
PORZĄDKI
JESIENNE

OFERTA OD 19 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Mop parowy 12w1 
1300 W  
1 kpl.

139.-
99.-

89.-

> czyszczenie bez użycia środków 
chemicznych 

> posiada funkcjonalne końcówki 
do mycia różnych powierzchni

> wielofunkcyjne urządzenie 
ręczne i pionowe

12 różnych 
funkcji czyszczenia. 

Czyści i odświeża 
tapicerki, dywany, 

podłogi, płytki 
ceramiczne, okna 

oraz płyty kuchenne.

poj. zbiornika
330 ml

działa 
hipoalergicznie

przewód 
zasilający 

5 m

przewód 
zasilający 

5 m

 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

gotowy 
do użytku 

w ciągu 
25 sekund

25
sek.

Myjka do okien 
bezprzewodowa 10 W 
1 szt.

do 30 min 
bezprzewodowego 

mycia

30
min

poj. 
zbiornika

60 ml

komora 
odkurzacza 

o poj. 1 l

czyści szyby i lustra 
nie pozostawiając 
smug i zacieków

zbiornik na wodę

ściągaczka 
silikonowa

czyszczenie bez użycia środków 

posiada funkcjonalne końcówki 
do mycia różnych powierzchni
wielofunkcyjne urządzenie 

poj. zbiornika
330 ml

działa 
hipoalergicznie

przewód 
zasilający 

5 m

gotowy 
do użytku 

w ciągu 
25 sekund

25
sek.

> zasilana
akumulatorem
litowo-jonowym 3,7 V

> pozostawia suchą 
i czystą powierzchnię

przeznaczona
do powierzchni

szklanych

duża
głowica

regulacja
natężenia

pary

elastyczny
zawias 

do sprzątania
powierzchni
pod meblami

Odkurzacz 
wielofunkcyjny 2w1 
600 W 
1 szt.

łatwe przekształcenie 
w moduł ręczny

łatwe 
przekształcenie 
w moduł ręczny

czas 
nieprzerwanego 

działania 
ok. 15 min

15 min

wysoce 
wydajny silnik 
o mocy 600 W

filtr HEPA 
idealny 

dla alergików



> DLA TWOJEGO DOMUSPRZĄTAJ SZYBKO I WYGODNIE

Szufelka 
ze zmiotką 
2 elem. 1 kpl.

Zestaw 
do zamiatania 
szczotka 
i szufelka  
wym. 24×22,5×90 cm
2 elem. 1 kpl.

Miotła
do zamiatania  
wym. 31×5×128 cm
1 szt.

Nakładka 
z mikrofibry 
do mopa płaskiego   
wym. 42×12 cm
1 szt.

14.-

26.-

17.-

8.- Nakładka 
z mikrofibry 
do mopa płaskiego   
wym. 42×12 cm
1 szt.

Mop płaski 
teleskopowy 
z nakładką 
z mikrofibry   
dł. kija 67-120 cm 
1 kpl.

14.-

Zestaw 
do zamiatania 
szczotka 
i szufelka  
wym. 24×22,5×90 cm
2 elem. 1 kpl.

26.

17.

Szufelka 
ze zmiotką 
2 elem. 1 kpl.

14.

do zamiatania 

wym. 24×22,5×90 cm

Miotła
do zamiatania  
wym. 31×5×128 cm

26.-26.-26.

17.-17.-17.

4w1
Prasuj, odświeżaj, 
wyczesuj, usuwaj 

zmechacenia z tkanin.

Szczotka parowa 
do tkanin 800 W 
poj. 200 ml
1 kpl.

49.- poj. zbiornika
200 ml

Golarka 
do odzieży 
wym. 13×6×7 cm
1 kpl.

22.-
> rotacyjne ostrze
> szybkie działanie 

dopływ pary 
10-20 gr/min

ekologiczny 
uchwyt 

bambusowy 

2×
Ni-MH

w zestawie w zestawie
kabel 

do ładowania

4w1
Prasuj, odświeżaj, 
wyczesuj, usuwaj 

zmechacenia z tkanin.

Szczotka parowa 
do tkanin 800 W 

49.-49.-49. poj. zbiornika
200 ml

dopływ pary 
10-20 gr/min

> wygładza zagniecenia
> odświeża tkaniny
> idealna do prasowania delikatnych tkanin 

i miejsc trudnodostępnych
> idealna do odświeżenia swetrów, płaszczy
> w zestawie akcesoria do usuwania kłaczków
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ŁAZIENKA Z POMYSŁEM

Dywanik 
łazienkowy   
(różne kolory)
wym. 40×60 cm
1 szt.

Dywanik    
(różne wzory)
wym. 50×75 cm
1 szt.

2-poziomowy 
regał 
łazienkowy 
na kółkach    
wym. 57×12×47 cm
1 szt.

Wieszak 
z przyssawkami 
na ręcznik   
wym. 30×10×7 cm
1 szt.

Mata łazienkowa 
antypoślizgowa    
(różne rodzaje)
1 szt.

Dywanik łazienkowy 
antypoślizgowy    
(różne wzory)
wym. 50×65 cm
1 szt.

16.-

19.-

34.-

14.-

14.-

12.-

Składana 
miska     
(2 rodzaje)
poj. 10 l
1 szt. złożona

drugi rodzaj

pozostałe 
kolory

Regał 
łazienkowy     
wym. 21×21×60 cm
1 szt.

17.-

42.-Półka łazienkowa 
z przyssawkami    
wym. 28×12×12,5 cm
1 szt.

16.-

16.-

Mata łazienkowa 
antypoślizgowa    
(różne rodzaje)

14.

Dywanik    

(różne rodzaje)
1 szt.

19. 12.

(różne rodzaje)
1 szt.1 szt.1 szt.

złożona

drugi rodzaj

Poduszka 
do kąpieli   
wym. 20×29×5,5 cm
1 szt.

wygodne oparcie 
dla szyi i głowy
podczas kąpieli

montowana 
na przyssawki

Zestaw haczyków 
samoprzylepnych    
wym. 4,2×2,5×2 cm 
9 szt. 1 kpl.8.-

> montowana 
       na przyssawki

Regał 
łazienkowy     
wym. 21×21×60 cm
1 szt.

42.
wym. 28×12×12,5 cm
1 szt.

1 szt.
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Dwie półki 
łazienkowe 
+ 2 haczyki 
stalowe    
wym. 64,5×30×14,2 cm
1 szt.

Półka łazienkowa 
+ 2 haczyki stalowe    
wym. 36×30×14,2 cm
1 szt.

Koszyk 
łazienkowy 
z haczykiem    
(2 kolory)
wym. 
39×11,5×30,5 cm 
1 szt.

24.-

16.-

9.-

Deska toaletowa 
wolnoopadająca  
1 kpl.

46.-
Wolnoopadający 
mechanizm umożliwia 
delikatne i ciche 
opuszczanie deski 
oraz pokrywy. 
W komplecie elementy 
do montażu.

drugi kolor 

ŁAZIENKA Z POMYSŁEM

Pudełko 
na chusteczki 
lub papier    
ø17 cm, wys. 15,5 cm
1 szt.

19.-

Chromowany 
stojak na papier 
toaletowy     
wym. 18×18×48,3 cm
1 szt.

26.-

Stołek składany 
łazienkowy    
wym. 29×22 cm
1 szt.

19.-
wym. 29×22 cm

max
100 kg

Organizery 
do szuflady    
5 elem. 1 kpl.

16.-

Suszarka balkonowa/
grzejnikowa     
wym. 51×34×15 cm
1 szt.

12.- wym. 51×34×15 cm
1 szt.

12.

łączna
długość linek

3m

Myjka do pleców 
z wypustkami    
wym. 10,8×39 cm
1 szt.

14.-
1 szt.

łączna
długość linek

15m
dwa wsady

pralki
odporna

na warunki
atmosferyczne

dwa uchwyty 
na drobne 
elementy
garderoby

Suszarka Pegasus 150 
Solid Slim 
wym. 157×58×87-105 cm
1 szt.

109.-

5 lat
gwarancji

5

wym. 18×18×48,3 cm
1 szt.

> 5 pojemników 
w różnych rozmiarach

> pomogą zachować 
porządek

> antypoślizgowe 
podkładki

wolnoopadająca 
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STREFA BEAUTY

Elektryczny 
obcinacz 
do paznokci    
1 szt.

Przyrząd 
do usuwania 
zaskórników   
1 kpl.

29.-

> do gabinetów kosmetycznych
> na plażę i basen 
> do spa i sauny

> etui w zestawie

> usuwa głębokie zaskórniki 
> poprawia napięcie skóry 
> złuszcza naskórek

20.-

W zestawie:
> lusterko 
> grzebień 
> 3 rodzaje 

szczotek
> stojak

> przyrząd dwustronny, 
jedna strona służy 
do przycinania, 
a druga do piłowania 
paznokci

> zdejmowana głowica 
ułatwia czyszczenie 
urządzenia

20.-

W zestawie:
lusterko 
grzebień 
3 rodzaje 
szczotek

Zestaw
do pielęgnacji
włosów
6 elem. 1 kpl.

Zestaw
do manicure 
17 elem. 1 kpl.

19.-

Ręcznik kąpielowy   
wym. 118-137×66 cm
1 szt.

Ręcznik 
do suszenia 
włosów   
1 szt.

7.-24.-

praktyczne 
zapięcie 
na rzep

zestaw zawiera 
4 końcówki

SUPEROFERTA

33.-

S
U

P
ER

O
FE

R
TA

17
elem.

2×AA  

brak
w zestawie

wbudowane 
podświetlenie

efekt gładkich 
i równych 
paznokci

Praktyczne urządzenie, 
które powinno znaleźć się 
w damskiej kosmetyczce. 

Ergonomiczny uchwyt, 
łatwa obsługa 

i bezpieczne użycie. 
Obcinaj paznokcie szybko 

i precyzyjnie. 

Wygodny, damski 
ręcznik idealny dla osób 

korzystających z basenów, 
saun i gabinetów spa. Zapewnia 
komfort podczas chwil relaksu. 

Lekki i przyjemny materiał szybko 
wchłania wodę. Zapięcie na rzep 
pozwala na idealne dopasowanie 

ręcznika do ciała. 
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STREFA BEAUTY

> 8 diod LED w każdej 
kuli świetlnej

> łatwy montaż

Lampy LED - kule 
na lustro   
dł. całkowita 455 cm
10 szt. 1 kpl.

45.-

Świeca LED
ø7,5 cm
wys. 12,5 cm
1 szt.

19.-
Świeca LED
ø7,5 cm
wys. 12,5 cm
1 szt.

19.-
Świeca LED
Ø7,5 cm
wys. 10 cm, 1 szt.

16.-

2×AA  

brak
w zestawie

2×AA  

brak
w zestawie

wys. 10 cmwys. 12,5 cm wys. 15 cm

Zestaw świec
LED z pilotem
ø5 cm
1 kpl.

> migające światło
z efektem płomienia

>  ciepłe, białe, migające 
światło 39.-

Lusterko 
łazienkowe 
składane   
ø16 cm
dł. całkowita 28,5 cm
1 szt.

9.-
Obrotowy 
organizer
na kosmetyki 
ø23 cm, wys. 32 cm
1 kpl.

> obrotowa konstrukcja 
ułatwia dostęp 
do kosmetyków

> półki o regulowanej 
wysokości pozwalają 
przechowywać 
produkty różnych 
rozmiarów

39.-
Pojemnik
dwupoziomowy
z wieczkiem
wym. 9,5×9,5×16 cm
1 kpl. 

14.-

wysokości pozwalają 
przechowywać 
produkty różnych 
rozmiarów

Obrotowy 
organizer
na kosmetyki 
ø23 cm, wys. 32 cm
1 kpl.

> obrotowa konstrukcja 
ułatwia dostęp 
do kosmetyków

> półki o regulowanej 
wysokości pozwalają 

39.
dwupoziomowy

wym. 9,5×9,5×16 cm

wysokości pozwalają 
przechowywać 
produkty różnych 
rozmiarów

1×
CR2025 

w zestawie

brak 
w zestawie

6×AA  

dł. całkowita 28,5 cm

Pojemnik
dwupoziomowy
z wieczkiem
wym. 9,5×9,5×16 cm
1 kpl. 

14

dwustronne 
lusterko 

z efektem 
powiększenia 

biała, chłodna
barwa światła

biała, dzienna
barwa światła

biała, ciepła 
barwa światła

3 barwy światła

zasilanie 
z USB

Komplet 10 ściennych żarówek LED 
zapewni idealne warunki oświetleniowe 
do wykonania perfekcyjnego makijażu. 
Inteligentny włącznik ze ściemniaczem 
umożliwi regulację barwy i natężenia 
światła. Układ żarówek można zmieniać 
według własnego uznania.

pozostałe
kolory

Uniwersalny kabel USB  
(różne rodzaje) 
dł. 1,5 m
1 szt. 

Uniwersalny stojak 
na telefon 
komórkowy 
lub tablet  
(różne kolory)
1 szt.

lightning USB-C micro USB

Ładowarka 
sieciowa
(różne kolory)
1 szt.

22.-9.- 15.-

dwa wejścia USB

pozostałe
kolory

GADŻETY I AKCESORIA MOBILNE

kolorylub tablet  
(różne kolory)
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OFERTA OD 22 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Klucz 
dynamometryczny   
dł. 12,5×125 mm
1 kpl.

Cyklonowy 
odkurzacz 
samochodowy 
4w1 100 W  
wym. 38,5×14×8,5 cm
1 kpl.

Prostownik 
do akumulatorów
12 V 4 A   
1 szt.

Kamera 
samochodowa   
1 kpl.

Podpory 
pod samochód
2 szt. 1 kpl.

79.-

69.-

49.-

99.-

59.-

> zasilanie z gniazda 
zapalniczki 
samochodowej

> funkcja odkurzacza 
na sucho

> funkcja dmuchawy
> funkcja pompki
> wbudowana latarka 

2 LED SMD 
> wszechstronne 

zastosowanie 
dzięki 4 różnym 
końcówkom

> okulary do jazdy w warunkach 
ograniczonego natężenia oświetlenia 

> szkła z filtrem UV

> wysokość podniesienia: 
26,2-42,5 cm Podnośnik 

hydrauliczny   
wym. 45×20,5×13,5 cm
1 szt.89.-

Tester 
akumulatora 
i alternatora 12 V  
wym. 12×4,8×1,9 cm
1 szt.

17.-

11.- 9.-

Okulary do jazdy 
samochodem   
(różne rodzaje)
1 szt.

Samochodowy 
pochłaniacz 
wilgoci    
1 szt.

15.-

Płyn 
do spryskiwaczy 
zimowy 
poj. 4 l
1 opak.

Cyklonowy 
odkurzacz 
samochodowy 
4w1 100 W  
wym. 38,5×14×8,5 cm
1 kpl.

69.-69.-69.
zasilanie z gniazda 

funkcja odkurzacza 

funkcja dmuchawy

wbudowana latarka 

okulary do jazdy w warunkach 

69.

> wysokość podniesienia: 
26,2-42,5 cm

2 T
udźwig

hydrauliczny   
wym. 45×20,5×13,5 cm
1 szt.89.89.89.89.89.89.-89.-89.

i alternatora 12 V  
wym. 12×4,8×1,9 cm
1 szt.

2000 kg
udźwig

samochodowa   

99.-99.-99.

kamera 
tylna

> czujnik ruchu
> kamera przednia 

i tylna
> akcelerometr

Kamera 
samochodowa, 
o wysokiej jakości 
obrazu, pozwala
na rejestrowanie 
wydarzeń 
na drodze.

kamera przednia

długość 
przewodu 

4,5 m

12 V 

napięcie
akcesoria 

w zestawie

zmywalny 
filtr HEPA

poj. 4 l
1 opak.
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Oferta handlowa na tydzień 43/20. Ważna od 19.10 do 24.10.2020 r. oraz od 22.10 do 24.10.2020 r. włącznie lub do wyczerpania 
zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy. 
Znaki fi rmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny 
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 22.10.2020 r. Zapraszamy do Netto!

WEEKEND OD CZWARTKU
OFERTA OD 22 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Dziewczęcy 
kostium 
Halloween 
rozm. 4-6 lat
lub rozm. 7-9 lat
1 szt.

39.-Chłopięcy kostium 
Halloween  
rozm. 4-6 lat
lub rozm. 7-9 lat
1 szt.

39.-

Wiaderko 
lub miska 
na słodycze 
Halloween   
(różne rodzaje) 
1 szt. 

Gadżety 
Halloweenowe   
(różne rodzaje)
1 szt.

Gadżety 
Halloweenowe   
(różne rodzaje)
1 szt.

Maska Halloween 
z podświetleniem   
(różne rodzaje)
1 szt.

24.-

Kielich 
Halloween   
wym. 17×8 cm
1 szt.

Dekoracja 
LED
(2 rodzaje)
wys. 21 cm
1 szt.

7.- 12.-19.-

od7.-

Torba na słodycze 
Halloween  
(różne wzory)
wym. 32,5×28 cm
1 szt.

Okulary dynia 10 LED   
wym. 15×7×15,8 cm
1 kpl.

7.-

9.-

7.-

wym. 11×8,5 cm 18.-
wym. 14×11 cm 22.-
wym. 17×20 cm 26.-

14.-

Gadżety 
Halloweenowe   
(różne rodzaje)

Gadżety 
Halloweenowe   
(różne rodzaje)

odod7.-7.-7.

Świeca LED  
(rożne rodzaje)
ø7,5 cm 
wys. 15 cm
1 szt.

Flokowane dynie dekoracyjne   
(różne rodzaje)
wym. 10×10 cm
1 szt.

wym. 18×18×14 cm
wym. 25×25×10,2 cm

3×
AG13 

w zestawie

brak 
w zestawie

2×AA

brak 
w zestawie

3×AAA

brak 
w zestawie

3×AAA


