Inspiracje w
OFERTA OD 13 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Stwórz własny plac zabaw!

79

99

145
cm

połącz
wszystkie
razem

ZESTAW OGRODOWY
DLA DZIECI

wym. igloo 120×73 cm,
wym. tipi 71×71×145 cm,
wym. tunelu ø48×102 cm
3 elem. 1 kpl.
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55 cm

69

104 cm

99

ZESTAW TUNELI
DO ZABAWY

wym. tunelu ø45×90 cm,
wym. namiotu ø90×55 cm
5 elem. 1 kpl.

cm
75

95 cm

39

99

> czteroczłonowy
> łatwy do rozłożenia
> gwarantuje godziny
wspaniałej zabawy

65.-

inne wzory:

NAMIOT OGRODOWY
DLA DZIECI

NAMIOT - DOMEK
DLA DZIECI

wym. 104×75×95 cm, 1 szt.

1 szt.

135 cm

Namiot - domek
to idealna propozycja
dla dzieci. Otwierany
z przodu, posiada
2 okienka i jest łatwy
w złożeniu. Produkt
wykonany jest
z trwałego materiału
syntetycznego. Idealnie
nadaje się do użytku
domowego oraz
zewnętrznego.

105 cm

FANTASTYCZNA ZABAWA DLA DZIECI >

ilość ograniczona

139.wodoodporny
materiał

bezpieczne
pasy

HUŚTAWKA
OGRODOWA
DLA DZIECI

wym. 115×75×110 cm, 1 szt.

Dwuosobowa,
dziecięca huśtawka
ogrodowa. Kolorowa,
solidna, wygodna
i bezpieczna.
Produkt
wykonany jest
z wysokiej
jakości materiałów.

1299
KREDA
CHODNIKOWA
W WIADERKU

20 szt. 1 kpl.

36

łatwo się
składa

99 KRZESEŁKO
OGRODOWE
DLA DZIECI

wym. 48×24×47 cm
1 szt.

wodoodporny
materiał

99.-

ilość ograniczona

ZESTAW MEBLI
OGRODOWYCH
DLA DZIECI

4 szt. 1 kpl.

inne wzory:

> parasol ø105 cm
> stolik ø50 cm
> krzesełko
wym. 38×38×50 cm

> materiał wodoodporny
> wykonany z wysokiej jakości materiałów
> sympatyczny nadruk dla dzieci

wodoodporny
materiał

69
wesołe
kolory,
estetyczne
wykonanie

> łatwy montaż
i demontaż
> solidna, stalowa
konstrukcja
> zadaszenie
osłaniające
przed deszczem
lub słońcem

99.-

99 PODWÓJNA
PIASKOWNICA

(2 kolory)
wym. 78×86×40 cm, 1 kpl.

ilość ograniczona

PIASKOWNICA/
BASEN
Z NAMIOTEM

do 3 lat
do zabawy z wodą
i z piaskiem

wym. 150×150×170 cm, 1 szt.

drugi kolor

Basen
można
napełnić
wodą,
piłeczkami
lub piaskiem.

2

Zabawki nie są dołączone do piaskownicy.

29

regulacja
rozmiaru

99

3999

posiada 5 otworów
wentylacyjnych

DESKOROLKA

(różne wzory)
wym. 42 cm×12 cm, 1 szt.

DZIECIĘCE
AKCESORIA
SPORTOWE

na kolana

> KASK
1 szt.

> OCHRANIACZE
DZIECIĘCE

(różne wzory), rozm. S-M
6 szt. 1 kpl.

na łokcie

> zapewniają ochronę
miejsc narażonych
na urazy
> szybkie do założenia
> wygodne rzepy
> dla użytkowników
o masie ciała do 25 kg

na nadgarstki

29

> doskonała, wytrzymała
konstrukcja
> idealna dla dzieci do
przemieszczania się po
ulicach i chodnikach

59
79.-

99

RĘKAWICE
BRAMKARSKIE

2 szt. 1 kpl.

max

99

HULAJNOGA
TRÓJKOŁOWA
DLA DZIECI

1 szt.

antypoślizgowe
rączki

HULAJNOGA
BALANSOWA

60 kg

1 szt.

materiał: poliuretan
rozm. 5, waga 420 g

29

cm

regulowana
wysokość
kierownicy

max

PIŁKA NOŻNA
ADIDAS FINAL
CARDIFF 2017

25 kg

1 szt.

Z SIATKĄ
99 OBRĘCZ
DO KOSZYKÓWKI

Zestaw zawiera:
> 5 pierścieni
> 5 palików
z podstawą

> kółka przednie 150 mm,
tylnie 125 mm, PVC
> waga netto: 2 kg
> szeroki podest
z chropowatą
antypoślizgową
powierzchnią

max
66

45.-

> kółka przednie
120 mm, świecące
LED, PU tylne 80 mm
> 3 stopniowa
regulacja wysokości
80/85/95 cm
> waga netto: 2.4 kg

drugi wzór:

dwie kieszonki
zapinane
na zamek

kosz ø23,5 cm, 1 szt.

Idealny zestaw do
zabawy na plaży
lub podwórku.

36

99

Zestaw zawiera:
> 2 rakietki
i gumową
piłeczkę

TORBA
SPORTOWA

wym. 44×26×21 cm, 1 szt.
Idealny zestaw do gry
na plaży, w ogrodzie
lub w domu.

17
99
24
99

SASZETKA
"NERKA"

wym. 31×15×8,5 cm, 1 szt.

RING
PIERŚCIENIE
+ OKRĘGI
KRZYŻAKI

wym. pierścienia
ø25 cm,
dł. palika 35 cm
6 elem. 1 kpl.

16

99

GRA RINGO

obręcz ø24 cm,
dł. palika 36 cm
1 kpl.

29

99 PALETKI + PIŁKA
wym. paletki ø27 cm
3 elem. 1 kpl.

Zestaw zawiera:
> 4 pierścienie
> 2 paliki
Klasyczna gra w nowej odsłonie.
Idealny zestaw do zabawy na plaży > instrukcję
do gry
lub podwórku.
3

4999

3999

ZESTAW
SPACE WARS

1 kpl.

ŁUK Z TARCZĄ
DLA DZIECI
(różne rodzaje), 1 kpl.

Zestaw zawiera:
> łuk
> tarczę
> kołczan z 3 strzałami

3499

Zestaw zawiera:
> miecz świetlny
> tarczę
> pistolet
> maskę

14

PISTOLET
NA STRZAŁKI
PIANKOWE

dł. pistoletu 30 cm
7 elem. 1 kpl.

> STRZAŁKI
PIANKOWE

dł. strzałek 6,5 cm
30 szt. 1 kpl. 12,99

19

99

99

SAMOCHÓD
MONSTER
TRUCK

FIGURKI
GRUNGIES

(różne rodzaje), 1 szt.

1 szt.

Samochód na wysokich
kołach, typu Monster
Truck, który po
wciśnięciu zderzaka
dodatkowo unosi się
na amortyzatorach.

wydają
dźwięk

wydaje
dźwięk

1699

TRANSROBOT
CIĘŻARÓWKA

(różne rodzaje), 1 szt.

24

efekty
świetlne

SALLY
99 LALECZKA
Z AKCESORIAMI
(różne rodzaje), 1 kpl.

1499

PISTOLET / WIATRACZEK
DO BANIEK MYDLANYCH

1 kpl.

w zestawie
wys. 28 cm, 1 kpl. płyn do baniek

wysuwana
drabina
wydaje
dźwięk

3×AA

brak
w zestawie

w zestawie
płyn do baniek

36

3999

FONTANNA
DO BANIEK
MYDLANYCH

efekty
świetlne

4

Robot, który
zamienia się
w ciężarówkę
i odwrotnie.

99

WÓZ STRAŻACKI
NA BAŃKI

(różne rodzaje)
dł. 28 cm, 1 kpl.

w zestawie
płyn do baniek

16

DO BANIEK
99 TACKA
MYDLANYCH
1 kpl.

11

99

DREWNIANE
PUZZLE

rusza
oczkami
i uszkami

(różne rodzaje), 1 kpl.

2×AA

24

34

brak
w zestawie

MASKOTKI BUSH
99 PLUSZOWE
BABY COLLECTABLE
(różne rodzaje)
wys. 16 cm, 1 szt.

2×AA

99

brak
w zestawie

ORGANY
ELEKTRONICZNE
Z MIKROFONEM

wym. 38×15 cm, 1 szt.

Wielofunkcyjne organy
z całym mnóstwem
efektów, podkładów,
dźwięków i melodyjek.

3999

HUŚTAWKA
KUBEŁKOWA
Z DŹWIĘKIEM

(różne kolory)
wym. 35×35×32 cm, 1 szt.

klakson

inne kolory

> posiada wygodne siedzisko
> idealna do użytku wewnętrznego
i zewnętrznego
wydaje
dźwięk

max

50 kg

HUŚTAWKA

max

(różne rodzaje)
wym. 42×16 cm/ø28 cm, 1 szt.

19 kg

69

99
2×AA

+18 m

3699
99
99
19
69

łatwe,
stabilne
mocowanie

brak
w zestawie

drugi kolor

NOCNIK
Z MUZYKĄ

(2 kolory)
wym. nocnika
34×34×20 cm
wys. oparcia 45 cm
1 szt.

> wydaje miłe dla
dziecka dźwięki
> po złożeniu klapy
może służyć jako
podest dla dziecka

WÓZEK
SPACEROWY
DLA LALKI

(różne rodzaje)
wym. 23×53×36 cm, 1 szt.

(różne rodzaje)
wym. 48,5×22×20 cm, 1 szt.

+1

wygodne
oparcie
szybkie
składanie

JEŹDZIK
Z KIEROWNICĄ

> kierownica
sterująca
z klaksonem
> doskonała,
wielofunkcyjna
zabawka
rozwijająca
zdolności
motoryczne

klakson

max

45 kg

max

20 kg

5

59

99

ZESTAW POŚCIELI DZIECIĘCEJ

(różne wzory),
wym. 160×200 cm + 70×80 cm, 1 kpl.

19

99

1299

PODUSZKA
DZIECIĘCA

(różne wzory)
wym. 40×40 cm, 1 szt.

PIŻAMA DZIECIĘCA

(różne wzory)
rozm. 98-116 cm
lub rozm. 110-128 cm, 2 elem. 1 kpl.

inne wzory

2499

> RĘCZNIK
PLAŻOWY

(różne wzory)
wym. 70×140 cm, 1 szt.

> PONCZO
PLAŻOWE

(różne wzory)
wym. 55x110 cm, 1 szt.

> świetnie wchłania wodę
> materiał przyjemny w dotyku
> po złożeniu zajmuje bardzo
mało miejsca
> idealne rozwiązanie
dla dzieci na basen
i na plażę

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

6

4299

ŁÓŻECZKO
Z MOSKITIERĄ

inne kolory

wym. 109×63×50 cm, 1 kpl.

SUKIENKA
DZIEWCZĘCA

(różne wzory)
rozm. 98-116 cm, 1 szt.

drugi wzór

wydaje
dźwięk

> sprawdzi się w domu i w plenerze
> wygodne okienko zapinane na suwak
> gęsta siateczka z oczkami o szerokości 2 mm
> chroni niemowlęta przed owadami i słońcem
> profilowany materacyk + poduszeczka

2499

wbudowana
pozytywka

Weekend z

od czwartku

OFERTA OD 16 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

7999

URZĄDZENIE
DO GRILLA
I PANINI 2W1
750 W

powierzchnia
z efektem
marmuru,
zapobiegająca
przywieraniu

odprowadzanie
tłuszczu i taca
ociekowa

otwiera się
na płasko o 180°

zawias
przesuwny

1 kpl.

zdrowe
w zestawie przepisy
grillowanie bez kulinarne na zdrowe
tłuszczu
potrawy

39

99

3999

drugi kolor

CZAJNIK
ELEKTRYCZNY
1850-2200 W

TOSTER
750 W
1 szt.

1 szt.

drugi kolor

powłoka
antyadhezyjna
lampka
kontrolna
lampka
kontrolna
pojemność
1,7 l
uchwyt
z powłoki
termoizolacyjnej

Eleganckie moskitiery
wykonane z wysokiej
jakości materiału
to doskonały sposób
na walkę z natrętnymi
owadami.

24

99

> dociążenie
zapobiega
podwijaniu
się moskitiery

MOSKITIERA
LAMELOWA

wym. 100×230 cm, 1 szt.

9

19

99

wym. 130×150 cm, 1 szt.

> standard wym. 230×100 cm
> chmury wym. 215×100 cm
> motyle wym. 215×100 cm

MOSKITIERA DRZWIOWA
Z ZAMKIEM MAGNETYCZNYM

MOSKITIERA
OKIENNA

drugi kolor

99

drugi kolor

1 szt.

7

Weekend z

od czwartku

OFERTA OD 16 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

drewniany
uchwyt

kółka
transportowe

89.-

popielnica

GRILL

wym. 48×56×85 cm, 1 szt.

>misa i pokrywa
pokryte emalią
porcelanową
>chromowany ruszt
>system czyszczenia
"one touch"

wys. 85 cm

ø48 cm

26

99

RUSZT DO GRILLOWANIA RYB LUB MIĘS

(różne rodzaje)
wym. pojedynczego 14×58 cm lub
wym. podwójnego 26×27,5×60 cm
1 szt.

3299

KOSZ PIKNIKOWY
Z TERMOIZOLACJĄ

wym. po rozłożeniu 27,5×40×28 cm
wym. po złożeniu 21×27×8 cm
1 szt.

termoizolacyjne
wnętrze

max

10 kg
po złożeniu:

17

99

BUTELKA
Z PODWÓJNYMI
ŚCIANKAMI
I ŻELEM
CHŁODZĄCYM

wys. 25,5 cm, ø7,8 cm
poj. 530 ml, 1 szt.

chłodzący
wkład
żelowy

32

99

MATA PIKNIKOWA

> miękka tkanina łatwa do czyszczenia
wym. 130×150 cm, 1 szt.
> tył maty pokryty wodoodporną folią
> wym. 150×200 cm 42,99

wygodnie
składana

wodoodporny
tył maty

Oferta handlowa na tydzień 20/19. Ważna od 13.05 do 18.05.2019 r. i od 16.05 do 18.05.2019 włącznie lub do wyczerpania
zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od NETTO - nie odpowiadamy.
Znaki firmowe 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 16.05.2019 r. Zapraszamy do NETTO!
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