  Najdete tam velký výběr a věci svě-
tových značek za zlomek ceny.

✤  Seženete i nové nenošené oblečení 
z Anglie, které se tam neprodalo. 

✤  Oblečení v něm pořídíte už od deseti 
korun za kus.

✤  Je z čeho vybírat, zboží se obměňuje 
několikrát do týdne. 

✤  Módu z  těchto obchodů si oblíbily 
také celebrity.

Proč byste měli zavítat do second handu?
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INZERCE

●

největší síť
second handů

●

16x v ČR
●

pravidelné výprodeje
„VŠE ZA 10 KČ“

●

Více na
www.profi-sh.cz

www.facebook.com/profi second hand

Nejkvalitn jší textil
         z Velké Británie a USA

Rozvážíme zboží po celé RRoozzvážžíme zzzboží ppo celé R

VELKOOBCHODVELKOOBCHOD - -  MALOOBCHODMALOOBCHOD
--  TŘÍDÍRNATŘÍDÍRNA - -  HRABÁRNAHRABÁRNA

Velkoobchodní eshop s dodáním do 24 hodin
95 % sortimentu skladem
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DOMÁCNOSTZDRAVÍ POTRAVINY AUTO-MOTOMÓDACESTOVÁNÍ

Zdroj: Second HHd Handddandand LLLaLaLaLa ddndndndndndnd

Kolik stojí móda z druhé ruky?Halenky 70 – 120 KčTrička 50 – 100 KčDámské šaty 
na denní nošení 190 – 250 Kč

Plesové šaty 300 – 500 KčZnačkové džíny 
(typu Levis) cca 200 Kč

Džínová bunda 150 – 200 KčKabelka 100 – 150 KčLodičky 100 – 200 KčBoty 50 – 300 Kč

Oblečte si nové hadříky za pár kaček!


