
Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Darmowy 
INTERNET
w markecie

19,99
37,99 -47%

śr. 20 cm

Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 

Elektryczny czajnik 
bezprzewodowy
ze stali nierdzewnej,
poj. 1,8 l,
moc 2200 W

12,99
-13%

3 

Classic

Wkład 
filtrujący
Unimax Standard

3,79
-24%

PRIMA 
GARDEN
Ziemia 
uniwer-
salna
poj. 20 l
(=1 L 0,19)

7,99
10,99 -27%

9,99
11,99 -16%

śr. 20 cm

12,99
25,99 -50%

Garnek 
emaliowany 
niski
zielony 
lub czerwony

śr. 14 cm

14,99
29,99 -50%

śr. 16 cm

22,99
45,99 -50%

śr. 22 cm

OD CZWARTKU 13.02 DO ŚRODY 19.02 W NIEDZIELĘ
NIECZYNNE

50
nawet  do%%

3
Elektryczny czajnik 

26,99
49,99 -46%

29,99
59,99 -50%

Opiekacz 
do kanapek
bezpiecznik 
termiczny,
antypoślizgowe 
nóżki,
termoizolacyjny 
uchwyt i obudowa,
moc 700 W

Druk
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Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Nasze 
nagrody:

Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody

69,99
99,99 -30%

Urządzenie 
do gotowania ryżu 
RC-A0001
do 750 g surowego ryżu,
wkładka do gotowania 
na parze warzyw, ryb,
nieprzywieralna powłoka,
funkcja podtrzy-
mywania ciepła 
do 2 godzin,
miarka, 
łyżka z tworzywa 
sztucznego

NOVA 
Wok 
elektryczny
śr. 33 cm, 
poj. 4,5 l,
powłoka non-stick,
regulowany termostat 
i odłączany kabel,
moc 1500 W

99,99
149,90-33%

21,99
42,99 -48%

6,99
13,99 -50%

Pojemnik 
na przyprawy
z podziałką

Komplet garnków
ze stali nierdzewnej
do wszystkich 
rodzajów kuchenek

39,99
59,99

Kosz 
na pranie 
poj. 53 l

rodzajów kuchenek

89,99
149,90 -39%

8
 elementów

Pojemnik 

Wanna 
na pranie 
poj. 26 l
lub
Kosz na bieliznę
poj. 26 l

34,99
49,99 -30%

Toster 
Caprese
moc 600 W,
zewnętrzna obudowa 
z termoizolacją,
7-stopniowa regulacja 
temperaturytemperatury

Patelnia Simple Thermo-Spot
z powłoką non-stick,
ergonomiczny uchwyt,
do wszystkich rodzajów kuchenek 
oprócz indukcyjnych

44,99
69,99 -35%

śr. 28 cm

39,99
54,99 -27%

śr. 24 cm

Szafka 
łazienkowa 
wysoka
wym. 190 x 32 x 25 cm

Szafka 
łazienkowa 
nad pralkę
wym. 65 x 190 x 25 cm

GROSIK 
Mop obrotowy 360°
z wiadrem

42,99 -48%

129,90
149,90 -13%

Maszynka 
do mielenia 
MG-A0202
funkcja cofania,
3 noże ze stali 
nierdzewnej,
nasadka do kiełbasy,
moc 600–800 W

129,90
-13%

nasadka do kiełbasy,nasadka do kiełbasy,

129,90
-13%

17
sztuk

Komplet 
pojemników 
na żywność

129,90
199,90

169,90
239,90

OD CZWARTKU 13.02

50
nawet  do%%
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Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody

Komplet garnków
ze stali nierdzewnej
do wszystkich 
rodzajów kuchenek

Suszarka 
balkonowa
składana,
dł. linek 18 m,
wym. po rozłożeniu 
183 x 93 x 55 cm

5,99
11,99 -50%

Wieszaki

12,99
25,99 -50%

29,99
34,99 -14%

6,99
13,99 -50%

Suszarka 
balkonowa 
lub na grzejnik
wym. 
50 x 33 x 16 cm

Pojemnik 
na proszek
poj. 5 l,
wym. 20 x 
17 x 23 cm

29,99
59,99 -50%

29,99
39,99 -25%

Suszarka 
wannowa 
na pranie
wym. 
60 x 135 x 8 cm

39,99
59,99 -33%

Kosz 
na pranie 
poj. 53 l

2,99
6,99 -57%

ROZENBAL
Szufelka 
ze zmiotką
różne kolory

-39%

elementów

6
sztuk

Wanna 
na pranie 
poj. 26 l
lub
Kosz na bieliznę
poj. 26 l

9,99
19,99 -50%

11,99
23,99 -50%

ROZENBAL
Miotła Soft

Pojemnik 

34,99
-30%

44,99
-35%

śr. 28 cm

39,99
-27%

śr. 24 cm

Szafka 
łazienkowa 
wysoka
wym. 190 x 32 x 25 cm

Szafka 
łazienkowa 
nad pralkę
wym. 65 x 190 x 25 cm

Taboret 
z tworzywa sztucznego,
wym. 41 x 34,5 x 42,5 cm,
maks. obciążenie 120 kg

49,99
99,99 -50%GROSIK 

Mop obrotowy 360°
z wiadrem

29,99
49,99 -40%

Elektroniczna 
waga łazienkowa 
Botti Light
ze szkła hartowanego,
dokładność 0,1 kg

do 150 kg,
wym. 29 x 28 cm

129,90
199,90 -35%

169,90
239,90 -29%
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Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Nasze 
nagrody:

Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody

793
00112790

CS.Kołki do agrowłókniny

Szlifierka kątowa
moc 1200 W,
śr. tarczy 125 mm,
maks. 12 000 obr./min

Tarcze do cięcia
w zestawie: uniwersalna, 
do betonu, do płytek
w zestawie: uniwersalna, w zestawie: uniwersalna, 
do betonu, do płytek

Nasze 
nagrody:

Poziomice

3
sztuki

Zestaw bitów 
i śrubokrętów

37
 elementów

Ostrzałka 
uniwersalna 
65 W
do ostrzenia dłut, 
wierteł, noży, 
diamentowa ścier-
nica o śr. 51 mm,
bezstopniowa 
regulacja kąta 
szlifowania 15–45°

✓ prędkość 6700 obr./min

Regał metalowy
ocynkowany, 
wym. 90 x 40 x 180 cm,
maks. obciążenie półki 175 kg

Dywanik 
samochodowy
gumowy

przedni,
wym. 57 x 70 cm

tylny,
wym. 50 x 50 cm

19,99
29,99

Apteczka 
samochodowa
materiałowa,
zgodna z normą 
DIN 13164

Odkurzacz 
bezprzewodowy 
EERC70EB
10,8 V (3,6 V x 3),
pojemnik na kurz 0,5 l,
bateria litowo–jonowa 
1500 mAh,
czas pracy do 21 min,
czas ładowania 4 h,
2 prędkości,
automatyczne 
wyłączanie ładowania,
uchwyt ścienny, 
kontrolka ładowania

Odkurzacz 
bezprzewodowy 

pojemnik na kurz 0,5 l,

79,99
119,90 -33%

Szczotka 
parowa
zbiornik 
na wodę 
o poj. 260 ml,
strumień pary 22 g/min,
moc 1370–1640 W

17,99
29,99 -40%

19,99
29,99

24,99
49,99

15,99
24,99

99,99
149,90 -33%

89,99
119,90 -24%

Golarka do ubrań 
LR-A0601
przezroczysty, zdejmo-
wany pojemnik,
w zestawie: szczoteczka 
do czyszczenia 
i 2 baterie AA

Pokrowiec 
na deskę 
do prasowania
wym. 120 x 38 cm

19,99
24,99 -20%

39,99
79,99 -50%

39,99
79,99 -50%

16,99
29,99 -43%

369,90
tylko

50
nawet  do%%

OD CZWARTKU 13.02

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 69,99
139,90 -50%

Deska 
do prasowania
wym. 110 x 30 cm

Pokrowiec 



Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody 5

Ostrzałka 
uniwersalna 
65 W
do ostrzenia dłut, 
wierteł, noży, 
diamentowa ścier-
nica o śr. 51 mm,
bezstopniowa 
regulacja kąta 
szlifowania 15–45°

✓ 5 półek

89,99
119,90 -24%Regał metalowy

ocynkowany, 
wym. 90 x 40 x 180 cm,
maks. obciążenie półki 175 kg

Komplet 
pokrowców 
na siedzenia 
samochodowe
uniwersalne,
różne kolory

Mata ochronna 
do bagażnika
wym. 120 x 80 x 0,2 cm,
możliwość docięcia

Dywanik 
samochodowy
gumowy

przedni,
wym. 57 x 70 cm

tylny,
wym. 50 x 50 cm

19,99
29,99 -33%

Apteczka 
samochodowa
materiałowa,
zgodna z normą 
DIN 13164

24,99
34,99 -28%

Kompresor 
z manometrem
zasilanie 
z gniazda 
zapalniczki 12 V,
adaptery 
w zestawie

Kompresor 
z manometrem

24,99
34,99

w zestawie

zasilanie 
z gniazda 
zapalniczki 12 V,
adaptery 
w zestawie

24,99
34,99

z manometrem
zasilanie 
z gniazda 
zapalniczki 12 V,
adaptery 
w zestawie

9,99
17,99 -44%17,99 -44%17,99 -44%

Baterie 
alkaliczne Super
AA lub AAA

12
sztuk

29,99
49,99 -40%

Płyn do chłod-
nic Borygo
mieszalny 
z innymi płynami,
poj. 5 l
(=1 L 6,00)

Gaśnica 
samochodowa
proszkowa ABC,
1 kg

✓ do -35°C

9,99
15,99 -37%

AUTOLAND
Środek do czysz-
czenia kokpitu
różne rodzaje,
poj. 750 ml
(=100 ML 1,47)

19,99
29,99 -33%

19,99
29,99 -33%

24,99
49,99 -50%

15,99
24,99 -36%

59,99
99,99 -40%

89,99
-24%

39,99
-50%

Gaśnica 

69,99
-50%

Deska 
do prasowania
wym. 110 x 30 cm



majtki, bokserki, 
rajstopy, skarpety 
damskie, męskie i dziecęce 

ARTYKUŁY

85%85%85%85%85%85%85%85%85%
DO

85%85%85%85%85%85% TA
N

IE
J

2,19
14,99 -85%

STAR WARS
Plecak
wym. 26 x 37 cm,
poj. 10 l

TA
N

IE
J

TA
N

IE
J

TA
N

IE
J

TA
N

IE
J

TA
N

IE
J

85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%
-85%

wym. 26 x 37 cm,

TA
N
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J
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IE
J
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N
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J
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N
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J
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N
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J
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N
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J
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N
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J
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N
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J
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N
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J
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N
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J
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N

IE
J
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N

IE
J
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N
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J
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N
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J
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N
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J

TA
N

IE
J

1,89
12,99 -85%

STAR WARS
T-shirt 
damski rozm. S–L
męski rozm. M–XL

© 2019 & ™ Lucasfi lm Ltd.
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Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Nasze 
nagrody:

Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody

29,99
49,99 -40%

LIV & BO® 

Komplet łazienkowy
2 maty o wym. 
50 x 80 i 50 x 40 cm,
pokrowiec na deskę sede-
sową o wym.  50 x 50 cm,
z antypoślizgowym 
spodem z lateksu

39,99
49,99 -20%

LIV & BO® 

Szlafrok 
damski
rozm. S–XL,
różne 
kolory

Szlafrok 
męski
rozm. 
M–XXL,
różne 
kolorylub7,99

14,99 -46%

LIV & BO® 

Koc z polaru
wym. 
130 x 160 cm

4,99
9,99 -50%

LIV & BO® 

Kapcie
rozm. 36–45

4,99
9,99 -50%

Rajstopy Hiver
40 DEN,
2–4,
kolory: nero, 
grafit, cafe

40 DEN,
2–4,
kolory: nero, 
grafit, cafe

29,99
39,99 -25%

LOL LIL & Pets 
Lalka 
z niespodzianką

49,99
79,99 -37%

Ciśnieniomierz 
naramienny
pomiar ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego oraz tętna,
wykrywanie 
arytmii serca,
regulowany 
mankiet 
o obwodzie
22–32 cm

6,99
13,99 -50%

LIV & BO®

Ręcznik do rąk
różne kolory,
wym. 50 x 90 cm

12,99
24,99 -48%

Ręcznik 
kąpielowy 
wym. 
70 x 120 cm

TOP ARTYKUŁ!

34,99
59,99 -41%

LIV & BO®

Prześcieradło
wym. 180–200 
x 200 cm

29,99
49,99 -40%

wym. 140–160 
x 200 cm

24,99
49,99 -50%

wym. 90–100 
x 200 cm

LIV & BO®

LIV & BO® Szlafrok 

o obwodzie
mankiet 
o obwodzie
22–32 cm

OYANDA®

Piżama 
damska
rozm. 36–46

29,99
49,99

majtki, bokserki, majtki, bokserki, 

LIV & BO®

Narzuta
rozm. 210 x 280 cm

OYANDA®

Skarpety 
damskie
rozm. 36–42

11,99
24,99

TOWNLAND®

Skarpety 
męskie
rozm. 41–46

19,99
39,99

OD CZWARTKU 13.02



-50%nawet

majtki, bokserki, 
rajstopy, skarpety 
damskie, męskie i dziecęce 
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Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne, 
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane 
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody

4,99
-50%

Rajstopy Hiver
40 DEN,
2–4,
kolory: nero, 
grafit, cafe

29,99
-25%

LOL LIL & Pets 
Lalka 
z niespodzianką

49,99
-37%

34,99
-41%

LIV & BO®

Prześcieradło
wym. 180–200 
x 200 cm

29,99
-40%

wym. 140–160 
x 200 cm

24,99
-50%

wym. 90–100 
x 200 cm

TOWNLAND®

Piżama męska
rozm. M–XL,
różne wzory

39,99
59,99 -33%

OYANDA®

Piżama 
damska
rozm. 36–46

29,99
49,99 -40%

LIV & BO®

Komplet pościeli
wym. 160 x 200 + 
2 x 70 x 80 cm3

części

majtki, bokserki, majtki, bokserki, 

LIV & BO®

Materac składany
zielony lub różowy,
wym. 190 x 65 x 8,5 cm

Materac składanyMaterac składanyMaterac składanyMaterac składany
LIV & BO®

Materac składanyMaterac składany

LIV & BO®

Narzuta
wym. 210 x 280 cm

LIV & BO®

Kołdra
wym. 160 x 200 cm

LIV & BO®

Poduszka
wym. 70 x 80 cm

49,99
99,99 -50%

59,99
79,99 -25%

59,99
79,99 -25%

29,99
49,99 -40%

99,99
129,90 -23%

OYANDA®

Skarpety 
damskie
rozm. 36–42

11,99
24,99 -52%

3
pary

TOWNLAND®

Skarpety 
męskie
rozm. 41–46

19,99
39,99 -50%

6
par



Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Artykuły promocyjne,
ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Wszystkie podane
ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.

Wydawca: Kaufl and Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k., Adres wydawcy i redakcji: al. Armii Krajowej 47, 
50-541 Wrocław;  tel. 71 37 70 100, e-mail: redakcja@kaufl and.pl; Redaktor naczelny: Łukasz Chojnacki;
Roznoszenie gazet: Paweł Śliwiński, tel. 71/ 37 70 180; Dział Obsługi Klienta: tel. 800 300 062; Data wydania: 12.02.2020

Oferta ważna od 13.02.2020 do 19.02.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Artykuły promocyjne, ze względu na ograniczoną 
ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Niektóre artykuły mogą nie być dostępne 
we wszystkich marketach. W zależności od marketu produkty mogą różnić się wzorami, rozmiarem i kolorem. 
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Darmowy 
INTERNET
w markecie

Kaufl and Gazeta dla Klienta – dodatek do numeru 7 z dnia 13.02.2020

9,99
TANIO

Zimowy płyn do 
spryskiwaczy
z lejkiem,
do -22°C, 
poj. 4 l
(=1 L 2,50)

12,99
14,99 -13%

Papier ksero A4 
z recyklingu 

Classic

Wkład 
filtrujący
Unimax Standard

14,99
24,99 -40%

Żarówki LED
różne rodzaje

3
sztuki

2,49
4,99 -50%

Wkłady 
parafinowe
czas 
palenia 40 h

Wkład 
olejowy
czas palenia 
4 dni

3,79
4,99 -24%

PRIMA 
GARDEN
Ziemia 
uniwer-
salna
poj. 20 l
(=1 L 0,19)

2,99
tylko

19,99
39,99 -50%

Maszynka 
do strzyżenia 
włosów
precyzyjna 
głowica,
4 nasadki 
3–12 mm,
szerokość 
cięcia 40 mm

2
sztuki

7,99
10,99

9,99
11,99

...a gotówkę zostaw 
na przyjemności!

Każde 100  to 1 zł

Każde
100 °P

to 1 zł

Wymieniaj punkty na zakupy
w Kauflandzie!

26,99
49,99
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