
69,99
tylko

44,99
tylko

49,99
tylko

SPICE & SOUL®

Garnek aluminiowy
z pokrywką
do wszystkich  rodzajów  
kuchenek

59,99
tylko

poj. 4,2 l, śr. 24 cmpoj. 2,3 l, śr. 20 cm poj. 6 l, śr. 28 cm

SPICE & SOUL®

Rondel aluminiowy
z pokrywką
do wszystkich  rodzajów  
kuchenek,
poj. 1,4 l, śr. 16 cm

5.09.19 – 11.09.19 NonFood Top Artykuł

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły promocyjne, ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD CZWARTKU 12.09.2019
DO ŚRODY 18.09.2019

TOP ARTYKUŁ!



5.09.19 – 11.09.19 NonFood Vorwerbeplakat

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły promocyjne, ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD CZWARTKU 12.09.2019
DO ŚRODY 18.09.2019
OD CZWARTKU 12.09.2019
DO ŚRODY 18.09.2019

37,99
tylko

SPICE & SOUL®

Zestaw noży 
kuchennych 5

sztuk

39,99
tylko

SPICE & SOUL®

Zestaw młynków 
do soli i pieprzu
wym. 5,5 x 15 cm

Wysokiej 
jakości młynek 
ceramiczny

44,99
tylko

HIP & HOPPS®

Kurtka softshell  
dziecięca
rozm. 122–152

49,99
tylko

HIP & HOPPS®

Buty sportowe 
dziecięce
rozm. 29–35

tylko

19,99
tylko

HIP & HOPPS®
Koszulka dziecięca
z długim rękawem
rozm. 122–152

tylko
HIP & HOPPS®

tylkotylko

2
sztuki

79,99
99,99 -20%

Czajnik bezprzewodowy JK1055 
poj. 1,7 l,
długość przewodu 0,72 m,
moc 2200 W,
automatyczne 
wyłączanie,
bezprzewodowa 
podstawa obrotowa

Taboret 
drewniany
wym. 
40 x 20 x 20 cm

Letni płyn 
do 
spryskiwaczy
poj. 4 l
(=1 L 1,00)

3,99
tylko

16,99
tylko

✓ poj. 0,5 l
 5 sztuk

✓ poj. 1 l
 3 sztuki

✓ poj. 1,25 l
 3 sztuki

✓ poj. 2 l
 2 sztuki

✓ poj. 0,75 l
 4 sztuki

5,99
tylko

Zestaw pojem-
ników na żywność
różne rodzaje


