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Nasze nagrody:

Kupuj w sklepie lub online

Kupuj na jula.pl

Idzie jesień!
Teraz nic Cię nie powstrzyma 
przed czerpaniem radości  
z tej cudownej pory roku.

Jesienne nowości  
przy kawie

Jesienne nowości już w naszych  

multimarketach. Zajrzyj do najbliższego 

sklepu i skorzystaj z wyjątkowych promocji 

13-14 września W godzinach 11:00-14:00 

zapraszamy na słodki poczęstunek.  

Zapraszamy!

1 9 99 

Stołowa pilarka tarczowa 1500 W, Ø210 mm
Wygodna pilarka stołowa, która dzięki stojakowi podłogowemu, 
dużemu blatowi, silnikowi o dużej mocy i przechylnej tarczy 
(0–45°) umożliwia niezwykle łatwe przycinanie płyt do 
wybranych wymiarów oraz wykonywanie prostych i długich cięć 
w dużych kawałkach drewna oraz mniejszych cięć ukośnych listew 
i kantówek. W zestawie tarcza (210 x 30) pokryta węglikiem 
wolframu (TCT). Moc: 1500 W. Głębokość cięcia 45°/90°: 45/70 
mm. Wymiary tarczy tnącej: 210x30 mm. 230 V. Dł. 676 x szer. 8
02 x wys. 500 mm. Waga: 13,7 kg. 004-658 Cena reg. 449,- 

399,- 
Taniej o 50,-

Odkurzacz przemysłowy 30 l, 1300 W
Wyposażony w funkcję ssania/dmuchawy zbiornik ze stali 
nierdzewnej o pojemności 30 litrów (z korkiem spustowym 
i zabezpieczeniem przed przepełnieniem), nadający się do prania 
�ltr płaski z półautomatycznym systemem czyszczenia oraz gniazdo 
230 V z funkcją automatycznego uruchamiania/zatrzymywania. 
W zestawie końcówka do podłóg, ssawka szczelinowa i �izelinowy 
worek. 30 l. Moc: 1300 W. Zasięg: 9,2 m. Poziom hałasu: 71 dB. 
230 V. Dł. 42 x szer. 38 x wys. 67 cm. 230-082 Cena reg. 899,- 

699,- 
Taniej o 200,-

1. Pasek Wytrzymały pasek poliestrowy z metalową klamrą. 
Szer. 4 x dł. 115 cm. 914-006 

Spodnie robocze 
Wygodny, cieńszy model ze wzmocnieniem na kolanach,  
kieszeniami na nakolanniki oraz licznymi kieszeniami  
na narzędzia, gwoździe i inne akcesoria. Czarne. Dostępne 
w rozmiarach 46–58. 007-295 

49 99 

Klucz udarowy 1/2”, 400 Nm, 450 W
Mocny klucz z funkcją udaru i możliwością regulacji prędkości 
oraz zmiany kierunku obrotów. W zestawie trzy nasadki 
(17, 19 i 21 mm). Moc: 450 W. Czop napędowy: 1/2”. Moment 
obrotowy: 400 Nm. Prędkość obrotowa: 3200/min. Długość 
kabla: 1,9 m. 230 V. Waga: 2 kg. 009-120 

Podnośnik garażowy 1,5 t
Lekki, niezawodny i atrakcyjny cenowo podnośnik o udźwigu 
do 1,5 tony, który waży niecałe 7,3 kilograma. Wykonany ze 
stali. W zestawie dźwignia. Maks obciążenie: 1,5 t. Wysokość 
podnoszenia: 130-300 mm. Dł. 42 x szer. 19 x wys. 13 cm. 
Waga: 7,3 kg. 601-060 Cena reg. 89,99 

69,99 
Taniej o 20,-

139,- 

269,- 
Drabina  
wielofunkcyjna 
340-191 Cena reg. 319,- 

https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/akcesoria/akcesoria/paski/pasek-914006/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/drabiny-i-rusztowania/drabiny-i-podesty/drabiny/drabina-wielofunkcyjna-340191/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/spodnie/spodnie-robocze-007295/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-elektryczne/klucz-udarowy-009120/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki/podnosnik-garazowy-601060/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki-stolowe/stolowe-pilarki-tarczowe/stolowa-pilarka-tarczowa-004658/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-uniwersalne/odkurzacz-przemyslowy-230082/


W wygodnej 
      odzieży każda 
          praca będzie   
            łatwiejsza.

Czujesz to rześkie, 
chłodniejsze powietrze? 
Nieomylny znak, że jesień 
już blisko. Wypoczęci  
po letnich urlopach mamy 

dość energii, by zabrać się  
za jesienne prace w domu  

i ogrodzie. To też dobry czas  
na spacery po lesie i wędrówki  

po okolicy. Cokolwiek planujesz  
w naszych sklepach znajdziesz 

niezbędną odzież, narzędzia i ekwipunek. 
Teraz nic Cię nie powstrzyma od udanych 

przygotowań do jesiennych dni.

Kurtka soft shell 
Wytrzymała kurtka funkcyjna z ocieplanym przodem. Kurtka ma trzy zapinane na zamek kieszenie, jest zapinana 
na zamek błyskawiczny, a także wyposażona w kołnierz zapewniający ochronę przed chłodem. Słup wody: 
2000 mm. Czarny/szary. Materiał: Warstwa zewnętrzna: poliester 96%, spandeks 4%. Ocieplenie: nylon 100%. 
Wypełnienie: poliester 100%. Produkt dostępny w rozmiarach M–XXL. 004-141 Cena reg. 99,99 

Ocieplany przód 
chroniący przed 

wiatrem!

7999 
Taniej o 20,-

Sprawdź szeroką 
ofertę odzieży  

i obuwia w naszych 
sklepach lub  

na jula.pl

Spodnie robocze 
Dzięki nieco węższemu fasonowi, 
czterokierunkowemu stretchowi, 
licznym kieszeniom i wzmoc-
nieniom z materiału Cordura, ten 
estetyczny model spodni idealnie 
sprawdzie się w codziennej pracy, 
nawet w trudnych warunkach. 
Materiał: Spodnie: bawełna 
100% / stretch: nylon 65%, 
bawełna 30%, spandex 5%. 
Dostępne w rozmiarach 46–60. 
004-816 Szary. 004-825 Czarny. 
Cena reg. 249,- 

219,- 
Taniej o 30,-

Pasek 
Wytrzymały pasek do spodni roboczych 
i turystycznych. Pasek jest wykonany w 100% 
z wytrzymałej tkaniny poliestrowej i ma dużą 
metalową klamrę. 130 cm. 004-769 

29,99 

• Wzmocnienia  
   z materiału Cordura

• Partie uszyte  
   z czterokierunkowego     

   stretchu 

• Wiele kieszeni  
   i przegródek

https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-sportowa/kurtki/kurtka-soft-shell-004141/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/spodnie/spodnie-robocze-004816/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/akcesoria/akcesoria/paski/pasek-004769/


a 
a będzie   

za.

Kalosze 
Doskonała ochrona przed deszczem i pluchą dzięki wysokiej cholewce. Podeszwy 
z grubym bieżnikiem gwarantują dobrą przyczepność na mokrym podłożu. Czarny. 
Dostępne w rozmiarach 36–46. 007-603 

219,- 

Dziecięce obuwie sportowe 
Ładne obuwie sportowe z przyczepną podeszwą, szybkim systemem wiązania 
i w ładnym zestawieniu kolorystycznym.  Dostępne w rozmiarach 26–34. 
001-888 Cena reg. 69,99 

4999 
Taniej o 20,- Kurtka funkcyjna dziecięca 

Wodoodporna kurtka funkcyjna z odpinanym kapturem. Kurtka ma sznurek 
ściągający w talii, dwie kieszenie boczne, kieszeń na piersi i wyraźne elementy 
odblaskowe. Słup wody: 10000 mm. Materiał: Poliester 100%. Dostępna  
w rozmiarach 98/104–134/140. Niebieski. 004-386 Cena reg. 99,99 

Z elementami 
odblaskowymi!

7999 
Taniej o 20,-

Bluza z kapturem 
Idealna do pracy wewnątrz i w trudnych warunkach. Bluza ma dużą kieszeń 
na brzuchu, wzmocnienia na ramionach, przepuszczającą podszewkę kaptur 
z podszewką z siateczki, ładny nadruk na piersi i szerokie ściągacze w pasie  
i na końcach rękawów. Czarna. Materiał: Bawełna 80%, poliester 20%.  
Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 004-787 Cena reg. 119,- 

Kurtka polarowa 
Z dzianiny polarowej w kolorze szary melanż z elementami z tkaniny soft shell. 
Zapinana na zamek błyskawiczny, z kapturem, otworami na kciuki w rękawach 
i dwoma bocznymi kieszeniami zapinanymi na suwak. Słup wody: 5000 mm. Szara/
czarna. Dostępne rozmiary S-XXL. 005-899 Cena reg. 99,99 

6999 
Taniej o 30,-

Kurtka 
Dzięki wierzchniej warstwie z nylonu nadaje się do pracy w trudnym środowisku. 
Kurtka ma syntetyczną podszewkę, wzmocnienia na ramionach i cztery kieszenie 
zapinane na zamek. Czarna. Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 004-909 

239,- 

Bluza z kapturem 
Idealna do pracy wewnątrz i w trudnych warunkach. Bluza zapinana jest na zamek 
z przodu, ma wysoki kołnierz, dwie kieszenie po bokach, kieszeń na piersi zapinaną 
na zamek, wzmocnienia na ramionach i kaptur z przepuszczającą powietrze 
podszewką z siateczki. Szary. Materiał: Bawełna 80%, poliester 20%. Dostępny 
w rozmiarach S–XXXL. 004-793 

139,- 

Bluza z kapturem 
Wysokiej jakości bluza z kapturem z paskiem w kontrastującym, żółtym 
kolorze i z elementami odblaskowymi. Zapinana na zamek błyskawiczny z 
kieszenią na rękawie zapinaną na suwak i praktyczną kieszenią na brzuchu. 
Czarna. Materiał: Poliester 100%. Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 
004-286 Cena reg. 99,99 

Z praktyczną 
kieszenią  

na brzuchu!

8999 
Taniej o 10,-

Bielizna termoaktywna  

2 części 
Ta podstawowa warstwa ubioru została 
specjalnie opracowana z myślą o ciężkich 
i długich dniach pracy w trudnym klimacie! 
Bezszwowy design. Materiał: Poliester 
74%, nylon 20%, spandex 6%. Dostępne 
rozmiary S-XXXL. 004-522 

179,- 

Przeciwdeszczowa kurtka  

ostrzegawcza 
Dla osób szukających wodoodpornego,  
wytrzymałego i dobrze widocznego ubrania  
do pracy. Kurtka przeciwdeszczowa jest wyposażona 
w odpinany kaptur i dwie przednie kieszenie z klapką. 
Zapinana na zamek błyskawiczny i guziki. Słup 
wody: 8000 mm. Klasa widzialności wg EN ISO 
20471:2013: 3. Materiał: 100% poliester powlekany 
PU (190 g/m²). Dostępne rozmiary S-XXXL.  
004-056 Cena reg. 249,- 

199,- 
Taniej o 50,-

89,- 
Taniej o 30,-

Obuwie ochronne S3
Buty z tekstylną wkładką antyprzebiciową, osłoną palców 
z lekkiego materiału kompozytowego, dodatkowymi wzmoc-
nieniami palców, podeszwą zewnętrzną o podwójnej gęstości 
(poliuretan/TPU) oraz wyściółką z siatki pochłaniającej wilgoć. 
Klasa ochrony: S3. Dostępne rozmiary 36-47. 003-007 

249,- 

T-shirt 
Klasyczna, bazowa odzież do pracy, 
niezależnie od tego, czy pracujesz w po-
mieszczeniu, na dworze, czy w trudnych 
warunkach. Dostępny w rozmiarach S–
XXXL. Biały. Materiał: 95% bawełna, 5% 
spandex. 004-612 Cena reg. 37,99 

Okulary ochronne 
Pełne gogle ochronne ze specjalnymi 
szkłami do zapobiegania osiadaniu 
pary i tworzeniu się zarysowań. Zgodne 
z normą europejską EN166. 006-034 
Cena reg. 34,99 

2499 
Taniej o 10,-

XXXL. Biały. Materiał: 95% bawełna, 5% 
 Cena reg. 37,99 

3499 
Taniej o 3,-

Czarna. Materiał: Poliester 100%. Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 

https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/Kurtki/kurtka-004909/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-damska/odziez-robocza/kurtki/kurtka-polarowa-005899/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/sweaters/bluza-zkapturem-004787/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/sweaters/bluza-zkapturem-004793/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/sweaters/bluza-zkapturem-004286/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/bielizna/bielizna-termoaktywna/bielizna-termoaktywna-004522/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/obuwie/obuwie-robocze/buty-niskie/obuwie-ochronne-003007/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/t-shirts/t-shirt-004612/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/bhp/Sprzet-do-ochrony-oczu-twarzy-i-glowy/okulary-ochronne/okulary-ochronne-006034/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-ostrzegawcza/kurtki-ikombinezony/przeciwdeszczowa-kurtka-ostrzegawcza-004056/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/obuwie/obuwie-sportowe-i-rekreacyjne/kalosze/kalosze-007603/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-dziecieca/obuwie-wysokie-iniskie/obuwie/dzieciece-obuwie-sportowe-001888/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-dziecieca/odziez/kurtki/kurtka-funkcyjna-dziecieca-004386/


Obchodzimy 40. urodziny i chcemy to uczcić razem z Tobą.
Przygotowaliśmy wyjątkowe, urodzinowe oferty - tych produktów  

po prostu nie możesz przegapić. Teraz nic Cię nie powstrzyma  
o realizacji nowych pomysłów na jesień!

Odkryj ceny, dzięki którym jesień nabierze blasku.

Urodzinowe produkty!

Wkrętarka 12 V, 1,5 Ah, 20 Nm
Dostarczana w praktycznej walizce z 70 różnymi końcówkami i wiertłami. 
W zestawie akumulator i ładowarka.  Moment obrotowy: 20 Nm. Prędkość 
obrotowa: 0-350/0-1300 /min. Zakres cięcia: Zakres wiercenia w stali 6 mm 
i w drewnie 20 mm. Liczba momentów: 19 ustawień i tryb wiercenia. Rozmiar 
uchwytu: 0,8-10 mm. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 1,5 Ah. 
Czas ładowania: 5 h. 12 V. 008-199

129,- 

Klucz udarowy 1/2”, 400 Nm, 450 W
Mocny klucz z funkcją udaru i możliwością regulacji prędkości oraz zmiany 
kierunku obrotów. W zestawie trzy nasadki (17, 19 i 21 mm). Moc: 450 W. Czop 
napędowy: 1/2”. Moment obrotowy: 400 Nm. Prędkość obrotowa: 3200/min. 
Długość kabla: 1,9 m. 230 V. Waga: 2 kg. 009-120 

139,- 

Torba narzędziowa 46x23x28 cm
Dzięki solidnym, skórzanym wzmocnieniom torba dłużej ci posłuży.  
Na stabilnej wodoodpornej podstawie z tworzywa, z uchwytami  
i paskiem na ramię. Dł. 46 x szer. 23 x wys. 28 cm. 007-842

99,99 

Szlifierka kątowa 850 W, 125 mm
Wąska, niskopro�lowa obudowa przekładni, system łagodnego rozruchu, 
wyłącznik podnapięciowy i trójpozycyjna regulacja uchwytu. Moc: 850 W. 
Prędkość obrotowa: 12000 /min. Średnica tarczy: 125 mm. Długość kabla: 
2 m. 230 V. Waga: 1,8 kg. 007-905

Podnośnik garażowy 2 t
Niskopro�lowy podnośnik wykonany ze stali. Maks obciążenie: 2 t. Wysokość podnoszenia: 89-359 mm. 
Dł. 56 x szer. 23 x wys. 15 cm. Waga: 14 kg. 002-087 

Niski profil149,- 

129,- 

Kompaktowa wkrętarka  
w zestawie z 70 akcesoriami

Ceny przedstawione na tej stronie obowiązują od 06.09.2019 do 07.11.2019. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów edytorskich.

1. Tarcza tnąca Profesjonalna tarcza do cięcia stali. 
Wym: 125x1x22,2 mm. 013-351 

1

699 

1

1. Zestaw nasadek udarowych Delikatne dla felg! Pokryte 
tworzywem nasadki 1/2” w rozmiarach 17, 19 i 21 mm. 
Rodzaj stali: Chromowo-molibdenowa. Dł. 85 mm. 
170-075 59 99 

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/szlifierki-katowe/elektryczne-szlifierki-katowe/szlifierka-katowa-007905/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/tarcze-tnace-i-scierne/tarcze-tnace-do-metalu/tarcza-tnaca-013351/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wkretarka-008199/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/systemy-do-przechowywania-narzedzi/torby-narzedziowe/torba-narzedziowa-007842/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki/podnosnik-garazowy-002087/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-elektryczne/klucz-udarowy-009120/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/klucze-krzyzowe-do-kol/zestaw-nasadek-udarowych-170075/


!

Wózek narzędziowy 

204 elementy 
W komplecie z zestawem nasadek 
1/4”, 3/8” i 1/2” oraz narzędziami 
ręcznymi. Zamykany (w zestawie 
2 klucze) i wyposażony w obracane 
i blokowane koła. Szer. 75 x wys. 53,
5 x gł. 84 cm. 008-246 

1 999,- 

Regał  
Niezwykle solidny regał do przechowywania ciężkich 
przedmiotów! Wytrzymała konstrukcja z pro�li stalowych z 
czterema regulowanymi półkani z MDF. Bardzo prosty i szybki 
montaż! Szer. 160 x wys. 180 x gł. 45 cm. Waga: 34 kg. Maks 
obciążenie/półkę: 265 kg. 006-397 

239,- 

Ładowarka do akumulatora 6/12 V, 4 A, 120 Ah
W pełni automatyczna ładowarka uniwersalna z automatycznym wyborem prądu ładowania i napięcia 
wyjściowego. Ładuje większość akumulatorów 1,2-120 Ah 6-/12 V i jest wyposażona w wyraźny 
podświetlany ekran LCD z pięciostopniowym wskaźnikiem ładowania. Prąd ładujący: 4 A. Ładowność 
akumulatora: 1,2-120 Ah. IP65. 230 V. Dł:180xSzer:70xWys:45 mm. Waga: 0,5 kg. 608-201 

69 ,99 

Ceny przedstawione na tej stronie obowiązują od 06.09.2019 do 07.11.2019. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów edytorskich.

Wytrzymuje obciążenie naprawdę ciężkimi  
przedmiotami – 265 kg na półkę

204 części – i miejsce  
na co najmniej tyle samo!

Pojemnik do przechowywania 44 l
Pojemnik do przechowywania i przenoszenia o pojemności 44 l. Pojemnik 
do przechowywania wyposażony jest w pokrywkę z przejrzystego plastiku.  
Dł. 58 x szer. 39 x wys. 30 cm. Waga: 1,16 kg. 004-039 

2599 

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/zestawy-narzedzi/verktygsskap/wozek-narzedziowy-008246/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/polki-do-przechowywania/regal-006397/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/skrzynie-kosze/pojemnik-do-przechowywania-004039/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/akumulatory-samochodowe-i-akcesoria/ladowarki-akumulatorow/ladowarka-do-akumulatora-608201/


 

Lampa standardowa z funkcją ściemniania 

E27, 4 W, 380 lm
Moc: 4 W. Klasa energetyczna (A++ - E): A+. Oprawka: E27. 
Temperatura barwowa: 2700 K. Odcień: Ciepłobiały. Pomijalny 
czas naświetlania: tak. Wł/wył: 12500 x. Strumień świetlny: 
380 lm. Żywotność: 25000 h. 230 V. 009-579 

11 99 

Zestaw noży Dwa elementy 
Nóż do obierania i mniejszy nóż do warzyw, wykonane ze stali 
nierdzewnej.  Można myć w zmywarce. 008-371 

19,
99 

Dmuchawa/odkurzacz do liści 700 W, 250 km/h, 50 l
Dmuchawa/odkurzacz ze zbiornikiem i dwoma uchwytami. Funkcja  
mulczowania rozdrabnia liście w stosunku 10:1, co ułatwia kompostowanie 
i zmniejsza częstotliwość opróżniania. Moc: 700 W. Prędkość obrotowa: 
7900/min. Pojemność skokowa: 25,4 cm³. Prędkość wydmuchu: 250 km/h. 
Przepływ powietrza: 510 m³/h. Pojemność zbiornika paliwa: 0,65 l. Poziom 
hałasu: 110 dB. Waga: 6 kg. 003-854 

Funkcja mulczowania ułatwia 
kompostowanie i zmniejsza 
częstotliwość opróżniania!

349,- 

Plandeka 180 g/m², 3,8x5,7 m
Bardzo wytrzymała, lekka plandeka 180 g/m². 
Płachta jest odporna na kwasy, alkalia i sole. Oczka 
metalowe w rozstawie co jeden metr, wszyte sznury 
krawędziowe i wzmocnione rogi. Odpowiednia 
zwłaszcza do przykrywania drewna! 3,8x5,7 m. 
Waga: 180 g/m². 008-043 

69,
99 

Jeszcze więcej  
produktów  

urodzinowych!

Ceny przedstawione na tej stronie obowiązują od 06.09.2019 do 07.11.2019. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów edytorskich.

 

Drabina 
Składana drabina z trzema pokrytymi gumą, 
rowkowanymi stopniami, które zapewniają stopom  
stabilność i bezpieczeństwo. Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo, zatwierdzona przez Szwedzki 
Instytut Badań Technicznych SP. Wysokość platformy: 
70 cm. Maks obciążenie: 150 kg. Szer. 46 x wys. 104 x gł
ęb. 75 cm. Waga: 6,3 kg. 342-032 

69,99 69 99

https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/zarowki/zarowki-led/zarowki/lampa-standardowa-zfunkcja-sciemniania-009579/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/drabiny-i-rusztowania/drabiny-i-podesty/drabinki-skladane/drabina-342032/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/plandeki-i-linki/plandeki/plandeka-008043/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/garnki/gotowanie/noze-kuchenne/zestaw-nozy-008371/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/odkurzacze-i-zamiatarki/benzynowe-odkurzacze-dmuchawy-do-lisci/dmuchawa-odkurzacz-do-lisci-003854/


Suszarka do włosów 2100 W
Jonizująca suszarka do włosów z trzema trybami grzania, trybem 
nawiewu zimnego powietrza, dwiema prędkościami nadmuchu 
i uchwytem do zawieszenia. W zestawie dysza koncentryczna 
i dyfuzor. Moc: 2100 W. Długość kabla: 1,8 m. 230 V. 002-102 

Funkcja jonizacji – 
gładsze włosy

54,
99 

Spodnie robocze 
Wygodny, cieńszy model ze wzmoc-
nieniem na kolanach, kieszeniami na 
nakolanniki oraz licznymi kieszeniami 
na narzędzia, gwoździe i inne akcesoria. 
Czarne. Dostępne w rozmiarach 46–58. 
007-295 

49 99 

Kurtka 
Lekko ocieplana kurtka z kieszeniami na zamek oraz 
ozdobną gumową łatką na rękawie. Niebieski. Materiał: 
Poliester 100%. Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 007-770 

89,99 

Buty zimowe 
Wodoodporne i ocieplane wysoko sznurowane buty za kostkę. Górna część 
wykonana z nubuku, a podeszwa z gumy. Wyjmowana wkładka z tworzywa 
EVA. Dostępne w rozmiarach 36–47. 007-937 

79,99 

Bluza polarowa 
Bluza z dzianiny polarowej z wstawkami z materiału 
soft shell na ramionach. Trzy kieszenie z zamkiem 
błyskawicznym. Szary. Materiał: poliester 100%. 
Produkt dostępny w rozmiarach M–XXXL. 007-508 

59,99 

Ceny przedstawione na tej stronie obowiązują od 06.09.2019 do 07.11.2019. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów edytorskich.

1. Pasek Wytrzymały pasek poliestrowy 
z metalową klamrą. Szer. 4 x dł. 115 cm. 
914-006 

1 9 99 

https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/higiena-osobista-i-zdrowie/pielegnacja-wlosow-i-brody/suszarki-do-wlosow/suszarka-do-wlosow-002102/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/Kurtki/kurtka-007770/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/Kurtki/bluza-polarowa-007508/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/spodnie/spodnie-robocze-007295/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/akcesoria/akcesoria/paski/pasek-914006/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/obuwie/obuwie-sportowe-i-rekreacyjne/buty-wysokie/buty-zimowe-007937/


Zadbaj o ogród! 

Karta podarunkowa Jula – idealny prezent! 
Do nabycia w każdym multimarkecie Jula!

Skrzynia na poduszki 454 l
Duża skrzynia do przechowywania dużych 
poduszek i pozostałych akcesoriów ogrodowych. 
Skrzynia doskonale sprawdza się jako ława do 
siedzenia. Produkt wykonany z tworzywa. 454 l. 
Wymiary wewnętrzne: L135xH54xD59 cm. Dł. 145 
x wys. 60 x głęb. 70 cm. Waga: 16,9 kg.  
791-142 Cena reg. 549,- 

Może pełnić również funkcję ławki

499,- 
Taniej o 50,-

Piła do gałęzi 750 W, 230 V
Uniknij niewygodnej wspinaczki na drabinę lub na drzewo! Elektryczna piła do 

gałęzi z aluminiowym trzonkiem teleskopowym i odchylaną głowicą (0–40°), 
która umożliwia sięgnięcie do trudnodostępnych gałęzi. Moc: 750 W. Zasięg: 
185-240 cm. Długość prowadnicy/ostrza: 8”. Długość kabla: 35 cm. 230 V. 
Waga: 3,5 kg. 004-841 Cena reg. 329,- 

Trzonek teleskopowy 
– przystosuj długość 
do wysokości gałęzi!

269,- 
Taniej o 60,-

 

Oświetlenie LED zasilane energią słoneczną  

IP44, 1500 lm, 10,8 W
Re�ektor z osobnym ogniwem słonecznym! Obracana obudowa z regulacją kąta 
nachylenia z 80 diodami LED w ciepłobiałej barwie, które zapewniają strumień światła 
o mocy 1500 lm. Moc: 10,8 W. Temperatura barwowa: 2700 K. Odcień: Ciepłobiały. 
Strumień świetlny: 1500 lm. IP44. Typ akumulatora: NiMH. Typ baterii: AA. Pojemność 
akumulatora: 2000 mAh. 6 V. Waga: 1,3 kg. 004-584 Cena reg. 179,- 

Ładowanie za pomocą 
ogniwa słonecznego! 

129,- 
Taniej o 50,-

Wózek ogrodowy 50 l
Wielofunkcyjny i odporny na działanie warunków atmosferycznych wózek  
ogrodowy do łatwego transportowania i przechowywania zarówno wewnątrz, jak  
i na zewnątrz pomieszczeń. Lekki, wytrzymały i wyposażony w kółka oraz uchwyty.  
Maks obciążenie: 50 kg. 50 l. Dł. 56 x szer. 51 x wys. 84 cm. 004-231 Cena reg. 69,99 

5499 
Taniej o 15,-

Reflektor LED 140 lm
Akumulatorowy re�ektor LED. Re�ektor jest wyposażony w dwa tryby świecenia 
i jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym 1200 mAh (w zestawie). W zestawie 
ładowarka 230 V i przewód do ładowania.   Moc: 3 W. Zasięg: 130 m. Strumień 
świetlny: 140 lm. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 1200 mAh. Czas 
pracy akumulatora: 2 h. Czas ładowania: 4 h. 3,7 V. Dł. 219 x szer. 134 x Ø 134 mm. 
Waga: 366 g. 002-655 Cena reg. 64,99 

4999 
Taniej o 15,-

Listwy magnetyczne 3 szt. 
Praktyczny produkt, dzięki któremu wszystkie 
narzędzia będą na swoim miejscu! Listwy można 
zamocować na wszystkich metalowych powier-
zchniach, a także przykręcić (śruby w zestawie). 
Dł. 200/300/460 x szer. 25 x głęb. 15 mm. 
740-041 Cena reg. 32,99 

2499 /3 szt.

Taniej o 8,-

1

Nożyce do żywopłotu 18 V, Li-Ion 1,3 Ah, 450 mm
Zasilane akumulatorowo nożyce do żywopłotu z długimi ostrzami szlifowanymi diamentowo i wysoką prędkością pracy do sprawnego podcinania krzewów 
i żywopłotów. Dzięki swojej niskiej wadze i miękkiemu uchwytowi są wyjątkowo wygodne w użyciu. W zestawie akumulator 1,3 Ah, ładowarka i osłona ostrza. 
Zakres cięcia: 18 mm. Długość prowadnicy/ostrza: 450 mm. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 1,3 Ah. 18 V. Waga: 2,9 kg. 004-239 

W zestawie akumulator 
i ładowarka!

499,- 

Kolorowa taczka  
ze skrzynią 65 l

Taczka 65 l
Atrakcyjna cenowo, kolorowa taczka z kołem pneumatycznym, skrzynią ze stali 
lakierowanej proszkowo o grubości 0,6 mm i rurami ze stali galwanizowanej 
o grubości 1,2 mm. Maks obciążenie: 100 kg. 65 l. Dł. 121 x szer. 61 x wys. 
63 cm. Waga: 7,4 kg. 000-697 Turkusowy. 000-698 Limonkowy.  
000-699 Wiśniowy. Cena reg. 94,99 

79 99 
Taniej o 15,-

13 99 

1. Głowica do grabi Stalowa. Pasuje do trzonka Ø22 mm. Szer:42 cm. 
034-059 Cena reg. 14,99 TERAZ 13,99 

Zapoznaj się  
z naszym szerokim 

asortymentem  
nożyc ogrodowych  
w multimarketach 

Jula i na jula.pl.

https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/lampy-sloneczne/oswietlenie-led-zasilane-energia-sloneczna-004584/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzet-rtv/latarki-i-reflektorki/reflektory/reflektor-led-002655/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/taczki/taczka-000699/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/grabie-zwykle-i-wachlarzowe/glowica-do-grabi-034059/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/taczki/wozek-ogrodowy-004231/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/maszyny-do-przycinania/elektryczne-pily-do-galezi/pila-do-galezi-004841/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/meble-ogrodowe/poduszki-i-skrzynie-na-poduszki/skrzynia-na-poduszki-791142/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/systemy-do-przechowywania-narzedzi/tablice-narzedziowe-i-akcesoria/listwy-magnetyczne-740041/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/maszyny-do-przycinania/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu/nozyce-do-zywoplotu-004239/


Więcej informacji na jula.pl

Do 10% rabatu na każde zakupy • Zarządzanie zakupami poprzez 

aplikację mobilną • Jedno konto - kilku użytkowników
Program 
dla firm

Oprawa punktowa IP54
Lampa punktowa z grotem z możliwością demontażu i otworami 
montażowymi (do zamocowania na elewacji itp.). Obudowę 
lampy wykonano z odlewanego aluminium, a klosz ze szkła. 
Żarówka do kupienia osobno. Długość kabla: 3 m. Maks. 
dopuszczalna moc żarówki: 35 W. Klasa energetyczna (A++ - E): 
A++. Dostosowane do żarówek o klasie energetycznej: A++ do D. 
Oprawka: GU10. IP54. 230 V. Dł. 10 x szer. 10 x wys. 31,5 cm. 
000-926 Cena reg. 54,99 

4999 
Taniej o 5,-

Latarnia ścienna 
Stylowe, nierdzewne oświetlenie zewnętrzne do montażu ściennego. Nierdzewna 
oprawa ścienna marki Anslut z eleganckim szklanym kloszem i klasycznym  
gwintem E27. Żarówka do kupienia osobno. Dostosowane do żarówek o klasie  
energetycznej: A+ do D. Maks. dopuszczalna moc żarówki: 60 W. Klasa energetyczna 
(A++ - E): A+. Oprawka: E27. IP44. 230 V. Szer. 22 x wys. 27 x gł. 23,5 cm.  
423-924 Cena reg. 99,99 

6999 
Taniej o 30,-

Najwyższa ocena 

w teście!  

Testfakta.se,  

14 maja 2017 r.

Grill elektryczny 2200 W
Grill dla osób, które nie lubią grillowania na dymiącym węglu i brykietach. Produkt 
wyposażono w powierzchnię grillowania z te�onową powłoką i powierzchnią 
smażenia. Do regulacji temperatury służy pięciostopniowy termostat. Powierzchnia 
grillowania: 34x44 cm. Moc: 2200 W. Długość kabla: 2,8 m. 230 V. Wys:92 cm. 
802-467 Cena reg. 329,- 

299,- 
Taniej o 30,-

Blender 600 ml, 300 W
Wyjątkowo praktyczny blender, dzięki któremu zmiksujesz smoothie 
bezpośrednio w kubku. W zestawie z Shakerem Mix & Go Steel 
są: dwa kubki o pojemności 600 ml, dwie pokrywki oraz pokrywa 
z ostrzami. 600 ml. Moc: 300 W. Długość kabla: 70 cm. 230 V. 
Szer. 24 x wys. 35 x gł. 29 cm. 802-725 Cena reg. 129,- 

Nierdzewny blender 
w zestawie z dwoma 
pojemnikami 600 ml 89,- 

Taniej o 40,-

Szafka łazienkowa 60x58 cm
Biała sza»a łazienkowa z trzema półkami z każdej strony i drzwiczkami z lustrem  
po zewnętrznej części. Za drzwiczkami kryją się kolejne trzy półki. Wykonana  
z laminowanego MDF. W zestawie okucia montażowe. Szer. 60 x wys. 58 x gł. 17 cm. 
Waga: 7,5 kg. 434-000 Cena reg. 89,99 

Trzy półki skryte  
za drzwiczkami  

z lustrem

7499 
Taniej o 15,-

Zlew gospodarczy 
Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej np. do pomieszczeń gospodarczych i pralni. Wyposażony 
w kratkę na wiadro. W zestawie wkręty, kołki, mocowanie naścienne i zawór spustowy (G32 mm). 
Syfon do kupienia osobno. Wymiary: Szer. 460 x wys. 350 x głęb. 230 mm. 003-802 Cena reg. 349,- 

299,- 
Taniej o 50,-

1. Bateria umywalkowa Montowana na ścianie bateria umywalkowa pasująca doskonale zarówno do zlewu gospodarczego, jak 
i umywalek. Wyjątkowo długa i obrotowa wylewka. Montowana na listwie do mocowania baterii. Atesty Sintef, Sitac i PZH. Rozstaw: 
150–160 mm. 003-805 Cena reg. 159,- 

159,- 
1

Regał prysznicowy 
Praktyczny wieszak prysznicowy z trzema półkami 
wykonany ze stali nierdzewnej. Można go zawiesić 
na krawędzi kabiny, drążku lub ścianie. Szer. 23 x 
wys. 83 x głęb. 16 cm. 434-396 Cena reg. 79,99 

4999 
Taniej o 30,-

Multimetr 
Solidny i wytrzymały multimetr, który umożliwia wykrywanie usterek i kontrolę 
obwodów i komponentów elektronicznych. Siedem funkcji pomiaru, w tym funkcja 
NCV do szybkiego mierzenia bezprzewodowego, zapisywanie zmierzonych wartości 
i funkcja automatycznego wyłączania to kilka z właściwości, które może zapre-
zentować. Dł. 146 x szer. 110 x wys. 60 mm. 006-281 Cena reg. 44,99 

Funkcja NCV – szybkie pomiary 
bez przewodów testowych!

3499 
Taniej o 10,-

https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/latarnie-scienne/latarnia-scienna-423924/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/oswietlenie-ogrodowe/oprawa-punktowa-000926/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-przyrzadzania-potraw/blendery/blender-802725/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/instalacja-elektryczna/testery/multimetry/multimetr-006281/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-elektryczne/grill-elektryczny-802467/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/instalacja-wodna-i-sanitarna/akcesoria-lazienkowe/artykuly-lazienkowe/regal-prysznicowy-434396/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/instalacja-wodna-i-sanitarna/wyposazenie-lazienek/szafki-lazienkowe/szafka-lazienkowa-434000/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/instalacja-wodna-i-sanitarna/armatura-wodna-grzewcza-i-sanitarna/zlewozmywaki-i-akcesoria/zlew-gospodarczy-003802/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/instalacja-wodna-i-sanitarna/armatura-wodna-grzewcza-i-sanitarna/baterie-wannowe/bateria-umywalkowa-003805/


Kompresor 24 l, 1500 W, 222 l/min
Kompresor olejowy do każdego rodzaju prac wymagających sprężonego powietrza. Ze zbiornikiem o pojemności 24 l, dwoma 
manometrami, dużymi kołami i solidnym uchwytem. Wydajność efektywna: 150 l/min. Wydajność: 222 l/min. Przyłącze powietrza: 
1/4”. Maks ciśnienie robocze: 8 bar. Moc: 1500 W. Prędkość obrotowa: 2850 /min. Pojemność zbiornika: 24 l. Poziom hałasu: 98 dB. 
Napięcie: 230 V. Wymiary: Dł. 60 x szer. 26 x wys. 59 cm. Waga: 24 kg. 003-355 Cena reg. 499,- 

Zbiornik 24 l – zachowaj 
ciśnienie na dłużej!

Zestaw końcówek i wierteł 75 elementów 
Praktyczna walizka z końcówkami wkrętarskimi, wiertłami  
do metalu oraz uchwytem na końcówki. 007-094 Cena reg. 109,- 

89,- 
Taniej o 20,-

Wielofunkcyjny  
zestaw z akumulatorem  

i ładowarką.

Wkrętarka i latarka 18 V, 50 Nm, 2,0 Ah
Zestaw narzędziowy składający się z wkrętarki i latarki! Dwa biegi, zmienna prędkość i solidny szybkozaciskowy uchwyt szczękowy  
to tylko kilka cech tej wkrętarki. Latarkę o strumieniu świetlnym 150 lm można trzymać w ręce lub używać jako oświetlenie robocze dzięki 
blokowanemu przełącznikowi i obrotowej głowicy. W zestawie akumulator (2,0 Ah) i ładowarka. Moment obrotowy: 50 Nm. Prędkość 
obrotowa: 0-440/0-1600/min. Liczba momentów: 24 + tryb wiercenia. Rozmiar uchwytu: 13 mm. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność 
akumulatora: 2,0 Ah. Czas ładowania: 1,5 h. 18 V. 003-783 

429,- 

Pilarka tarczowa 1200 W, Ø185 mm
Kompaktowa pilarka tarczowa o dużej mocy, z regulacją kąta cięcia (0–45°) przydatna 
np. do piłowania listew i opasek maskujących. Wyposażona w stosunkowo dużą tarczę, 
regulację głębokości cięcia oraz odciąg pyłu. Moc: 1200 W. Prędkość obrotowa: 5800/
min. Głębokość cięcia 45°/90°: 46/62 mm. Wymiary tarczy tnącej: 185x20 mm. 
Długość kabla: 2 m. 230 V. Waga: 3,2 kg. 004-207 Cena reg. 149,- 

Pilarka szablasta 710 W
Wygodna w użyciu pilarka szablasta z kompaktowym korpusem, bezstopniowym 
regulowaniem prędkości, wymianą ostrzy bez użycia narzędzi i gumowanymi 
uchwytami. Dwa ostrza w zestawie. Moc: 710 W. Prędkość obrotowa: 0-2800 s/min. 
Skok: 20 mm. Długość kabla: 2 m. 230 V. Waga: 2,2 kg. 000-902 Cena reg. 139,- 

109,- 
Taniej o 30,-

Wyciągarka do quada 12 V, 

907 kg
Praktyczna i mocna wyciągarka do montażu 
na quadzie. Przełożenie: 153:1. Maks 
obciążenie: 907 kg. Moc: 671 W. 12 V. Dł. 2
85 x szer. 105 x wys. 105 mm. Waga: 5 kg. 
604-097 Cena reg. 269,- 

229,- 
Taniej o 40,-

Pas transportowy 
Mocny pas transportowy przeznaczony np. do mocowania towaru na czas 
transportu. Siła zrywająca: 2000 kg.  
388-614 Wymiary taśmy: 5 mx35 mm. Cena reg. 37,99  
388-615 Wymiary taśmy: 10 mx35 mm. Cena reg. 59,99 TERAZ 49,99 

Wytrzymałość  
na zerwanie: 2000 kg

1. Narzędzie pneumatyczne Zestaw wysokiej jakości, który zawiera trzy dysze, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania 
z manometrem oraz wąż spiralny o długości 5 m ze złączkami pneumatycznymi. 004-352 Cena reg. 69,99 TERAZ 49,99 

Kamera cofania 
Łatwy do instalacji system kamery cofania z kamerą szerokokątną i monitorem 
o wysokiej rozdzielczości. Komunikacja między dwiema jednostkami odbywa się 
bezprzewodowo.  12/24 V. 005-017 Cena reg. 699,- 

W zestawie akcesoria  
montażowe i instalacyjne.

499,- 
Taniej o 200,-

1. Akumulator Element serii Ryobi One+. Monitorowanie ogniw IntelliCell i wbudowany wskaźnik stanu akumulatora. Produkt kompatybilny 
ze wszystkimi ładowarkami 18 V marki Ryobi. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 3 Ah. 18 V. 007-440 Cena reg. 399,- 

4999 

Od

37 99 

399,- 

W aplikacji Jula znajdziesz nasz pełen asortyment!

Zapoznaj się z 15.000 artykułów w wygodny sposób.

129,- 
Taniej o 20,-

1

1

449,- 
Taniej o 50,-

https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-transportowe/wciagarki-i-wyciagarki/wciagarki-elektryczne-12-v/wyciagarka-do-quada-604097/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki/elektryczne-pilarki-tarczowe/pilarka-tarczowa-004207/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki/elektryczne-pily-tygrysice/pilarka-szablasta-000902/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-transportowe/zabezpieczanie-bagazu/pasy-sciagajace/pas-transportowy-388614/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/koncowki-wkretakow-i-zestawy-koncowek/zestawy-wiertel-koncowek-do-wkretakow/zestaw-koncowek-iwiertel-007094/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/elektronika-samochodowa/kamery-cofania/kamera-cofania-005017/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wkretarka-ilatarka-003783/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/akcesoria-do-elektronarzedzi/baterie/akumulator-007440/


Czas zadbać o formę

jula.pl
Kup na jula.pl i odbierz zamówienie w sklepie

Spodnie 
Wygodne spodnie treningowe o luźnym kroju 
i z szerokim pasem, wykonane z przyjemnej 
w dotyku mieszanki bawełny i poliestru.  
W pasie są dwie kieszenie boczne i szary 
ściągacz. Materiał: Bawełna 80%, poliester 20% 
(260 g/m²). Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 
908-029 Cena reg. 44,99 

3499 
Taniej o 10,-

Termoaktywny t-shirt 
Wygodny t-shirt z materiału termoaktywnego, który odprowadza wilgoć. 
Koszulka ma podszewkę siatkową po bokach, krótkie rękawy, okrągły dekolt 
i logo z odblaskowego materiału na ramionach. Materiał: Poliester 100%. 
Dostępny w rozmiarach S–XXXL. Nadruk. 003-417 Cena reg. 39,99 

Termoaktywny materiał  
przpuszczający  

powietrze!

2999 
Taniej o 10,-

Wiosła treningowe 
Wiosła treningowe to kompaktowy i praktyczny przyrząd do domowej 
siłowni. Osiem poziomów oporu, regulowanych ręcznie za pomocą pokrętła 
umieszczonego z przodu urządzenia. Maks obciążenie: 120 kg. Koło zamachowe: 
7 kg. Szer. 178 x wys. 46 x głęb. 49 cm. Waga: 24,2 kg. 003-148 Cena reg. 799,- 

749,- 
Taniej o 50,-

Rower treningowy 
Rower treningowy z magnetycznym systemem obciążenia i cyfrowym komputerem 
treningowym oraz ośmioma różnymi poziomami oporu. Maks obciążenie: 110 kg. 
Koło zamachowe: 4 kg. Szer. 52 x wys. 138 x dł. 87 cm. Waga: 21,5 kg.  
002-714 Cena reg. 549,- 

499,- 
Taniej o 50,-

Bieżnia 0-12 km/h
Solidna bieżnia z mnóstwem funkcji i udogodnień! Wyposażona między 
innymi w amortyzowany pas biegowy, dziewięć różnych programów 
i pulsometr. Maks obciążenie: 100 kg. Moc: 1,2 kW. 230 V. Wymiary: Dł. 158 
x szer. 72 x wys. 122 cm. Waga: 47 kg. 002-400 Cena reg. 1 499,- 

Pulsometr, Bluetooth i dziewięć 
programów treningowych!

1 299,- 
Taniej o 200,-

Kurtka przeciwwiatrowa damska 
Kurtka sportowa, która chroni przed niekorzystnym wpływem warunków atmos-
ferycznych i wiatrem. Kurtka jest zapinana na zamek błyskawiczny, ma elementy 
odblaskowe, dwie boczne kieszenie i małą kieszeń na rękawie. Czarne/Szare. 
Materiał: Poliester 90%, elastan 10% + poliester 100%. Dostępne rozmiary S-XXL. 
003-371 Cena reg. 129,- 

 Kurtka sportowa, 
która chroni przed 

wiatrem!

99,- 
Taniej o 30,-

1. Mata treningowa Wygodna mata treningowa, która ułatwia i uprzyjemnia trening. Dł. 
62 x szer. 62 x wys. 1,2 cm. 951-060 Cena reg. 64,99/4 szt. 

Sprawdź szeroką 
ofertę sprzętu  
sportowego  

w naszych sklepach 
lub na jula.pl

64 99 /4 szt.

1

Pojemnik 60 l
Praktyczny pojemnik na lekko obracających się kółkach, dzięki którym łatwo go można przemieszczać. 
Dzięki przykrywie sprawdza się idealnie jako pojemnik do przechowywania lub kosz na odpady. 60 l. Szary. 
Dł. 48 x szer. 42 x wys. 64 cm. 006-123 Cena reg. 69,99 

49 99 
Taniej o 20,-

Szafka na klucze 
Sza»a na klucze z zamkiem szyfrowym na czterocyfrowy kod, który oczywiście możesz 
zmienić w dowolnym momencie. Można ją zawiesić zarówno wewnątrz pomieszczeń 
jak i na dworze. W środku haczyk do zawieszenia kluczy. W zestawie wkręty. 
Szer. 61 x wys. 85 x gł. 38 mm. 343-585 Cena reg. 79,99 

4999 
Taniej o 30,-

https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/urzadzenia-treningowe/wiosla-treningowe/wiosla-treningowe-003148/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/urzadzenia-treningowe/rowery-treningowe/rower-treningowy-002714/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/urzadzenia-treningowe/bieznie/bieznia-002400/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/przyrzady-treningowe/dywaniki-treningowe/mata-treningowa-951060/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/Odziez-treningowa/Spodnie-i-szorty/spodnie-908029/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/Odziez-treningowa/T-shirty-i-koszulki/termoaktywny-t-shirt-003417/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/trening-i-zdrowie/Odziez-treningowa/kurtki-i-bluzy/kurtka-przeciwwiatrowa-damska-003371/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/Przechowywanie-odpadow/kosze-na-smieci/pojemnik-006123/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/okucia/klodki/klodki-na-klucz/szafka-na-klucze-343585/


Śledź nasz pro�l i bądź 
zawsze na bieżąco!

facebook.com/julapolska

Oferta obowiązuje od 06.09.2019 do 22.09.2019 lub do wyczerpania zapasów. Ceny zawierają podatek VAT. Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
do zmiany cen oraz błędów edytorskich. Multimarkety Jula nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do Jula!
Bielsko-Biała Centrum Handlowe Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2 Bydgoszcz Park Handlowy Batory ul. Fabryczna 1B Gdańsk Morski Park Handlowy, 
ul. Przywidzka 6 Gliwice Centrum Handlowe Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315 Kielce Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20, Lublin Park Handlowy 
Tatary, ul. Mełgiewska 2c Łódź ul. Św. Teresy 100 Poznań HOMEPARK Franowo, ul. Szwedzka 10A Słupsk Centrum Handlowe Jantar, ul. Szczecińska 58 
Szczecin MMG Centers Szczecin, ul. Andrzeja Struga 31A Warszawa HOMEPARK Targówek, ul. Malborska 49 Warszawa HOMEPARK Janki, pl. Szwedzki 
3 Wrocław Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 22

Powitaj jesień tak jak chcesz!

Lampa punktowa ścienna IP54
Nowoczesna lampa ścienna wykonana z aluminium. Snop światła skierowany w dół. Żarówka do kupienia osobno. Dos-
tosowane do żarówek o klasie energetycznej: A++ do D. Maks. dopuszczalna moc żarówki: 35 W. Klasa energetyczna (A++ - E): 
A++. Oprawka: GU10. IP54. 230 V. Wys. 10,5 x gł. 12,5 x Ø 7,5 cm. 422-292 Aluminium. 422-293 Czarna. Cena reg. 59,99 

34 99 
Taniej o 25,-

Nóż rzemieślniczy 100 mm
Niedrogi nóż wyposażony w ostrze ze stali węglowej, 
wbudowaną osłonę dłoni i wytrzymały pokrowiec. 
Wymiary ostrza: 100x2 mm. 002-403 Cena reg. 9,99 

7 99 
Taniej o 2,-

Osuszacz powietrza 20 l/24 h, 280 W
Produkt przeznaczony do użytku w pomieszczeniach o powierzchni 30–50 m² 
i wyposażony w regulację wilgotności powietrza oraz tryb ciągłego odprowadzania 
wilgoci. Ponadto dostępny jest wyłącznik czasowy 24 h do programowania 
opóźnionego startu lub wyłączenia (30 min–24 h). Moc: 280 W @27 °C/60 %. 
Zakres temperatur: 5-32 °C. Przepływ powietrza: 99/125/168 m³/h. Zdolność 
odprowadzania wilgoci: 20 l/24 h. Pojemność zbiornika: 3 l. Poziom hałasu: 56 dB. 
Długość kabla: 1,8 m. Czynnik chłodniczy: R290 (75 g). 230 V. Szer. 350 x wys. 510 x 
gł. 245 mm. Waga: 15,1 kg. 007-017 Cena reg. 749,- 

699,- 
Taniej o 50,-

 

Suszarka do grzybów i owoców 
Suszarka do grzybów z pięcioma obrotowymi sitami, wydajnym wentylatorem 
i bezstopniową regulacją temperatury. Moc: 250 W. Zakres temperatur: 40-70 °C. 
Długość kabla: 1,1 m. 230 V. Wys. 34 x Ø 28 cm. 001-641 Cena reg. 139,- 

99,- 
Taniej o 40,-

1. Lampa punktowa ścienna Nowoczesna lampa ścienna z aluminium. Snop światła skierowany jest w górę i w dół. 
Żarówki do kupienia osobno. Dostosowane do żarówek o klasie energetycznej: A++ do D. Maks. dopuszczalna moc 
żarówki: 2x35 W. Klasa energetyczna (A++ - E): A++. Oprawka: GU10. IP54. 230 V. Wys. 19,5 x gł. 12,5 x Ø 7,5 cm. 
422-290 Czarna. 422-291 Aluminium. Cena reg. 79,99 TERAZ 54,99 

Odkurzacz samojezdny 
Urządzenie ma zdejmowane szczotki boczne, czujniki schodów oraz bezworkowy 
zbiornik na kurz z �ltrem HEPA nadającym się do mycia. W zestawie z ładowarką 
i zapasową szczotką. Typ akumulatora: NiMH. Pojemność akumulatora: 500 mA. 
Czas pracy: 90 min. Czas ładowania: 4 h. 230/12 V. Wys. 65 x Ø 290 mm. Waga: 
1750 g. 007-876 Cena reg. 349,- 

219,- 
Taniej o 130,-

Pochłaniacz wilgoci 
Pochłaniacz wilgoci, który gwarantuje utrzymanie wilgotności powietrza  
na poziomie 45–65 %. Idealny do pomieszczeń o kubaturze do 35 m³, nie 
potrzebuje kabli ani prądu i wystarcza na 1–3 miesiące, w zależności od stopnia 
wilgotności (podany czas na jeden wkład wymienny). Jeden wkład wymienny 450 g 
w zestawie. Dł:18xSzer:11xWys:17 cm. Waga: 640 g. 416-113 Cena reg. 22,99 

Idealny do pomieszczeń  
o kubaturze do 35 m³

1499 
Taniej o 8,-

5499 

1

Dmuchawa/odkurzacz do liści 2,4 kW, 270 km/h, 45 l
Mocna dmuchawa/odkurzacz do liści ze zbiornikiem. Bezproblemowa obsługa dzięki 
małym kółkom u góry rury. Prędkość wydmuchu: 270 km/h. Moc ssania: 2,4 kW. 
Długość kabla: 35 cm. 230 V. Waga: 3 kg. 004-908 Cena reg. 119,- 

1

99,- 
Taniej o 20,-

Z praktycznym 
zbiornikiem!

0%
Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 06.09.2019 r. Materiał ma charakter 
reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Partnera. Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania 
uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Malborska 49, (NIP: 524-271-85-25) współpracuje z BNP Paribas Bank Polska S.A. (NIP: 526-10-08-546) i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa 
finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt. 

Promocja 0% dotyczy okresu kredytowania od 3 do 10 rat i obowiązuje w okresie 06.09-10.11.2019.

RRSO=0%

3999 

1. Przedłużacz Solidny przedłużacz z uziemieniem, wypro�lowanym wtykiem 
i gniazdem z klapką. Rodzaj kabla: H05RN-F 3G1,5 mm². IP44. Długość kabla: 10 m. 
403-277 Cena reg. 49,99 TERAZ 39,99  Cena za mb 4,00

https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/latarnie-scienne/lampa-punktowa-scienna-422292/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/latarnie-scienne/lampa-punktowa-scienna-422290/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-przyrzadzania-potraw/suszarki-do-grzybow-i-owocow/suszarka-do-grzybow-iowocow-001641/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-samojezdne/odkurzacz-samojezdny-007876/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/ogrzewanie-i-wentylacja/urzadzenia-do-uzdatniania-powietrza/pochlaniacze-wilgoci/pochlaniacz-wilgoci-416113/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/noze/noze-rzemieslnicze/noz-rzemieslniczy-002403/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/ogrzewanie-i-wentylacja/urzadzenia-do-uzdatniania-powietrza/odwilzacze-elektryczne/osuszacz-powietrza-007017/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/odkurzacze-i-zamiatarki/elektryczne-odkurzacze-dmuchawy-do-lisci/dmuchawa-odkurzacz-do-lisci-004908/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/instalacja-elektryczna/przedluzacze-i-rozgalezniki/przedluzacze/przedluzacz-403277/

