
OD PONIEDZIAŁKU 14 STYCZNIA

DOMOWE INSPIRACJE

WIĘCEJ INSPIRACJI dla Twojego domu w środku >WIĘCEJ INSPIRACJI dla Was w środku >

Konsola z szufladą
wym. 73×73×36 cm
1 szt.

Lampa podłogowa
wym. 27×146 cm
1 szt.

Klasyczna i elegancka konsola sprawdzi się 
zarówno w pokoju dziennym, jak i przedpokoju.

Lampka stołowa z podstawą 
z naturalnego drewna sosnowego 
i bawełnianym abażurem będzie 
ozdobą każdego nowoczesnego
i tradycyjnego wnętrza.

> dł. kabla 150 cm
> gwint E14 maks. 9 W
> gwint E14 maks. 25 W

129.-
99.-

> dł. kabla 180 cm
> napięcie 220-240 V 50/60 Hz
> gwint E27 maks. 40 W
> gwint E27 maks. 60 W
> materiał – metal

Oferta
tygodnia

Obraz 8 LED
(dwa wzory)
wym. 100×40 cm
1 szt.

3499

2999
Lampka stołowa
wym. 30,5×18 cm
1 szt.



Latarnia z efektem
płonącego ognia 18 LED
wys. 25 cm
1 szt.

1999

1699

brak baterii 
w zestawie

> zasilanie na baterie 3×AAA

Latarnia LED
(dwa kolory)
wym. 10,5×10,5 cm
wys. 24 cm  
1 szt.

Siedzisko z 2 koszami 
wym. 65×34×45 cm
1 szt.

149.-
Komoda z 3 koszami
i szufladą
wym. 40×29×87 cm
1 szt.

149.-

ruchoma 
głowica

Zestaw
3 lampek SMD
1 kpl.

2699

Lampka 
z czujnikiem
ruchu 
7 diod LED
1 szt.

2699

brak baterii w zestawie

brak baterii w zestawie

brak baterii w zestawie

Lampa LED 
z czujnikiem
ruchu
1 szt.

1999
> 3 białe diody LED
> uniwersalne zastosowanie 

w większości pomieszczeń
> zasilanie 3×AAA

> pilot zdalnego 
sterowania w zestawie

> 12 kolorów
> zasilanie 3×AAA

> do użytku 
wewnętrznego
i zewnętrznego

> moc 0,4 W / 6 LM
> natężenie oświetlenia 

15.000–16.000 cd/m2

Lampa LED
z czujnikiem 
ruchu
1 szt.

1999
> wym. 16,2×5×2,2 cm
> moc 1 W/4,5 V
> zasilanie na baterie 3×AA

czujnik
zmierzchowy

zakres czujnika
ruchu: 2–3 m

Podświetlenie łóżka LED
z czujnikiem ruchu
1 kpl. 

5999

LED

Stołek
wym. 30×38 cm
1 szt.

5999

>

>
>3 lampek SMD

4999

> dł. taśm LED 2×1,5 m
> dł. przewodu 2 m
> 30 LED/m
> możliwość cięcia taśmy
> prosty montaż na paskach 

samoprzylepnych
> zasilacz w zestawie

Nastrojowe światło 
stworzy niesamowity efekt 
w Twojej sypialni i podkreśli 

nowoczesny styl wnętrza> zasilanie 3×AAA

> oczyszcza powietrze
> łagodzi stres, objawy kataru 

siennego, astmy, alergii 
i chorób zatok

> dł. przewodu zasilającego 1 m

Lampka kryształ solny
ø10 cm 
wys. 16 cm
1 szt.

2 Oferta obowiązuje od poniedziałku 14.01 do wyczerpania zapasów



SUPEROFERTA

Skarpetki 
z dodatkiem
wełny
(różne kolory)
1 para

1799

Rajstopy 
ocieplane 
1 para

1699

ocieplane 
od wewnątrz

55%

Kapcie skórzane 
z wełnianą wyściółką
(różne rodzaje)
rozm. 38-44
1 para

2199

antypoślizgowa
podeszwa

Termo legginsy 
damskie
rozm. S-XL
1 para

1699

Koc gruby
(trzy kolory)
wym. 160×200 cm
1 szt. gruby, 

ciepły koc

5999

Poduszka półwałek
wym. 42×20×10 cm
1 szt.

2499 Poduszka profilowana
wym. 37×23×13 cm
1 szt.

2199

> wykonana z wysokiej jakości miękkiej pianki, 
która dzięki swoim właściwościom 
dopasowuje się do ciała użytkownika

> stosowana pod kolanami, przynosi ulgę 
kończynom oraz odciąża stawy

> odpręża plecy
> doskonale sprawdza się w biurze, domu 

i samochodzie jako oparcie pod plecy
oraz jako poduszka do siedzenia

Poduszka profilowana
wym. 37×23×13 cm
1 szt.

2199

odpręża plecy
doskonale sprawdza się w biurze, domu 
i samochodzie jako oparcie pod plecy

1616

Majtki damskie 
z wysokim stanem 
(różne kolory)
rozm. 44-48
3 szt. 1 kpl.

2499

 3
SZT.

KOMPLET

Koszula nocna 
z długim rękawem
(różne wzory)
rozm. S-XXL
1 szt.

3499

Komoda z 3 koszami
i szufladą
wym. 40×29×87 cm
1 szt.

Rajstopy 
ocieplane 1699Termo legginsy Termo legginsy 

damskie

i samochodzie jako oparcie pod plecy
oraz jako poduszka do siedzenia
i samochodzie jako oparcie pod plecy
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Prześcieradło flanelowe
(różne kolory)
wym. 160×200 cm
1 szt.
> wym. 200×220 cm 34,99

2999

> wym. 160×200 cm 29,99
> wym. 200×220 cm 39,99

Prześcieradło frotte/jersey z gumką
(różne kolory)
wym. 140×200 cm
1 szt.

2499

Komplet pościeli flanelowej
poszwa 160×200 cm, 
2 poszewki 70×80 cm 
(różne wzory)
1 kpl.

5999

Poduszka 
wym. 50×60 cm
2 szt.

45.-

Certyfikat OEKO TEX oraz „Przyjazny Dla Człowieka”.

wypełnienie
100% pierze 100% bawełna

SUPEROFERTA

Pierze to tradycyjny materiał wykorzystywany od wielu lat do wypełniania poduszek czy kołder ze względu na swoje 
doskonałe właściwości izolacyjne. Pierze zapewnia przyjemne ciepło naszemu ciału, jednocześnie wchłaniając wilgoć, 
zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, a przez to najwyższy komfort snu.

2
SZT.

CENA ZA

2
SZT.

CENA ZA

Kołdra 
wym. 160×200 cm
1 szt.119.-

Poduszka 
wym. 70×80 cm
2 szt.

7999

82%

Ochraniacz 
na materac
wym. 90×200 cm
1 szt.

2999

> wym. 160×200 cm 
49,99

> wodoodporny
> oddychający
> nie powoduje odparzeń
> delikatny dla skóry

2999
Kapcie wysokie
z pomponami
(2 kolory)
rozm. 36-41
1 para
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Pojemnik 
z pokrywką
(różne kolory)
poj. 4,5 L
1 szt.

999

od 249

Organizer 
(różne rozmiary)

1 szt. 

> zmienna kontrola 
temperatury

> szybkie ładowanie 
w czasie 5 sekund 

Termowentylator
wym. 26×13×27 cm
1 szt. 

4999
automatyczna 
regulacja 
temperatury

podświetlenie 
włącznika

zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

1000
- 2000

W

zakres mocy
grzewczej

automatyczny
termostat

trzy stopnie 
regulacji nawiewu

Bezprzewodowe 
żelazko 
parowe 2w1
1 szt.

Golarka do ubrań 
1 szt.

1999

99.-

Moc 2600 W

ceramiczna stopa 
z systemem 

zabezpieczającym 
przed kapaniem 
wody z żelazka 

tryb 
bezprzewodowy

– gotowy 
do użytku 

w 25 sekund 

25 
SEK

duży zbiornik 
na wodę 300 ml

> doskonała 
do modelowania 
i stylizacji włosów 

> z powodzeniem zastąpi 
suszarkę, lokówkę
i szczotkę 

do modelowania 
i stylizacji włosów 
z powodzeniem zastąpi 
suszarkę, lokówkę
z powodzeniem zastąpi 
suszarkę, lokówkę

funkcja 
zimnego 
nawiewu

3 poziomy 
temperatury

2 obrotowe 
szczotki

funkcja
automatycznej 
rotacji szczotki

> wydajna grzałka PTC 
> szybko nagrzewa się i utrzymuje 

stałą temperaturę
> idealna do uzyskania efektu małych loków 

Lokówko-suszarka 
obrotowa 
1000 W
1 kpl.

5999

wydajna grzałka PTC 
szybko nagrzewa się i utrzymuje 

idealna do uzyskania efektu małych loków 

Lokówka do włosów
ø19 mm
1 szt.

2499

możliwość 
przekształcenia 
w moduł ręczny

3 kolory
podświetlenia

Nawilżacz
powietrza 
1 szt.

5999

> przewód zasilający 5 m
> ssawko-szczotka i ssawka 

szczelinowa w zestawie 

wydajny 
silnik o mocy 

600 W

filtr HEPA

łatwy
w użyciu

wyłącznik

komora 
odkurzacza 

o pojemności 1 L

Odkurzacz 
wielofunkcyjny 2w1
1 kpl.

99.-

moc 
25 W

duży zbiornik 
na wodę 2,6 L

wyrzut pary
300 ML/H

> 8,5 godzin ciągłej pracy
bez uzupełnienia zbiornika

w zestawie:
> akumulatorki 2×AA 
> kabel 

do ładowania

SUPEROFERTA

> 3 poziomy 
natężenia 
jasności 

> regulowana 
dotykiem

> zasilanie
3×AAA

> kabel USB 
w zestawie

Lampa 12 LED 
(trzy kolory) 
1 szt.

1999 brak baterii 
w zestawie
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SUPEROFERTY OD CZWARTKU 17 STYCZNIA

Termometr
bezdotykowy
1 szt.

5999

> 2 tryby pomiaru temperatury: 
ciało oraz powierzchnia materiałów

32-43ºC 3 kolory
podświetlenia

odległość
pomiaru: 
5-15 cm

Bezprzewodowa 
maszynka do włosów
Apollo 
1 szt.

> zasilanie akumulatorowe
> czas ładowania 8 h
> czas działania na jednym 

ładowaniu 45-60 min.  

3999

3999
Akumulatorowo-
sieciowa golarka męska
Razor
1 szt.
> trzy obrotowe głowice
> trymer do baków i brody
> funkcja odchylania głowic

praktyczne etui 
w zestawie

duże 
i wygodne 
przyciski 
operacyjne

> w pełni zautomatyzowany 
pomiar ciśnienia krwi oraz tętna 

> łatwy w użyciu
> duży wyświetlacz LCD 

Bezprzewodowa 
maszynka do włosów
Apollo 
1 szt.

> zasilanie 
> czas ładowania 8 h
> czas działania na jednym 

ładowaniu 45-60 min.  

39

3999
Akumulatorowo-
sieciowa golarka męska
Razor
1 szt.
> trzy obrotowe głowice
> trymer do baków i brody
> funkcja odchylania głowic

39

Ciśnieniomierz 
naramienny 
BMG 5611
1 szt.

7999

Ciśnieniomierz 
nadgarstkowy 
1 szt.

4999

Okulary 
do czytania
(różne wzory)
1 szt.

999

Doskonały do masażu 
nóg, pleców i karku. 
Miękki materiał 
i delikatne drgania 
zapewnią odprężenie 
i złagodzą bóle mięśniowe.

399939 Wałek masujący
wym. 26×16×14 cm
1 szt.

7999
Poduszka do masażu
1 szt.

4 masujące piłeczki
o wysokiej częstotliwości

2 główne funkcje 
– ogrzewanie 
i masaż rolką

zawiera adapter 
i wtyczkę 
samochodową

Rotor rehabilitacyjny 
do ćwiczeń rąk
i nóg z wyświetlaczem 
wym. 48×37×30 cm 
1 szt.

7999

> wielofunkcyjny wyświetlacz
> zapewnia idealny trening górnych 

i dolnych partii ciała
> poprawia krążenie i kondycję fizyczną
> idealny do ćwiczeń rehabilitacyjnych 

> zasilanie 2×AA
(brak w zestawie)

SUPEROFERTA
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Inhalator/nebulizator 
kompresorowy
poj. 10 ml
1 kpl.

7999 w zestawie:

rozpylacz

przewód 
powietrza
przewód 

2 maseczki 
(dla dziecka 
i dorosłego)

2 maseczki 2 maseczki 

ustnikustnik

Siedzisko na wannę 
z oparciem
wym. 75×41×28 cm
1 szt.

8999

Stopień 
z poręczą
wym. 38×26 cm
1 szt.

> antypoślizgowy 
stopień i nakładki

> dodatkowa poręcz 
ułatwia bezpieczne 
wejście do wanny 
lub brodzika, 
a także sięgnięcie 
np. do szafki

5999

Krzesło – taboret
pod prysznic
1 szt.

Poduszka
wełniana
wym. 70×80 cm
1 szt.

3299

> stabilna i wytrzymała
konstrukcja

> ergonomiczne oparcie
> antypoślizgowe końcówki
> zapewnia komfort 

i bezpieczeństwo 
podczas kąpieli

> łatwy montaż

SUPEROFERTA

boczne 
uchwyty

konstrukcja 
antykorozyjna

regulacja
wysokości

antypoślizgowe 
nasadki 

z przyssawkami

lekka, 
wytrzymała 
konstrukcja

otwory 
odprowadzające 

wodę

8999

Kołdra wełniana
wym. 160×200 cm
1 szt.

6999

Kołdra wełniana
wym. 200×220 cm
1 szt.

129.-
wypełnienie:
> 80% wełna

owcza
> 20% włókna

poliestrowe
hollow

Szkło
powiększające
ze światłem LED
1 szt.

1799

Luksusowa kolekcja kołder i poduszek wykonanych w 80% z czystej owczej wełny.
To połączenie właściwości naturalnych surowców i surowca hollow sprawia, 
że produkty są bardzo lekkie, ciepłe i zawsze puszyste.

NATURALNY
100%
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Oferta handlowa na tydzień 03/19. Ważna od 14 do 19.01.2019 r. i od 17 do 19.01.2019 r. włącznie 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 17.01.2019 r. Zapraszamy do NETTO!88

www.netto.pl                   www.facebook.com/NettoPolska                      www.instagram.com/nettopolskawww.netto.pl                   www.facebook.com/NettoPolska                      www.instagram.com/nettopolska

STAŁA OFERTA

Torba 
na zakupy
1 szt. STAŁA OFERTA

Podpaski Naturella
Classic Duo Mix
(różne rodzaje)
16 szt. 1 opak.
0,25/1 szt.

STAŁA OFERTA

Szampon
Head & Shoulders

(różne rodzaje)
300 ml
29,97/1 l

www.netto.pl                   www.facebook.com/NettoPolska                      www.instagram.com/nettopolskawww.netto.pl                   www.facebook.com/NettoPolska                      www.instagram.com/nettopolska

STAŁA OFERTA

STAŁA OFERTA

Kapsułki
Ariel 
> Color 
> Mountain Spring
14 szt. 1 opak.
1,07/1 szt.

STAŁA OFERTA

Papier 
toaletowy
8 szt. 1 opak.

1,12/1 szt.

-27%

399
549

-20%

899
1125

-33%

199
299

-25%

1499
1999

-18%

899
1099

STAŁA

Head & Shoulders
(różne rodzaje)

-20%

8

STAŁA OFERTA

Płyn do mycia naczyń
Fairy
650 ml
5,37/1 l

-22%

349
449

STAŁA OFERTA

Zimowy płyn 
do spryskiwaczy
4 l
2,00/1 l

-33%

799
1199

99
-18%

Płyn do mycia naczyń

 OFERTA

Zimowy płyn 
do spryskiwaczy

-28%

1299
1799

STAŁA OFERTA

Proszek
Vizir
(różne rodzaje)
1,5 kg
8,66/1 kg
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