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Nasze nagrody:

Kupuj w sklepie lub online
Kupuj na jula.pl

Czas na grilla!

CZAS NA GRILLA 
Zapraszamy do naszych  
multimarketów 12-13.04! 

Szeroki wybór grilli i akcesoriów 
oraz wiele nowości! Znajdź to, 

czego szukasz!

Mamy wszystko, by rozpocząć sezon grillowania 
– teraz nic Cię nie powstrzyma!

Czas na grilla!
Mamy wszystko, by rozpocząć sezon grillowania

Bęben na wąż 20 m
Idealne rozwiązanie do stosowania w ogrodzie, na łodzi 
i w przyczepie kempingowej. Na bębnie znajduje się wąż 
Classic 13 mm (1/2”) marki Garden, a do niego zostały 
dołączone złączka kranowa, szybkozłączka, złączka ze 
stopem i dysza zraszająca Classic. Kompaktowy kształt 
ułatwia przechowywanie i transport. Średnica węża: 1/2”. 
Długość węża: 20 m. 007-394 Cena reg. 149,-

129,- 
Taniej o 20,-

Taczka 65 l
Taczka z uchwytami z tworzywa i gumowym kołem 
pneumatycznym w atrakcyjnej cenie. Wykonana z blachy 
galwanizowanej. Maks obciążenie: 100 kg. 65 l. Dł. 120 x sz
er. 63 x wys. 65 cm. Waga: 7,7 kg. 707-020 Cena reg. 74,99

5999 
Taniej o 15,-

Grill węglowy 
Duży grill z termometrem, emaliowanym rusztem grillowym, rusztem do podgrzewania oraz rusztem 
węglowym z regulacją wysokości. Z jednej strony znajduje się składany blat boczny z haczykami na 
akcesoria.  Powierzchnia grillowania: 56x42 cm. Wysokość grilla: 83 cm. Szer. 117,5 x wys. 107,5 x głęb. 
66 cm. Waga: 25 kg. Czarny. 007-134 

Wąż przyłączeniowy Wyjątkowo praktyczny do zas-
tosowania między zraszaczem a zwijakiem. W zestawie 
dwie szybkozłączki i złączka kranowa. Średnica węża: 1/2”. 
Długość węża: 1,5 m. Maks ciśnienie robocze: 25 bar. 
752-172 Cena reg. 54,99

399,- 

Przedłużacz bębnowy 15 m
Wytrzymały przedłużacz bębnowy wyposażony w przewód 
o długości 15 m, cztery uziemione gniazda, samo-
zamykające się klapki, bezpiecznik termiczny, uchwyt do 
przenoszenia i stalową ramę. Produkt zatwierdzony do 
użytku zewnętrznego. Rodzaj kabla: H05RN-F 3G1,0 mm². 
Długość kabla: 15 m. IP44. 230 V. 006-152 

6999 

Myjka wysokociśnieniowa 150 bar, 2200 W
Myjka wysokociśnieniowa o zasięgu 13 m. Usuń zaschnięty 
brud z samochodu, łodzi i domu. Długość węża: 8 m. 
Ciśnienie pompy: 150 bar. Ciśnienie robocze: 115 bar. 
Przepływ: 440 l/h. Moc: 2200 W. Długość kabla: 5 m. 230 
V. Waga: 8,8 kg. 006-464 

549,- 

1. Zestaw akcesoriów do grilla Zestaw narzędzi do grilla marki Kayoba sprzyja udanym 
wieczorom! Zestaw składa się ze szczypiec i widelca do grilla oraz łopatki do smażenia 
– te trzy części są nieodzownymi akcesoriami zarówno dla nowego właściciela 
grilla, jak i bardziej zaprawionego weterana grillowania. Wszystkie elementy 
wykonano ze stali nierdzewnej i wyposażono w gumowane uchwyty, które 
bardzo stabilnie leżą w dłoni. 004-438 Cena reg. 99,99

1

99 99

https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/grill-weglowy-007134/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/myjki-wysokocisnieniowe/elektryczne-myjki-wysokocisnieniowe/myjka-wysokocisnieniowa-006464/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/nawadnianie-i-osuszanie/systemy-nawadniajace/bebny-i-uchwyty-do-zwijania-wezy-ogrodowych/beben-na-waz-007394/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/instalacja-elektryczna/przedluzacze-i-rozgalezniki/bebny-kablowe/przedluzacz-bebnowy-006152/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/taczki/taczka-707020/


Nie ma na co czekać. Wyciągnij grill, przygotuj smakołyki i poczuj nareszcie 
ten wyjątkowy aromat! Sezon na grillowanie uważamy za rozpoczęty 
- w sklepach Jula czekają na Ciebie wszystkie produkty, które chcesz 
kupić w rozsądnych cenach. Potrzebujesz nowego grilla 
lub akcesoriów  do grillowania? Jesteś we 
właściwym miejscu! Już dziś przygotuj 
się do udanego spotkania przy grillu!

Poczuj ten wyjątkowy aromat!  

Grill węglowy 
Grill kulisty na kółkach, idealny na spotkanie z grupą przyjaciół lub 
rodziną. Zawory do regulowania dopływu powietrza znajdują się zarówno 
pod rusztem, jak i w pokrywie. Wysokość grilla: 82 cm. Powierzchnia 
grillowania: Ø46 cm. 737-101 

9999 

Ruszt grillowy Ruszt stalowy z dwoma stałymi uchwytami 
ułatwiającymi obsługę. Chromowana powierzchnia zapewnia 
rusztowi dobrą ochronę przed korozją i ułatwia jego czyszczenie. 
Ø 44 cm. Waga: 0,61 kg. 004-273 Cena reg. 19,99

Rozpalacz do grilla Praktyczny produkt, który rozżarzy węgiel w 
zaledwie dziesięć minut. W zestawie statyw do zamontowania 
na ścianie. Moc: 800 W. Długość kabla: 2 m. 230 V. Dł:51 cm. 
769-087 Cena reg. 49,99

Kamień do pizzy Zmień grill w piec do przepysznie kruchej pizzy! 
Świetnie sprawdza się również w piekarniku. Ø 33 cm. 004-311 
Cena reg. 44,99

Ruszty koszykowe do grilla Obszerny ruszt koszykowy 
na wszystkie smakołyki sezonu grillowego! Wyposażony w bardzo 
długą rączkę ułatwiającą obsługę. Powierzchnia grillowania: 
25x31,5 cm. Dł. 59 x szer. 31 x wys. 6,5 cm. 004-300 Cena reg. 
24,99

2499 

4499 

1999 

4999 

999
/szt. 

Węgiel drzewny, brykiet Produkowany z drewna liściastego 
(100%). Waga: 2,5 kg. 764-011 Węgiel do grilla. 764-012 Brykiet 
do grilla. Cena reg. 9,99/szt.

Sprawdź pełen 
asortyment produktów 

do grillowania w naszych 
sklepach lub na jula.pl

https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/akcesoria-do-grillowania/ruszty-koszykowe-do-grilla-004300/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/akcesoria-do-grillowania/kamien-do-pizzy-004311/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/akcesoria-do-grillowania/ruszt-grillowy-004273/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/akcesoria-do-grillowania/rozpalacz-do-grilla-769087/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/wegiel-drzewny-brykiet/wegiel-do-grilla-764011/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/grill-weglowy-737101/


Wskazówka: 
Zostaw ruszt na noc 

na trawie, rosa zmiękczy 
przypalone resztki 
i dzięki temu łatwo 

je usuniesz.

Rozpalacz do grilla 
Napełnij rozpalacz papierem i węglem lub brykietami, umieść go 
w grillu i podpal. Bardzo praktyczna pomoc podczas letnich przyjęć 
z grillem! Wys. 27,5 x Ø17 cm. 004-312 

3999 

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 

299,- 

Stolik grillowy 70x54 cm
Stolik ze schowkiem o pojemności 150 l. Mebel ma drzwiczki, 
za którymi kryje się część miejsca do przechowywania, ma także 
kółka umożliwiają łatwe przemieszczania. Produkt wykonany 
z materiału odpornego na negatywne działanie warunków 
atmosferycznych. Szer. 70 x wys. 90 x głęb. 54 cm. Waga: 13 kg. 
004-213 Cena reg. 649,-

599,- 
Taniej o 50,-

Ceramiczny grill węglowy 
Ceramiczny grill kamado jest wyposażony w ruszt Ø 47 cm, dwa 
zawory powietrza (jeden w pokrywie i jeden pod paleniskiem), 
termometr, dwa blaty boczne i solidny statyw ze stali nierdzewnej. 
Powierzchnia grillowania: Ø47 cm. Wysokość grilla: 91 cm. Szer. 130 
x wys. 122 x głęb. 73 cm. Waga: 72 kg. 004-270 Cena reg. 2 499,-

1 999,- 
Taniej o 500,-

Grill gazowy 
Wysokiej jakości grill z trzema palnikami uruchamianymi piezo-
zapalnikiem. Grill ma m.in. żeliwny ruszt, ruszt do podgrzewania, 
podwójną pokrywę z termometrem, składane blaty boczne, sza®ę 
oraz cztery koła z blokadami ruchu. Powierzchnia grillowania: 
65x44 cm. Szer. 90/140 x wys. 122 x głęb. 57 cm. Waga: 45,8 kg. 
004-171 Cena reg. 1 599,-

1 499,- 
Taniej o 100,-

Grill węglowy 
Grill węglowy z regulacją wysokości (6–9 cm między rusztem 
węglowym a grillowym) oraz trzema blatami. Powierzchnia gril-
lowania: 40x40 cm. Wysokość grilla: 58-64 cm. Szer. 96,5 x wys.  
91 x głęb. 52 cm. Waga: 9,5 kg. Czarny. 004-330 Cena reg. 199,-

159,- 
Taniej o 40,-

Grill gazowo-węglowy 
Grill węglowo-gazowy z wędzarnią stołową i czterema palnikami 
(włącznie z palnikiem bocznym). Emaliowany ruszt grillowy 
i ruszt z żeliwa gwarantują długie utrzymywanie ciepła. Solidna 
konstrukcja z korpusem, pokrywą i misą grillową lakierowanymi 
proszkowo. Powierzchnia grillowania: 51x44/51x44 cm. Szer. 
195 x wys. 126 x głęb. 62 cm. Waga: 74 kg. 004-489 

1 999,- 

Grill gazowy 
Wysokiej jakości grill z termometrem i ekranem dotykowym, 
czterema palnikami i jednym palnikiem bocznym. Ruszt grillowy 
wykonany jest z żeliwa, które bardzo dobrze rozprowadza 
i zatrzymuje ciepło. Powierzchnia grillowania: 70x44 cm. Szer. 147 
x wys. 119 x głęb. 62 cm. Waga: 61 kg. 004-529 

1 999,- 

Grill węglowy 
Kompaktowy grill węglowy wyposażony w podwójną powierzchnię 
grillowania, zdejmowane ruszty i pokrywę z zatrzaskami. 
Uniwersalny grill łatwy do zabrania dosłownie wszędzie! 
Powierzchnia grillowania: 34x22 cm + 34x22 cm. Szer. 42 x wys. 4
3 x głęb. 33 cm. Waga: 3,4 kg. 004-660 

119,- 

Grill węglowy 
Duży grill beczkowy z dwoma regulowanymi rusztami. Grill jest wy-
posażony w półkę do przechowywania oraz kółka ułatwiające jego 
przemeiszczanie. Powierzchnia grillowania: 39x35/39x35 cm. 
Wysokość grilla: 83-91 cm. Szer. 108 x wys. 90 x głęb. 59 cm. 
Waga: 13,2 kg. 004-661 

299,- 
Grill węglowy 
Duży, solidny grill na kółkach umożliwiających swobodne prze-
mieszczanie, z dwoma wysokościami ustawienia ruszt i drewnianą 
rączką . Zawory do regulowania dopływu powietrza znajdują się 
w pokrywie, pod grillem znajduje się popielnik oraz blat przez-
naczony na przykład na węgiel drzewny. Powierzchnia grillowania: 
Ø58 cm. Wys. 105 x głęb. 52 x Ø 58 cm. 760-027 Cena reg. 199,-

179,- 
Taniej o 20,-

Grill gazowy 
Grill gazowy z trzema oddzielnymi palnikami zapewniającymi 
równomierne rozprowadzanie ciepła. W pokrywie jest wbudowany 
termometr, grill jest wyposażony ponadto w dwa blaty boczne, 
bardzo przydatne do odkładania przyborów. Powierzchnia gril-
lowania: 58x44,5 cm. Szer. 122 x wys. 110 x głęb. 58 cm. Waga: 
21 kg. 004-488 

599,- 

Marynator próżniowy 
Marynowanie produktów spożywczych w zaledwie 15 minut 
w pojemniku o objętości 6 l. Wyłącznik czasowy umożliwia 
regulację czasu marynowania do 10 godzin. Pojemnik można 
myć w zmywarce (pokrywę należy myć ręcznie). Moc: 4 W. 
Długość kabla: 1 m. 230 V. Waga: 3,2 kg. 001-696 

199,- 

59 99

1. Zestaw gazowy Kompletny zestaw z reduktorem do grillów 
i innych urządzeń na gaz. W zestawie wąż i reduktor gazu. 
005-968 Cena reg. 59,99

1

Pokrowiec ochronny 
Wodoodporny pokrowiec, który chroni grill, gdy nie jest używany. W dolnej części znajduje się sznurek, dzięi któremu 
pokrowiec się nie przesuwa. Czarny.  
004-304 Szer. 124 x wys. 84 x głęb. 60 cm. Cena reg. 39,99 
004-306 Szer. 150 x wys. 92 x głęb. 68 cm. Cena reg. 59,99 
004-305 Szer. 198 x wys. 95 x głęb. 64 cm. Cena reg. 69,99

004-308 Wys. 66 x Ø 66 cm. Cena reg. 49,99 
004-307 Wys. 86 x Ø 90 cm. Cena reg. 59,99
004-309 Szer. 95 x wys. 70 x głęb. 68 cm. Cena reg. 49,99

Od

3999 

Zabezpiecz grill!

https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/grill-weglowy-760027/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/grill-weglowy-004661/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-elektryczne/grill-elektryczny-802467/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/grill-weglowy-004330/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-gazowe/grill-gazowy-004488/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-gazowe/grill-gazowy-004171/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-gazowe/grill-gazowy-004529/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/ceramiczny-grill-weglowy-004270/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-weglowe/grill-weglowy-004660/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/akcesoria-do-grillowania/rozpalacz-do-grilla-004312/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/akcesoria-do-grillowania/stolik-grillowy-004213/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/grille-gazowe/grill-gazowo-weglowy-004489/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/garnki/przechowywanie-zywnosci/pakowanie-prozniowe/marynator-prozniowy-001696/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/grille-i-paleniska/pokrowce/pokrowiec-ochronny-004304/


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

Porządek w ogrodzie!

Myjka wysokociśnieniowa 120 bar, 1500 W
Wygodna w obsłudze myjka z wężem wysokociśnieniowym 5 m, 
pompą aluminiową, funkcją automatycznego włączania/wyłączania 
i jedną dyszą z regulacją ciśnienia. Długość węża: 5 m. Ciśnienie 
pompy: 120 bar. Ciśnienie robocze: 80 bar. Przepływ: 360 l/h. Moc: 
1500 W. Długość kabla: 5 m. 230 V. Szer. 25 x wys. 65 x głęb. 32 cm. 
Waga: 6,5 kg. 001-201 Cena reg. 249,-

199,- 
Taniej o 50,-

Zbiornik na deszczówkę 225 l
Składany zbiornik na wodę – z możliwością łączenia szeregowego! Pokrywa 
zbiornika ma wbudowany ±ltr i jest zamykana na zamek błyskawiczny. Zarówno 
dolny kran, jak i górny przelew awaryjny wyposażono w szybkozłącze. 225 l. 
Wys:80xØ60 cm. 795-019 Cena reg. 149,-

Zbiorniki można 
łączyć ze sobą 

szeregowo przez 
przelew awaryjny

129,- 
Taniej o 20,-

Skrzynia na poduszki 320 l
Poduszki do mebli ogrodowych posłużą Ci dłużej, 
gdy odpoweidnio je przechowujesz. W tej skrzyni 
z technorattanowym wzorem mieści się większość 
standardowych poduszek ogrodowych. Na krótszych 
bokach skrzynia ma dwa uchwyty. Można ją zamknąć 
na kłódkę (do kupienia osobno). 320 l. Dł. 119 x szer. 4
6 x wys. 60 cm. 006-988 

Nadaje się do 
odtłuszczania

79 99 
Taniej o 20,-

Regał cieplarniany 
Praktyczna i kompaktowa szklarnia do szybkiego pędzenia roślin. Szkielet z rur 
stalowych lakierowanych proszkowo i przezroczyste pokrycie z PVC z zamkami 
błyskawicznymi. Szer:70xWys:133xGł:49 cm. 716-001 Cena reg. 74,99

5999 
Taniej o 15,-

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 

Wielofunkcyjny, wytrzymały wózek do 
użytku wenątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4999 
1. Zestaw z wężem Zestaw w atrakcyjnej cenie zawierający węża 
ogrodowego 1/2” o długości 20 m, dyszę zraszającą, szybkozłączkę 
i złączkę gwintowaną. Średnica węża: 1/2”. Długość węża: 20 m. Maks 
ciśnienie robocze: 24 bar. 001-269 Cena reg. 27,99 TERAZ 24,99

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l
Opryskiwacz do roślin z kątową dyszą z regulacją: od strumienia zwartego po delikatne 
zraszanie. Z paskiem transportowym, który ułatwia pracę. 5 l. 704-032 Cena reg. 99,99

Parawan tarasowy 6x1,6 m
Praktyczna osłona przed słońcem, wiatrem i wzrokiem 
innych ludzi. Dwa wysuwane ekrany można prze-
ciągnąć do przeciwległego wspornika, które razem za-
pewniają osłonę o łącznej szerokości do 6 m. Zarówno 
wsporniki do mocowania w ziemi, jak i kaseta mają 
solidne otwory montażowe o Ø10 mm. W zestawie 
wspornik do mocowania w ścianie, wsporniki do mo-
cowania w ziemi oraz trzpienie. Klasę trwałości kolor: 
4-5. Filtr UV: 6. Materiał: Poliester 100%(280g/m²). 
Dł:6xWys:1,6 m. Waga: 18 kg. 791-227 Cena reg. 749,-

599,- 
Taniej o 150,-

1

24 99

8999 

Elektryczna pilarka łańcuchowa 1,6 kW, 3/8”, 14”
Elektryczna pilarka łańcuchowa marki Meec Tools jest wyposażona w prowadnicę 
14” i silnik elektryczny o mocy 1600 W, który napędza tarczę do prędkości maks. 
13 m/s. Napinanie łańcucha odbywa się w prosty sposób za pomocą dołączonego 
narzędzia.  Moc: 1,6 kW. Prędkość obrotowa: 7000/min. Pojemność zbiornika oleju: 
340 ml. Długość prowadnicy/ostrza: 14”. Prędkość łańcucha: 13 m/s. Szerokość 
ogniwa prowadzącego: 1,3 mm . Podziałka: 3/8”. Długość kabla: 25 cm. 230 V. 
Waga: 4,9 kg. Ogniwa prowadzące: 53 szt. 004-907 Cena reg. 199,-

149,- 
Taniej o 50,-

https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/myjki-wysokocisnieniowe/elektryczne-myjki-wysokocisnieniowe/myjka-wysokocisnieniowa-001201/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/sadzenie-roslin/szklarnie/regal-cieplarniany-716001/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/taczki/wozek-ogrodowy-004231/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/ostony-przeciwsloneczne-i-przeciwwiatrowe/oslony-przeciwwiatrowe/parawan-tarasowy-791227/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/meble-ogrodowe/poduszki-i-kosze-na-poduszki/skrzynia-na-poduszki-006988/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/nawadnianie-i-osuszanie/systemy-nawadniajace/beczki-na-wode/zbiornik-na-deszczowke-795019/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/drewno-i-scinka/pilarki-lancuchowe-i-akcesoria/elektryczne-pilarki-lancuchowe/elektryczna-pilarka-lancuchowa-004907/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/zwalczanie-chwastow/opryskiwacze-cisnieniowe/opryskiwacz-cisnieniowy-704032/


Program 
dla firm

W aplikacji Jula znajdziesz nasz pełen asortyment!
Zapoznaj się z 15.000 artykułów w wygodny sposób.

Latarnia ogrodowa 1,95 m, IP44
Klasyczna latarnia do zainstalowania na podjazdach 
i przy wejściach! Korpus z aluminium odpornego 
na warunki atmosferyczne, klosz z przezroczystego 
szkła. W zestawie stopka do mocowania w ziemi. 
Podłączenie za pomocą zacisku. Maksymalnie 3x60 
W. Klasa energetyczna (A++ - E): A++. IP44. 230 V. 
Wys:195 cm. Waga: 8 kg. 422-075 Cena reg. 299,-

249,- 
Taniej o 50,-

Latarnia ogrodowa 2,8 m, IP44
Klasyczna latarnia idealnie nadająca się do oświetlania ogrodu 
czy wejścia do domu. Słup jest wykonany z aluminium, a klosz 
z przezroczystego szkła. Maks. 100 W. Maks. dopuszczalna moc 
żarówki: 100 W. Klasa energetyczna (A++ - E): A++. Oprawka: 
E27. IP44. Wys. 2,8 m. 006-517 Cena reg. 999,-

 

Lampa solarna 
Lampa ścienna marki Anslut jest wyposażona w ogniwo słoneczne (polikrystaliczne), 
które w ciągu dnia automatycznie ładuje wbudowany akumulator litowy. Produkt 
ma dwie diody LED o barwie ciepłobiałej. Oprawę wykonano ze stali nierdzewnej. 
W zestawie śruby i mocowanie do montażu ściennego. Zasilanie akumulatorem 
litowym 400 mAh.  Moc: 0,15 W. Temperatura barwowa: 2700 K. Odcień: Ciepłobiały. 
Strumień świetlny: 15 lm. IP44. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 
400 mAh. 5 V. Szer. 9 x wys. 12 cm. Waga: 347 g. 004-743 Cena reg. 39,99

Szklarnia 
Praktyczna skrzynka do uprawy roślin, której przezroczysta pokrywa z regulowanymi otworami 
wentylacyjnymi pozwoli stworzyć optymalne warunki dla upraw. Zestaw zawiera krótkie i długie nogi. 
Szer. 77 x wys. 82 x głęb. 39 cm. 004-955 Cena reg. 139,-

Szklarnia i donica w jednym!

99,- 
Taniej o 40,-

Trampolina Ø1,83 m
Mała trampolina, wielka radość! Kompaktowa trampolina z pełnym zestawem 
akcesoriów: z matą polipropylenową odporną na promieniowanie UV, siatką 
ochronną, galwanizowaną ramą i miękką osłoną krawędzi. Maks obciążenie: 
100 kg. Wys. 2 x Ø 1,83 m. Waga: 30 kg. 951-193 Cena reg. 449,-

349,- 
Taniej o 100,-

Pompa ogrodowa 
Ręczna pompa ogrodowa z żeliwa. Dł. 66 x szer. 25 x wys. 132 cm. 
Waga: 28 kg. 731-092 Cena reg. 429,-

3499 
Taniej o 10,-

Basen z hydromasażem 806 l, Ø196 cm
Przenośny, nadmuchiwany basen z hydromasażem dla 4–6 osób! Wyposażony w oświetlenie LED, 
podgrzewanie (do 40°C) i funkcję masujących bąbelków, które koją ciało i duszę. Produkt dostarczany 
z pokrowcem, wielofunkcyjną pompą, dwoma ±ltrami, bojką z dozownikiem chloru, pilotem oraz 
instrukcją na DVD. 806 l. 230 V. Wys. 66 x Ø 196 cm. Waga: 40,7 kg. 000-739 Cena reg. 2 299,-

Woda o temperaturze 40 stopni i system 
AirJet do masażu dla 4–6 osób!

1 999,- 
Taniej o 300,-

6 99
/2 pary

1

Filtr wody 
Uzdatniacz wody jest dostosowany do wkładów ±ltrujących 10” i do montażu bezpośrednio na rurze z wodą. Urządzenie jest przezroczyste, 
ma przycisk wyrównywania ciśnienia, podwójne o-ringi oraz mechanizm zabezpieczający, który nie pozwala dokręcić obudowy zbyt mocno, 
co zniszczyłoby gwinty. Filtr wody jest dostarczany bez wkładów ±ltrujących (do kupienia osobno). Przyłącze: R25. Maks ciśnienie robocze: 
8 bar. Temperatura robocza: max 30 °C. 438-008 Cena reg. 44,99

1. Filtr bawełniany Filtr bawełniany, który usuwa przebarwienia, rdzę, piasek i inne większe zanieczyszczenia.  Przepływ: 25 l/min. 438-009 
Rozmiar ±ltra: 5 micron. 438-010 Rozmiar ±ltra: 20 micron. Cena reg. 14,99 TERAZ 9,99
2. Filtr węglowy Filtr węglowy, który usuwa zapachy/smaki oraz oczyszcza wodę z metali ciężkich i ołowiu. Przepływ: 8 l/min. 438-011 Cena reg. 
14,99 TERAZ 9,99
3. Filtr żelaza Filtr żelaza usuwa związki żelaza i manganu, co poprawia zapach/smak wody i chroni przedmioty ceramiczne przed plamami 
z rdzy. Przepływ: 5 l/min. 438-013 Cena reg. 39,99 TERAZ 24,99

4. Filtr zmiękczający Filtr zmiękczający 10” pasujący do ±ltra wody 438-008. Filtr zmiękcza wodę (usuwa twardość wody), poprawia jej 
smak i chroni przed osadami z kamienia. Przepływ: 6 l/min. 438-014 Cena reg. 39,99 TERAZ 19,99

1

9 99

42 3

9 99 24 99 19 99

1. Rękawice ogrodnicze Dwie pary rękawic ogrodowych, w których część chwytna i palce pokryte 
są wypustkami PCV. Materiał: Bawełna 60%, poliester 40%. 904-317 7. 904-318 8. Cena reg. 9,99 
TERAZ 6,99/2 pary

2999 
Taniej o 10,-

699,- 
Taniej o 300,-

349,- 
Taniej o 80,-

https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/latarnie/latarnia-ogrodowa-006517/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/latarnie/latarnia-ogrodowa-422075/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/sadzenie-roslin/narzedzia-do-sadzenia/szklarnia-004955/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/lampy-sloneczne/lampa-solarna-004743/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/gry-i-zabawa/zabawa-na-zewnatrz/trampoliny/trampolina-951193/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/dekoracje-ogrodowe/pompy-fontannowe/pompa-ogrodowa-731092/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/aktywnosc-rekreacyjna/baseny-i-akcesoria/baseny-kapielowe/basen-zhydromasazem-000739/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/instalacja-wodna-i-sanitarna/pompy-wodne/urzadzenia-do-oczyszczania-wody-i-filtry/filtr-wody-438008/
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Pora na drewniany taras?

Pilarka ukosowa 2150 W, Ø255 mm
Pilarka ukosowa, wyróżniająca spośród innych modeli tym, że umożliwia cięcie zarówno w drewnie, 
jak i wielu materiałach metalowych. Umożliwia to uniwersalna tarcza tnąca, dwa biegi i laser, który 
ułatwia wielokrotne cięcie wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest precyzja. Moc: 2150 W. Prędkość 
obrotowa: 3200/4500/min. Wymiary tarczy tnącej: 255 mm. Długość kabla: 2 m. 230 V. Waga: 
15,4 kg. 006-976 Cena reg. 899,-

Cięcie w drewnie 
i metalu!

599,- 
Taniej o 300,-

Gwoździarka 18 V
Gwoździarka akumulatorowa z dwoma trybami wbijania – pojedynczym i seryjnym. 
Gwoździarka jest przeznaczona do gwoździ szpilkowych o długości 15–50 mm typu 
18G (1,2 mm) oraz klamer o długości 10–40 mm i maksymalnej szerokości 6 mm. 
Akumulator i ładowarka do kupienia osobno. Pojemność magazynka: 100 st. 18 V. 
Waga: 2,7 kg. 001-506 Cena reg. 499,-

Wbijanie pojedyncze i seryjne

299,- 
Taniej o 200,-

Fotel do łodzi 
Fotel z zewnętrzną powłoką z mocnego winylu, odpornego na trudne warunki 
panujące na wodzie. Zawiasy z aluminium umożliwiają złożenie oparcia. Szer:44x-
Wys:50xGł:38 cm. 651-012 Cena reg. 199,-

159,- 
Taniej o 40,-

 

Wkręty do drewna 700 szt. 
Utwardzane, samowiercące wkręty do drewna do użytku wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczeń w miejscach o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności anty-
korozyjnej. Nacięcia typu Torx zapewniające bezpieczny montaż (końcówki wkrętaka 
w zestawie) oraz frezowane końce. Pokryte powłoką Protect 4, aby radzić sobie z 
ciśnieniowo impregnowanym drewnem, zawierającym silne środki chemiczne. 
Zaliczone do kategorii korozyjności 4. 303-002 Wym: 5,0x80 mm. 303-003 Wym: 
5,0x100 mm. 303-004 Wym: 6,0x120 mm. Cena reg. 119,-

Końcówki wkrętaka 
w zestawie99,- /700 szt.

Taniej o 20,-

Kompresor 24 l, 1100 W, 180 l/min
Olejowy, jednocylindrowy kompresor z napędem bezpośrednim. W zestawie 
manometr oraz zawory: bezpieczeństwa, zwrotny i drenujący. Wydajność 
efektywna: 126 l/min. Wydajność: 180 l/min. Maks ciśnienie robocze: 8 bar. Moc: 
1100 W/1,5 hk. Pojemność zbiornika: 24 l. Napięcie: 230 V. Waga: 21 kg. 200-011 
Cena reg. 299,-

279,- 
Taniej o 20,-

Wkrętarka 18 V, 2x2 Ah, 60 Nm
Profesjonalna wkrętarka bezszczotkowa o kompaktowej konstrukcji, która radzi 
sobie zarówno z wymagającymi, jak i rutynowymi pracami. Wysokim momentem 
obrotowym steruje się za pomocą dwóch biegów, 16 ustawień momentu 
obrotowego i inteligentnego przełącznika. W zestawie wytrzymała walizka, 
ładowarka i dwa akumulatory 2,0 Ah. Moment obrotowy: 60 Nm. Prędkość 
obrotowa: 0-800/0-2000/min. Zakres cięcia: Zakres wiercenia w stali 13 mm 
i w drewnie 38 mm. Liczba momentów: 15 + tryb wiercenia. Rozmiar uchwytu: 13 
mm. Typ akumulatora: Li-Ion. 18 V. Dł. 18,1 x wys. 21,8 x głęb. 6,7 cm. Waga: 1,2 kg. 
005-936 Cena reg. 999,-

W zestawie z walizką, ładowarką 
i dwoma akumulatorami!

799,- 
Taniej o 200,-

Kotwa 
Pomaga uzyskać stabilną podstawę bez kopania czy od-
lewania! Cynkowana ogniowo kotwa do wkręcenia w ziemię, 
wyposażona w U-kształtny wspornik słupka. Wys. 865 mm.  
340-617 Wym: 51 mm. Cena reg. 44,99 TERAZ 29,99 
340-618 Wym: 71 mm. Cena reg. 49,99 TERAZ 33,99 
340-619 Wym: 96 mm. Cena reg. 49,99 TERAZ 34,99

Od

2999 
Taniej o 15,-

Made in Sweden 

Szampon 1 l. 550-300 Cena reg. 19,99 TERAZ 16,99
Wosk 500 ml. 550-301 Cena reg. 24,99 TERAZ 21,24
Środek polerski 500 ml. 550-302 Cena reg. 24,99 TERAZ 21,24
Pasta polerska 500 ml. 550-303 Cena reg. 24,99 TERAZ 21,24
Środek do czyszczenia linii wodnej 500 ml. 550-304 Cena reg. 19,99 TERAZ 16,99
Środek do czyszczenia kadłuba 500 ml. 550-305 Cena reg. 29,99 TERAZ 25,49
Olej do drewna tekowego 500 ml. 550-306 Cena reg. 29,99 TERAZ 25,49
Środek czyszczący do drewna tekowego 500 ml. 550-307 Cena reg. 19,99 
TERAZ 16,99
Środek polerski do chromu 500 ml. 550-308 Cena reg. 34,99 TERAZ 29,74

Stół roboczy 
Składany stół roboczy wyposażony w dwie korby, cztery elementy mocujące, 
podziałkę centymetrową i calową oraz kątomierz. Maksymalny rozstaw elementów 
mocujących wynosi 240 mm, a maksymalny odstęp między dwiema częściami blatu 
wynosi 90 mm. Maks obciążenie: 100 kg. Wymiary po złożeniu: B61xH106xD15 cm. 
Szer:61xWys:76xGł:63 cm. Waga: 5,6 kg. 157-003 Cena reg. 69,99

Składany stół roboczy 
o maksymalnym obciążeniu 100 kg! 

5999 
Taniej o 10,-

1699 
Taniej o 3,-

Od

- 15% 
na produkty  

do pielęgnacji 
łodzi

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki-stolowe/elektryczne-pilarki-ukosowe/pilarka-ukosowa-006976/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/pneumatyka/kompresory/kompresory/kompresor-200011/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wkretarka-005936/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/okucia/okucia-budowlane/kotwa/kotwa-340617/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/gwozdzie-i-wkrety/sruby-stalowe/wkrety-do-drewna/wkrety-do-drewna-303002/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pistolety-i-gwozdziarki/pistolety-i-gwozdziark-akumulatorowe/gwozdziarka-001506/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/lodzie-i-mariny/akcesoria-zeglarskie/krzesla/fotel-do-lodzi-651012/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/drabiny-i-rusztowania/stoly-robocze-i-koziolki/lawy-robocze/stol-roboczy-157003/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/lodzie-i-mariny/konserwacja-lodzi/pielegnacja-lodzi/szampon-550300/
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Kurtka soft shell damska 
Wytrzymała kurtka funkcyjna z ocieplanym przodem. Kurtka ma dopasowany 
krój i trzy kieszenie zapinane na zamek. Słup wody: 2000 mm. Czarny. Materiał: 
Warstwa zewnętrzna: poliester 96%, spandeks 4% Ocieplenie: nylon 100%  
Wypełnienie ocieplenia: poliester 100%. Produkt dostępny w rozmiarach S–XXL.  
004-136 Cena reg. 99,99

Ocieplany przód 
chroniący przed 

wiatrem!

7999 
Taniej o 20,-

Płaszcz przeciwdeszczowy damski 
Długi płaszcz przeciwdeszczowy o dopasowanym kroju ze zgrzewanymi szwami. 
Płaszcz ma ocieplany kaptur, dwie kieszenie boczne z przodu oraz elementy 
odblaskowe.  Czarny. Materiał: Poliester 55%, poliuretan 45%. Produkt dostępny 
w rozmiarach S–XXL. 003-555 

9999 

Suszarka na pranie 
Pojemna suszarka na pranie (łączna długośc drutów 18 m). Po złożeniu zajmuje 
mało miejsca i jest łatwa do przechowywania między kolejnymi praniami. Dł. 180 x 
szer. 55 x wys. 97 cm. 813-086 Cena reg. 42,99

Składana3499 
Taniej o 8,-

 

Drabina wielofunkcyjna 3,3 m
Solidna drabina aluminiowa z atestem Szwedzkiego Instytutu Badań Technicznych 
SP do użytku zarówno jako drabina wolnostojąca jak i przystawna. Po uzupełnieniu 
o podest 340-192 służy jako podest roboczy o wysokości 90 cm. Rozłożona drabina ma 
aż 336 cm długości. Maksymalne obciążenie podestu wynosi 120 kg, a drabiny 150 kg. 
Dł. 3,36 m. Waga: 12 kg. 340-191 Cena reg. 299,-

249,- 
Taniej o 50,-

Kalosze 
Lekkie kalosze krótkie z mocną podeszwą. Łatwe zdejmowanie i zakładanie dzięki 
ściągaczom po bokach cholewek. Czarny. Dostępne w rozmiarach 36–47. 004-095 
Cena reg. 74,99

6499 
Taniej o 10,-

Spodnie robocze 
Wytrzymałe spodnie w maskującym wzorze z dwiema kieszeniami bocznymi, 
dwiema kieszeniami tylnymi, kieszeniami na nogawkach oraz z kieszeniami 
na nakolanniki. Materiał: Poliester 65%, bawełna 35% (190 g/m²). Dostępne 
rozmiary 46-58. 902-894 Cena reg. 84,99

59 99 
Taniej o 25,-

1. Pasek Wytrzymały pasek poliestrowy z metalową klamrą. Szer. 4 x dł. 115 cm. 
914-006 Cena reg. 9,99

Czajnik elektryczny 1,7 l, 2000 W
Szklany dzbanek z efektownym oświetleniem LED. Wyposażony w zabezpieczenie 
przed gotowaniem „na sucho” i automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody. 
1,7 l. Moc: 2000 W. Długość kabla: 0,8 m. 230 V. Wys. 22,8 x Ø 14,3 cm. 005-905 
Cena reg. 79,99

4999 
Taniej o 30,-

Gotowarka do jajek 
Automatyczne wyłączanie i sygnał dźwiękowy po ugotowaniu 
jajek. Urządzenie mieści siedem jajek, gwarantuje zawsze 
idealnie ugotowane jajka! 230 V. 005-977 Cena reg. 39,99

2499 
Taniej o 15,-

Krajalnica 150 W
Krajalnica wyposażona w tarczę Ø190 mm z falowanymi zębami, regulację grubości 
krojenia w zakresie 0–15 mm, solidną stalową obudowę i tackę podającą z osłoną 
palców. Moc: 150 W. Długość kabla: 100 cm. 230 V. Dł. 38 x szer. 25 x wys. 28 cm. 
Waga: 3,4 kg. 802-672 Cena reg. 159,-

Regulacja grubości krojenia 
w zakresie 0–15 mm

129,- 
Taniej o 30,-

1. Krajarka do jaj Ułatwi pokrojenie jaj w plasterki na 
kanapkę lub w równe cząstki do sałatki. Szer. 21 x wys. 4,
2 x głęb. 8,2 cm. 003-749 Cena reg. 14,99 TERAZ 9,99

1. Podest Solidny podest pasujący do drabiny wielofunkcyjnej 340-191. Podest składa 
się z dwóch części i jest wykonany z ocynkowanej blachy. Maks obciążenie: 120 kg. 
Dł. 82 + 55 x szer. 30 cm. Waga: 3,8 kg. 340-192 Cena reg. 49,99 TERAZ 39,99

1

39 99

1

9 99

1

9 99

https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-damska/odziez-sportowa/jackets/kurtka-soft-shell-damska-004136/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/akcesoria/akcesoria/odziez-przeciwdeszczowa/plaszcz-przeciwdeszczowy-damski-003555/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/spodnie/spodnie-robocze-902894/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/obuwie/obuwie-sportowe-i-rekreacyjne/kalosze/kalosze-004095/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/pielegnacja-odziezy/suszarki-do-prania/suszarka-na-pranie-813086/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/drabiny-i-rusztowania/drabiny-i-podesty/drabiny/drabina-wielofunkcyjna-340191/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-gotowania/gotowarki-do-jajek/gotowarka-do-jajek-005977/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-przyrzadzania-potraw/krajalnice/krajalnica-802672/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-sporzadzania-napojow/czajniki-elektryczne/czajnik-elektryczny-005905/


Oferta obowiązuje od 05.04.2019 do 24.04.2019 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! Śledź nasz pro�l i bądź 
zawsze na bieżąco!

facebook.com/julapolska

Bielsko-Biała Centrum Handlowe Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2 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

Najwyższe 
oceny w testach  
Norweski serwis 

tek.no,
 4 listopada 2016

Wózek magazynowy 150 kg
Wózek transportowy o ładowności do 150 kg, 
wyposażony w stałą platformę ładunkową, 
rozkładaną platformę ładunkową i koła 
pneumatyczne (260 x 86 mm). Produkt 
wykonano ze stali lakierowanej proszkowo. Maks 
obciążenie: 150 kg. Powierzchnia ładunkowa:: 
450x280 mm. Wys. 109 cm. Waga: 8 kg. 
325-027 Cena reg. 149,-

119,- 
Taniej o 30,-

0%
Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień  04.03.2019 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 kredyto-
wania 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 obowiązuję w okresie 22.03-08.05.2019r.

RRSO=0%

Rower górski 26”
Ładny 21-biegowy rower górski w korzystnej cenie. Idealny do jazdy po mieście i po polnych drogach. Wyposażony w amor-
tyzowany widelec przedni, przerzutkę Shimano Tourney TZ i niezawodne hamulce typu V o odpowiedniej sile hamowania oraz 
opony z szerokim bieżnikiem na solidnych dwuwarstwowych felgach aluminiowych. Wielkość ramy: 43 cm. Rozmiar opon: 
26x2,10”/54-559. Szaroniebieski. Waga: 15,7 kg. 006-381 

699,- 

1. Rower górski Ładny 21-biegowy rower górski w korzystnej cenie. Model damski idealny do jazdy po mieście i po polnych 
drogach. Wyposażony w amortyzowany widelec przedni, przerzutkę Shimano Tourney TZ, niezawodne hamulce typu V oraz 
opony z szerokim bieżnikiem na dwuwarstwowych felgach aluminiowych. Wielkość ramy: 43 cm. Rozmiar opon: 26x2,10”. 
Czarny. Waga: 15,7 kg. 006-379 Cena reg. 699,-

Amortyzowany 
widelec przedni

Bagażnik rowerowy 
Wyjątkowo głęboki, składany bagażnik rowerowy z pokrytymi tworzywem 
ramionami, z miejscem na trzy rowery. Maks obciążenie: 45 kg. Waga: 4,3 kg. 
609-209 Cena reg. 99,99

7999 
Taniej o 20,-

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 Cena reg. 199,-

Zestaw kluczy grzechotkowych i płaskich 7 elementów 
Siedem kluczy w rozmiarach 8/10/12/13/14/17/19 mm. Klucze mają mechanizm 
grzechotkowy z 72 zębami, nasady dwunastokątne, kąt obracania 5°, przegubową 
grzechotkę na jednym końcu i klucz otwarty na drugim. Rodzaj stali: Chro-
mowo-wanadowa. 132-002 Cena reg. 119,-

Siedem kluczy 
w różnych 

rozmiarach

89,- 
Taniej o 30,-

Klucz udarowy 1/2”, 400 Nm, 18 V
Klucz udarowy z trzema biegami, automatycznym hamulcem i oświetleniem. Czop 
napędowy 1/2” i przejściówka 1/4”. Akumulator/ładowarka do kupienia osobno. 
Czop napędowy: 1/2”. Moment obrotowy: 400 Nm. Prędkość obrotowa: 0-2800/
min. 18 V. Waga: 1,6 kg. 000-307 Cena reg. 449,-

419,- 
Taniej o 30,-

1. Ładowarka do akumulatora Szybka ładowarka, która doda mocy wszystkim 
akumulatorom 18 V z serii One+ marki Ryobi. Z funkcją ładowania podtrzymującego 
i wskaźnikami naładowania. 18 V. 002-902 Cena reg. 149,-

2. Baterie Zestaw o dużej mocy składający się z dwóch akumulatorów li-
towo-jonowych 4 Ah z serii Ryobi One+ z systemem monitorowania poszczególnych 
ogniw, sterowaniem elektronicznym i wskaźnikiem stanu akumulatora. Typ 
akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 4,0 Ah. 18 V. 004-664 Cena reg. 
649,- TERAZ 599,-/2 szt.

1. Środek do czyszczenia felg Skuteczny środek czyszczący, który sprawi, że 
felgi znów będą wyglądały jak nowe. Produkt szwedzki. 500 ml. 629-352 
Cena reg. 15,99

2. Rower górski Rower górski typu hardtail z przednim amortyzatorem. Do jazdy po polnych drogach oraz innych wyma-
gających nawierzchniach. Stalowa rama jest wyposażona w hamulce typu V i 21-biegową przerzutkę Shimano Tourney TZ 
oraz podtrzymywana z przodu przez dwuwarstwowe felgi aluminiowe. Rower wyposażono w dzwonek, odblaski oraz siodełko 
z szybkozłączem. Wielkość ramy: 33 cm. Rozmiar opon: 24x1,75”/47-507. Waga: 14,2 kg. 006-384 Cena reg. 699,-

1

149,-

2
599,-/2 szt.

Podnośnik garażowy 2,5 t
Mocny niskopro±lowy podnośnik wykonany ze stali. Maks obciążenie: 2,5 t. 
Wysokość podnoszenia: 85-455 mm. Dł. 65 x szer. 35 x wys. 16 cm. Waga: 35 kg. 
002-094 Cena reg. 399,-

349,- 
Taniej o 50,-

1. Nakładka na podnośnik Nakładka na stojak warsztatowy/podnośnik pomagająca 
równomiernie rozłożyć siły i zabezpieczyć podwozie. Wys. 3 x Ø 12,5 cm. 329-017 
Cena reg. 9,99

1

9 99
1

15 99

1

699,-

2

699,-

129,- 
Taniej o 70,-

https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/rowery/rowery-i-hulajnogi/rowery-na-kolach-24-28-cali/rower-gorski-006381/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/rowery/rowery-i-hulajnogi/rowery-na-kolach-24-28-cali/rower-gorski-006379/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/rowery/rowery-i-hulajnogi/rowery-na-kolach-24-28-cali/rower-gorski-006384/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-transportowe/zabezpieczanie-bagazu/bagazniki-rowerowe/bagaznik-rowerowy-609209/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/klucze-maszynowe/klucze-plasko-oczkowe-z-grzechotkami/zestaw-kluczy-grzechotkowych-iplaskich-132002/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/wozki-zwykle-i-wozki-paletowe/wozki-magazynowe/wozek-magazynowy-325027/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki/podnosnik-garazowy-002094/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-akumulatorowe/klucz-udarowy-000307/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-elektryczne/klucz-udarowy-009120/



