
Mamy już 40 lat i więcej energii  
niż kiedykolwiek wcześniej!

Chcemy to uczcić najlepiej jak to możliwe - zapraszamy Cię na jubileuszowe oferty  
-  liczne propozycje, które pozwolą Ci spełniać marzenia. Do zobaczenia!
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Nasze nagrody:

Kupuj w sklepie lub online
Kupuj na jula.pl

399,- 
Taniej o 100,-

Podnośnik 2,25 t
Niezastąpiony przyrząd garażowy dla właściciela 
samochodu! Solidny podnośnik, którego komponenty 
wysokiej jakości zapewniają bezpieczne podnoszenie 
ciężkich przedmiotów. Wyposażony w siodło pokryte 
gumą oraz dźwignię pompującą o długości 114 cm. Maks 
obciążenie: 2,25 t. Wysokość podnoszenia: 130-425 mm. 
005-933 

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,-

129,- 
Taniej o 70,-

Myjka wysokociśnieniowa 115 bar, 2200 W
Myjka wysokociśnieniowa o dużej mocy i imponującym 
zasięgu 13 m. Usuń zaschnięty brud z samochodu, łodzi 
i domu w sprawnie i skutecznie! 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 

Kompresor  50 l, 1500 W, 225 l/min 
Sheppach HC60 to wysokiej jakości kompresor o konstrukcji 
umożliwiającej łatwy transport. Model jest przeznaczony 
do prac wymagających sprężonego powietrza. W zestawie 
olej.  Wydajność efektywna: 165 l/min. Wydajność: 225 
l/min. Przyłącze powietrza: 1/4”. Maks ciśnienie robocze: 
10 bar. Moc: 1500 W. Prędkość obrotowa: 2900/min. 
Pojemność zbiornika: 50 l. Napięcie: 230 V. Wymiary: 
Dł. 73 x szer. 30 x wys. 62 cm. Waga: 26 kg.  006-975 
Cena reg. 499,-

549,- 

549,- 

https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-elektryczne/klucz-udarowy-009120/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/myjki-wysokocisnieniowe/elektryczne-myjki-wysokocisnieniowe/myjka-wysokocisnieniowa-006464/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/pneumatyka/kompresory/kompresory/kompresor-006975/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki/podnosnik-005933/


Internetowe muzeum Jula 
- wybrane wydarzenia

Dowiedz się więcej na jula.pl!

Osobom budującym domy - i wszystkim innym 
zajmującym się pracami budowlanymi - Jula oferowała 
przenośną betoniarkę, która cieszyła się w tym czasie 
ogromną popularnością. 

Lars-Göran Blank rozpoczał produkcję i sprzedaż pił 
tarczowych /łuparek do drewna i tworzy w 1979 r. spółkę  
Jula Industri AB.  

Lata 70. Lata 80.

W Jula można było kupić modny garnitur „z czystego 
jedwabiu - 100%” za „jedyne 299 koron”. Stylowa okazja!

Lata 90.

Poszukiwacze silnych wrażeń kupowali w Jula mocarne 
motocykle crossowe. Do których dołączona była informacja: 
„Wyłącznie do jazdy po ogrodzonym terenie.”

Pierwsza dekada XXI w.

Od lokalnego producenta pił tarczowych/łuparek do drewna aż po duży 
koncern złożony z wielu spółek i z sieci handlowej posiadającej blisko 100 
sklepów w trzech krajach. A wszystko zaczęło się w gospodarstwie Jultorp 
w szwedzkim regionie Västergötland, gdzie wyprodukowano pierwsze piły. 
Przez te 40 lat historia firmy Jula toczyła się w fascynujący sposób. Chcemy 
to uczcić - razem z Tobą! W sklepach czekać będzie m.in. urodzinowy 
poczęstunek i możliwość poznania niezwykłej historii Jula. Zapraszamy 
również do internetowego muzeum Jula na jula.pl - to warto zobaczyć! 
A na koniec, choć to niemniej istotne, zapraszamy na nasze jubileuszowe 
oferty! Tego po prostu nie możesz przegapić.

Będziemy świętować cały rok, trzymaj więc rękę na pulsie, by korzystać 
z kolejnych, wyjątkowych atrakcji! Zaczynamy świętować w weekend 
15-17 marca. Zaznacz tę datę w kalendarzu i czuj się zaproszony! 

Jula świętuje 40-lecie!
Zapraszamy na nasz jubileusz!

Dziękujemy Ci serdecznie, ponieważ jako nasz 
Klient masz znaczący udział w tym, że dziś 
nasza rodzinna firma może świętować swój 
sukces - 40-lecie działalności. Obiecujemy, że 
nadal będziemy bardzo się starać i oferować 
Ci nowe, ciekawe produkty w atrakcyjnych 
cenach. Przez kolejnych 40 lat. Co najmniej...

Rodzina Blank

Karl-Johan (właściciel), Anette oraz 
synowie Christian i Fredric. 

„

”



Historia Jula - ciekawe fakty

Sieć zaczyna się rozwijać. Jula zatrudnia 100 osób, 
prowadzi 3 sklepy i osiąga obrót w wysokości 200 
milionów koron szwedzkich.

Lars-Göran  Karl-Johan Blank zakładają G&K 
Blanks Fastigheter AB, która z czasem rozwinie się 
w potężną spółkę zarządzającą nieruchomościami.  
W Västerås powstaje Jula.

Popyt na piły Jula rośnie. Wraz ze wzrostem cen paliw 
ogrzewanie domów drewnem staje się coraz bardziej 
popularne. Powstaje dział sprzedaży wysyłkowej, by 
usprawnić dostarczanie klientom części zamiennych. 

Gama produktów szybko się poszerza. Asortyment 
prezentowany jest w katalogu wysyłanym do 
klientów oraz w reklamach prasowych.

W miejscowości Skara otwarty zostaje pierwszy market 
Jula. To tak zwany Julahuset, gdzie mieści się zarówno 
sklep jak i magazyn.

Jula osiąga obrót w wysokości 100 milionów koron 
szwedzkich, zatrudnia 50 osób, prowadzi sprzedaż 
wysyłkową i jeden sklep.

Lars-Göran Blank rozpoczyna produkcję i sprzedaż pił 
tarczowych/ łuparek do drewna. Wspólnie z żoną, Irene zakłada 
przedsiębiorstwo Jula Industri AB. Nazwa firmy pochodzi od 
gospodarstwa Julatorp, położonego w pobliżu miejscowości 
Vara w regionie Västergötland, w którym rozpoczęła się 
działalność Jula. Jego syn, Karl-Johan, obecny właściciel i prezes 
koncernu angażuje się już w tym momencie w pracę firmy, 
pomaga rodzicom w weekendy, podczas wakacji i ferii.

Jula Postorder AB rozpoczyna działalność i tak zaczyna się 
historia przedsiębiorstwa handlowego Jula. Lars-Göran, 
Irene, Karl-Johan Blank i jego siostra obejmują równe 
udziały w nowo powstałej firmie. 

Prace koncentrują się na poszerzaniu asortymentu oraz 
rozbudowie oferty katalogu wysyłkowego. Działania 
marketingowe polegają na publikowaniu reklam prasowych. 
Lars-Göran i Karl-Johan odbywają wiele podróży do Azji  
i krajów europejskich, w ich trakcie wyszukują dobrej jakości 
produktyw atrakcyjnych cenach, które pozwalają na zakup 
towaru w dużych ilościach

Powstaje spółka Wästgöta Finans - finansowa spółka 
koncernu oferująca atrakcyjne kredyty na terenie Szwecji.

W wyniku przebiegającej etapami rozbudowy, 
magazyn centralny staje się największym tego typu 
obiektem w Skandynawii. Jego powierzchnia wynosi 
150 000 m2 (około 30 boisk do gry w piłkę nożną).

W Szanghaju zostaje otwarte pierwsze 
na terenie Azji biuro ds. zakupów.

Rusza nowy koncept komunikacyjny 
„Teraz nic Cię nie powstrzyma!”

Okrągły jubileusz! Rodzinna firma Jula razem z 3000 
pracowników obchodzi 40-lecie działalności i osiąga 
obrót w wysokości 8 miliardów koron szwedzkich.Dowiedz się więcej o historii firmy – zajrzyj na jula.pl
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Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego. 
Produkcja, montaż, magazynowanie i pakowanie 
produktów odbywa się na terenie gospodarstwa.

Jula inwestuje intensywnie w reklamę bezpośrednią, 
czyli gazetki reklamowe. Te działania mają przyciągnąć 
klientów do sklepów i zwiększyć sprzedaż.

Firma odnotowuje ciągły wzrost; sieć liczy teraz 
7 sklepów, zatrudnia 500 pracowników i osiąga obrót 
w wysokości 450 milionów koron szwedzkich.

Spotkanie czołowych przedsiębiorców. Założyciel IKEA, 
Ingvar Kamprad odwiedza Jula.

Karl-Johan Blank, po osiemnastu latach w roli zastępcy 
dyrektora generalnego, zostaje prezesem koncernu i 
zatrudnia jako dyrektora Johana Åberg.

Jula kontynuuje ekspansję na drugim rynku zagranicznym - 
rozpoczyna działalność w Polsce otwierając jednocześnie dwa 
sklepy w Warszawie. Dyrektor projektu, Per-Eric Frost, dyrektor 
zarządzający polskiej spółki oraz właściciel i prezes koncernu, 
przecinają wstęgę. W tym samym czasie podjęto decyzję o 
likwidacji sprzedaży wysyłkowej.

2010

Sieć Jula składa się teraz z 90 sklepów działających 
w trzech krajach, a obrót wynosi ponad 6 miliardów 
koron szwedzkich. Uruchomiony zostaje program 
lojalnościowy dla firm - JulaPro.

Liczba pracowników przekroczyła 2000, w trzech 
krajach działa łącznie 59 sklepów, a obrót przekracza 
4,2 miliarda koron szwedzkich. Od 2011 roku nowym 
dyrektorem zarządzającym jest Joachim Frykber (z 
prawej).

Księżniczka Wiktoria, następczyni tronu Szwecji, 
składa wizytę w siedzibie Jula, w Skara.

Zbliżamy się do setki! Jula ma już 99 sklepów: 
53 w Szwecji, 34 w Norwegii i 12 w Polsce.

Jula przebudowuje stary towarowy terminal kolejowy 
w Falköping na tzw. suchy port - centrum przeładunkowe. 
Dzięki temu transport towarów do magazynu centralnego 
w Skara jest przyjazny dla środowiska.

Synowie Karla- Johana Blanka, Christian i Fredric, 
dołączają do firmy. 

Jula wprowadza sprzedaż internetową, wielkie 
udogodnienie dla tych, którzy lubią robić zakupy nie 
wychodząc z domu.

Powstaje program lojalnościowy JulaClub, który 
wkrótce stanie się największym programem dla 
klientów w Skandynawii.

Założyciel Jula, Lars-Göran Blank zostaje odznaczony przez 
księcia Karola Filipa medalem Królewskiego Towarzystwa 
Patriotycznego honorującym wybitnych przedsiębiorców.

Jula wchodzi na rynek norweski, dyrektorem zarządzającym 
zostaje Per Jacobsen. Klienci bardzo dobrze przyjmują koncept 
sklepów Jula. Teraz Jula zatrudnia już 1 000 osób, ma 28 
sklepów w dwóch krajach, prowadzi sprzedaż wysyłkową 
i osiąga obrót na poziomie 2 miliardów koron szwedzkich. 

W Skara zostaje otwarty magazyn centralny o powierzch-
ni ok 40 000 m2. Budowa magazynu przebiega w kilku 
etapach. Trwa okres intensywnej ekspansji, każdego roku 
otwierane są kolejne, nowe sklepy. 

W centrum handlowym Kungens Kurva w Sztokholmie Jula 
otwiera sklep koncepcyjny. To pierwszy multimarket Jula 
w centrum handlowym, stanie się wzorem dla kolejnych 
sklepów. Karl-Johan Blank, jako zastępca dyrektora generalnego, 
obejmuje kierownictwo firmy.

19911996

wychodząc z domu.



15-17 marca 
- zaznacz 

w kalendarzu!

15-17 marca 

Wyjątkowa oferta 
weekendowa!

Musisz to zobaczyć! 
Sprawdź na jula.pl 

lub w nowej aplikacji Jula!

ap asza  na s od ie 
p ze s i i napoje w so o ę 

.  w odz. . 

Świętuj z nami!  
Obchodzimy urodziny!

W weekend 15-17 marca rozpoczynamy obchody 40-lecia Jula! 
Słodki poczęstunek (16.03, szczegóły poniżej), wyjątkowy nastrój i „wiosenne” 

oferty jubileuszowe! Tego weekendu w Jula nie możesz przegapić! Zapraszamy!

ap asza  na s od ie 

Słodki poczęstunek (16.03, szczegóły poniżej), wyjątkowy nastrój i „wiosenne” 
oferty jubileuszowe! Tego weekendu w Jula nie możesz przegapić! Zapraszamy!



Czas zapomnieć o zimie i przygotować się do 
wiosny, to dotyczy także auta. W Jula znajdziesz 
wszystko, czego potrzebujesz do zmiany kół i 
wiosennej pielęgnacji samochodu. A teraz na 
dodatek w bardzo dobrych cenach!

Zmiana kół jest bardzo prosta, jeśli tylko masz 
odpowiednie narzędzia. 

Ustaw samochód na płaskim, równym  podłożu. Zaciągnij hamulec ręczny i zostaw 
samochód na biegu. Umieść podnośnik przy punktach nośnych samochodu - patrz 
instrukcja obsługi użytkownika pojazdu - i podnieś samochód z jednej strony.

Odkręć śruby na krzyż za pomocą klucza krzyżowego lub klucza udarowego. 
Zdejmij koła i zamontuj koła z oponami letnimi. Podczas dokręcania śrub 
(na krzyż /w poprzek) należy użyć smaru lub pasty miedzianej, by zapobiec 
zapieczeniu śrub. Powtórz całą procedurę w przypadku każdego koła.

Ostrożnie opuść samochód i użyj klucza dynamometrycznego, by dokręcić koła z 
odpowiednią siłą. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach. Na wszelki wypadek 
dokręć śruby po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów.

Oczyść opony i felgi zanim odłożysz je na miejsce przechowywania. Użyj specjalnego 
preparatu do czyszczenia felg, by w kolejnym sezonie były czyste i błyszczące.

Wiosenne porady!
Jak zmienić koła?

4

1

2

3

Klucz do odkręcania kół 
Teleskopowy klucz do odkręcania kół (34-53 cm) 
z gumową rączką z rowkami i obrotową nasadką 
(17/19 mm). Rodzaj stali: Chromowo-wanadowa. 033-188 

2999 

Myjka wysokociśnieniowa 120 bar, 1500 W
Wygodna w obsłudze myjka z 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 

249,- 

Worki na opony 4 szt. 
Worki z tworzywa do przechowywania opon. 
329-008 

1099 /4 szt.

Pasta miedziana 100 ml
Chroni i smaruje części narażone na kontakt 
z wysoką temperaturą. Idealna do np. śrub 
mocujących koła i części hamulców. 100 ml. 
520-015 

1599 

Aerozol wielofunkcyjny 150 ml
Niezawierający silikonu spray wielofunkcyjny, 
który smaruje, wypiera wilgoć, zapobiega 
skrzypieniu, eliminuje plamy itp.  150 ml. 
006-639 Cena reg. 11,99

999 
Taniej o 2,-

1

2

69 99

119,-

Klucz udarowy 1/2”, 250 Nm, 18 V
Akumulatorowy klucz udarowy wyposażony w silnik bezszc-
zotkowy, mocną obudowę, bezstopniową regulację prędkości, 
oświetlenie LED, możliwość zmiany kierunku obrotów, 
ogumowane uchwyty, klips na pasek oraz oczywiście funkcję 
udaru. Akumulator i ładowarka do kupienia osobno. Czop 
napędowy: 1/2”. Moment obrotowy: 250 Nm. Prędkość 
obrotowa: 0-2200/min. 18 V. Waga: 1178 g. 000-705 

 

249,- 

1. Ładowarka do akumulatora Ładowarka o krótkim cyklu ładowania do akumulatorów 18 V z serii 
Meec Tools Multiseries. 230 V. 000-710 Cena reg. 69,99

2. Akumulator Akumulator litowy dostosowany do zasilania wszystkich elektronarzędzi i urządzeń 
ogrodowych 18 V z serii Meec Multiseries. Typ akumulatora: Li-Ion. 18 V. Pojemność akumulatora: 
1,5 Ah. 000-711 Cena reg. 119,-

https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/regaly-do-przechowywania-opon/worki-na-opony-329008/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/myjki-wysokocisnieniowe/elektryczne-myjki-wysokocisnieniowe/myjka-wysokocisnieniowa-001201/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/klucze-krzyzowe-do-kol/klucz-do-odkrecania-kol-033188/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-akumulatorowe/klucz-udarowy-000705/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/konserwacja-samochodu/smary-penetrujace/aerozol-wielofunkcyjny-006639/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/konserwacja-samochodu/srodki-smarne/pasta-miedziana-520015/


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

Podnośnik garażowy 2 t
Niskopro¦lowy podnośnik wykonany ze stali. Maks obciążenie: 2 t. Wysokość 
podnoszenia: 89-359 mm. Waga: 14 kg. 002-087 Cena reg. 199,-

Niski profil

149,- 
Taniej o 50,-

Akumulator samochodowy 
Bezobsługowy akumulator samochodowy o długiej żywotności. Wykorzystuje 
technologię wapniową, która gwarantuje prawidłowy rozruch nawet w niskiej 
temperaturze. Ustawienie biegunów: -/+. 12 V.  
003-967 Prąd zimnego rozruchu (CCA): 450 A. Pojemność akumulatora: 55 Ah. 
Szer. 242 x wys. 190 x głęb. 175 mm. Waga: 13,8 kg. Cena reg. 299,- TERAZ 249,- 
003-968 Prąd zimnego rozruchu (CCA): 540 A. Pojemność akumulatora: 62 Ah. 
Szer. 175 x wys. 190 x głęb. 242 mm. Waga: 14,1 kg. Cena reg. 319,- TERAZ 269,- 
003-972 Prąd zimnego rozruchu (CCA): 470 Ah. Pojemność akumulatora: 62 Ah. 
Szer. 170 x wys. 202 x głęb. 230 mm. Waga: 14,7 kg. Cena reg. 319,- TERAZ 269,- 
003-969 Prąd zimnego rozruchu (CCA): 610 A. Pojemność akumulatora: 72 Ah. 
Szer. 278 x wys. 190 x głęb. 175 mm. Waga: 17,4 kg. Cena reg. 349,- TERAZ 299,- 
003-970 Prąd zimnego rozruchu (CCA): 800 A. Pojemność akumulatora: 90 Ah. 
Szer. 353 x wys. 173 x głęb. 175 mm. Waga: 20,4 kg. Cena reg. 449,- TERAZ 399,- 
003-971 Prąd zimnego rozruchu (CCA): 820 A. Pojemność akumulatora: 100 Ah. 
Szer. 351 x wys. 188 x głęb. 174 mm. Waga: 23 kg. Cena reg. 499,- TERAZ 449,-

Od

249,- 
Taniej o 50,-

Klucz udarowy 825 Nm
Cicho pracujący klucz udarowy świetnie sprawdzający się przy montażu, jaki i 
demontażu większych śrub. Funkcja udaru, podwójny młot, trzy tryby obrotów w 
prawo oraz jeden w lewo, korpus z kompozytu oraz wydmuch w uchwycie. Przyłącze 
powietrza: 1/2”. Zalecane ciśnienie robocze: 6,3 bar. Moment obrotowy: 825 Nm. 
Prędkość obrotowa: 7000 /min. Zużycie powietrza: 250 l/min. 073-009 

Niezbędny 
w każdym 
domowym 

warsztacie!

999,- 

Prasa warsztatowa 10 t
Hydrauliczna prasa idealnie nadaje się do warsztatów samochodowych, silnikowych, 
rolnych i naprawczych. Wyposażona w solidną dźwignię sterującą oraz ciśnieniomierz. 
Zakres pracy: 160-330 mm. Maks obciążenie: 10000 kg. Szer:54xWys:76xGł:16 cm. 
Waga: 46 kg. 619-550 Cena reg. 999,-

699,- 
Taniej o 300,-

Wycieraczka samochodowa 
Wycieraczki typu ¬at blade o aerodynamicznym kształcie, których praktyczna 
konstrukcja umożliwia czyszczenie przedniej szyby w cichszy i skuteczniejszy sposób. 
Pasują do większości modeli samochodów.  
005-189 340 mm/13”. Cena reg. 34,99 TERAZ 29,99 
005-190 380 mm/15”. Cena reg. 36,99 TERAZ 29,99 
005-191 400 mm/16”. Cena reg. 39,99 TERAZ 29,99 
005-192 450 mm/18”. Cena reg. 42,99 TERAZ 29,99 
005-193 480 mm/19”. Cena reg. 44,99 TERAZ 34,99 
005-194 500 mm/20”. Cena reg. 46,99 TERAZ 34,99 
005-195 530 mm/21”. Cena reg. 49,99 TERAZ 34,99 
005-196 550 mm/22”. Cena reg. 52,99 TERAZ 44,99 
005-197 600 mm/24”. Cena reg. 54,99 TERAZ 44,99 
005-198 650 mm/26”. Cena reg. 56,99 TERAZ 44,99 
005-199 700 mm/28”. Cena reg. 59,99 TERAZ 44,99 
005-200 750 mm/30”. Cena reg. 59,99 TERAZ 44,99

Od

29 99 
Taniej o 5,-

Stojak na koła 
Praktyczny stojak do przechowywania opon mieszczący jednocześnie cztery 
koła ułożone jedno nad drugim (koła się nie dotykają, nie ma więc ryzyka 
deformacji). Koła/opony mogą mieć szerokość do 225 mm. Maks obciążenie: 
100 kg. Szer:45xWys:118xGł:45 cm. 619-635 Cena reg. 79,99

Miejsce na cztery 
koła o maksymalnej 
szerokości 225 mm

4999 
Taniej o 30,-

Szlifierko-grawerka 
Przyjazne dla użytkownika multinarzędzie dostarczane 
z 10 różnymi akcesoriami, uchwytem na narzędzie 
i akcesoria, oraz przewodnikiem dla początkujących. 
Prędkość obrotowa: 5000-20000/min. Długość kabla: 
2 m. 230 V. Waga: 105 g. 006-185 Cena reg. 299,-

10 akcesoriów, uchwyt na narzędzie 
i akcesoria oraz przewodnik dla 

początkujących w zestawie!

199,- 
Taniej o 100,-

Wymiana opon? Nic prostszego!   

Zestaw kluczy nasadowych 77 elementów 1/4”-1/2”
Skrzynka zawiera wszystko, czego możesz potrzebować: od nasadek udarowych, 
końcówek nasadowych i zwykłych nasadek 1/2” po długie lub standardowe 
nasadki 1/4”. 141-033 Cena reg. 699,-

399,- 
Taniej o 300,-

https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/garaz-i-warsztat/prasy-warsztatowe/prasa-warsztatowa-619550/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/szlifierko-grawerki/elektryczne-szlifierko-grawerki/szlifierko-grawerka-006185/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/pokretla-do-nasadek-i-nasadki/mieszane-zestawy-kluczy-nasadowych/zestaw-kluczy-nasadowych-141033/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/pneumatyka/narzedzia-pneumatyczne/zakretarki/klucz-udarowy-073009/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/akumulatory-samochodowe-i-akcesoria/akumulatory-samochodowe/akumulator-samochodowy-003967/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/regaly-do-przechowywania-opon/stojak-na-kola-619635/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki/podnosnik-garazowy-002087/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/czesci-samochodowe/wycieraczki-samochodowe/wycieraczka-samochodowa-005189/


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

139,- 
Taniej o 20,-

 

Szlifierka kątowa 720 W, 125 mm
Wysokiej jakości, kompaktowa szli¦erka kątowa 125 mm wyróżniająca się niewielkim 
ciężarm i poręcznym korpusem, ma m.in. stałą prędkość obrotową, osłonę tarczy, 
blokadę wrzeciona M14 oraz dwupozycyjny uchwyt pomocniczy. W zestawie klucz 
hakowy. Tarcza do kupienia osobno. Moc: 720 W. Prędkość obrotowa: 11000 /min. 
Średnica tarczy: max 125 mm. Długość kabla: 3 m. 230 V. Waga: 2,2 kg. 010-339 
Cena reg. 129,-

109,- 
Taniej o 20,-

69,- 
Taniej o 40,-

Piła płatnica 550 mm
Idealna do cięcia materiału średniej grubości. Super ostre ostrze dobrze radzi 
sobie z cięciem pod kątem 45° i 90°. Wymiary ostrza: 550 mm. 120-650 
Cena reg. 49,99

3999 
Taniej o 10,-

Siła nacisku aż 
60 kg!

Ścisk pistoletowy 300 mm
Wytrzymały ścisk pistoletowy o dwustronnej konstrukcji (możliwość ściskania i rozpierania) oraz 
z mechanizmem szybkiego zwalniania. Siła nacisku: 60 kg. Rozwarcie: 300 mm. 006-131 Cena reg. 29,99

24 99 
Taniej o 5,-

Spawarka inwerterowa 130 A
Kompaktowy model inwerterowy do napraw i lżejszego spawania konstrukcyjnego. Łatwy rozruch, można stosować 
z elektrodami w rozmiarach 1,6–3,2 mm (rutylowymi, zasadowymi, nierdzewnymi i żeliwnymi). W zestawie uchwyt 
spawalniczy, pakiet węży i młotek spawalniczy ze szczotką. Prąd spawania: 130 A. Sprawność: 5 %@130 A. Długość 
kabla: 2 m. IP21S. Bezpiecznik: 10 A. 230 V. Dł. 240 x szer. 115 x wys. 310 mm. Waga: 3,8 kg. 006-191 

1. Uchwyt magnetyczny Wykorzystywany podczas prac spawalniczych i montażowych do przytrzymania blachy, rury 
itp. Możliwość ustawienia pod różnymi kątami: 45°, 90°, 135°. Dł. 10,5 x szer. 15 cm. 190-173 Cena reg. 14,99 1

Wózek magazynowy 200 kg
Solidny wózek, który ułatwia transport worków z opałem i podczas przeprowadzek. 
Wyposażony w stałą platformę ładunkową (42 x 17 cm), rozkładaną kratę ła-
dunkową (34 x 52 cm) i koła pneumatyczne. Produkt wykonano ze stali lakierowanej 
proszkowo. Maks obciążenie: 200 kg. Powierzchnia ładunkowa:: 34x52/42x17 cm. 
Szer. 59 x wys. 110 x głęb. 77 cm. Waga: 11,2 kg. 005-881 

Stała platforma 
i rozkładana krata 

ładunkowa!

14 99

 

Lampa robocza IP54, 20 W, 1600 lm
Łatwa do ustawienia lampa robocza z obudową o re-
gulowanym kącie nachylenia (360°), statywem z możliwością 
podnoszenia i opuszczania oraz 30 wbudowanymi (niewy-
miennymi) diodami LED, które generują strumień 
świetlny o wartości 1600 lm. Moc: 20 W. Długość 
kabla: 2,5 m. Klasa energetyczna (A++ - E): 
A++. Temperatura barwowa: 4000 K. Odcień: 
Neutralny biały. Strumień świetlny: 1600 lm. 
IP54. 230 V. Wys. 138 cm. Waga: 1,8 kg. 005-222 
Cena reg. 109,-

199,- 

Olej silnikowy 10W-40, 4 l
Półsyntetyczny, niedrogi olej z formułą allround, który nadaje się do mocno eksplo-
atowanych silników benzynowych w zmiennych warunkach użytkowania. Zapewnia 
niskie zużycie oleju oraz przyjazne dla silnika zimne starty, zmniejsza wytwarzanie się 
sadzy i powstawanie osadów. Lepkość: 10W-40. 4 l. 624-141 Cena reg. 64,99

5499 
Taniej o 10,-

Do silników 
benzynowych 
na wszystkie 
pory roku!

599,- 
Automatyczne 
zaciemnianie

Przyłbica spawalnicza 
Wygodna przyłbica spawalnicza z całkowicie automatycznym ściemnianiem, szybką 
spawalniczą, stopniem zaciemnienia w zakresie 9–13 DIN, jak również regulacją 
czasu ściemniania i czułości. Regulacja wysokości i szerokości. Przyłbica zasilana 
wbudowanym akumulatorem litowym ładowanym ogniwami słonecznymi. Pole 
widzenia: 103x43 mm. Waga: 600 g. 210-085 Cena reg. 159,-

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/spawanie-i-lutowanie/spawanie/indywidualny-sprzet-ochronny/przylbica-spawalnicza-210085/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/szlifierki-katowe/elektryczne-szlifierki-katowe/szlifierka-katowa-010339/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/spawanie-i-lutowanie/spawanie/spawarki-inwertorowe/spawarka-inwerterowa-006191/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/konserwacja-samochodu/oleje/olej-silnikowy-624141/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-techniczne/oswietlenie-led/lampa-robocza-005222/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/wozki-zwykle-i-wozki-paletowe/wozki-magazynowe/wozek-magazynowy-005881/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/narzedzia-mocujace/sciski-pistoletowe/scisk-pistoletowy-006131/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/pily/pily-platnice/pila-platnica-120650/


Dołącz do JulaClub i zbieraj punkty przy każdym zakupie!

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l
Wydajny opryskiwacz ciśnieniowy do 
odtłuszczania i usuwania chwastów. 
Wbudowane pasy barkowe pozwalają 
założyć opryskiwacz na plecy, a dysza 
rozpylająca jest wyposażona w blokadę 
umożliwiającą ciągłą pracę. 5 l. 
759-005 

2999 

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,-

Kompostownik 450 l
Kompostownik na odpady ogrodowe, po rozłożeniu może służyć także jako 
ogrodzenie dla zwierząt domowych. 450 l. Szer. 87,5 x wys. 68 cm. 709-063 

3999 

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 szer. 63 x wys. 
65 cm. Waga: 7,7 kg. 707-020 Cena reg. 74,99

Blacha galwanizowana

Trzonek teleskopowy 
– dopasuj długość do 

wysokości gałęzi!

Piła do gałęzi 750 W, 230 V
Przycinaj gałęzie bez ryzykownej wspinaczki na drzewo lub drabinę! Elektryczna piła do narzędzi 
wyposażona w aluminiowy trzonek teleskopowy i odchylaną głowicę (0–40°), która umożliwia 
sięgnięcie do trudno dostępnych 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. 299,-

1. Grabie wachlarzowe Szerokie grabie do liści umożliwiające wyjątkowo skuteczne i szybkie 
grabienie. Głowica z tworzywa jest wyposażona w 26 zębów, a aluminiowy trzonek ma ogumowaną 
powierzchnię. Dł. 165 cm. Waga: 1200 g. 701-034 Cena reg. 34,99 TERAZ 29,99 1

Skrzynia na poduszki  320 l 
Przedłuż okres użytkowania poduszek do mebli 
ogrodowych, przechowując je w skrzyni. Ta skrzynia 
z technorattanowym wzorem mieści większość 
poduszek ogrodowych normalnej wielkości. Krótsze 
boki zostały wyposażone w dwa uchwyty. Można ją 
zamknąć kłódką (do kupienia osobno).  320 l. Dł. 119 
x szer. 46 x wys. 60 cm.  006-988 

Piaskownica 
Klasyczna piaskownica o stabilnej konstrukcji. Wbudowana pokrywa, którą szybko 
można przełożyć i wykorzystać jako 2 ławki po obu stronach piaskownicy. Wykonana 
z surowego drewna. Dł:96xSzer:96xWys:22 cm. 003-579 

Wbudowaną pokrywę szybko 
zmienisz w dwie ławki!

Schowek ogrodowy 1,3x1,1x0,72 m
Zorganizuj poręczne miejsce do przechowywania narzędzi ogrodowych i wielu innych 
rzeczy, po które często chodzisz do garażu lub komórki. Może zmieści się nawet 
pojemnik na śmieci! Może zostać wyposażony w kłódkę. Szer. 130 x wys. 110 x głęb. 
72 cm. 789-006 

29 99

399,- 

149,- 

69 99 
Taniej o 5,-

Czas uporządkować ogród!   

8999 

249,- 
Taniej o 50,-

https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/taczki/taczka-707020/
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-759005/
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/narzedzia-ogrodowe/narzedzia-do-pielegnacji-ogrodow/kompostowniki/kompostownik-709063/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/przechowywanie-sprzetu-ogrodowego/szopy-przechowalnicze/schowek-ogrodowy-789006/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/gry-i-zabawa/zabawa-na-zewnatrz/piaskownice-i-zabawki-do-piasku/piaskownica-003579/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/maszyny-do-przycinania/elektryczne-pily-do-galezi/pila-do-galezi-004841/


Więcej informacji na jula.pl

Do 10% rabatu na każde zakupy • Zarządzanie zakupami poprzez 
aplikację mobilną • Jedno konto - kilku użytkowników

Program 
dla firm

Spodnie turystyczne 
Zielonoczarne, wielofunkcyjne i 
bardzo wygodne spodnie turystyczne. 
Z gumą w pasie, sznurkami do ściągania 
w mankietach nogawek i licznymi 
kieszeniami. Materiał: Poliester 65%, 
bawełna 35%. Dostępne rozmiary 46-58. 
905-746

Wygodne spodnie 
z gumą w pasie 

i sznurkami 
do ściągania 
w mankietach 

nogawek

9999 

Bluza polarowa 
Dzianinowa bluza polarowa z trzema kieszeniami zapinanymi na zamek, zamkiem 
błyskawicznym na całej długości i wygodnym, ciepłym kołnierzem. Materiał: Po-
liester 100%. Dostępna w rozmiarach M–XXXL. 003-651 Zielony. 003-656 Niebieski. 
003-661 Szary. Cena reg. 79,99

6999 
Taniej o 10,-

Kurtka soft shell damska 
Wodoodporna kurtka typu soft shell z kapturem i zamkiem błyskawicznym na całej 
długości z przodu. Kurtka ma dwie kieszenie boczne i jedną na piersi. Wszystkie 
kieszenie są zapinane na zamek błyskawiczny. Słup wody: 3000 mm. Liliowy. Materiał: 
Warstwa zewnętrzna: Poliester 96%, spandeks 4%. Podszewka: Poliester 100%. 
Dostępny w rozmiarach S-XXL. 004-128 Cena reg. 99,99

Chroni przed 
wilgocią i wiatrem!

6999 
Taniej o 30,-

Koszula flanelowa damska 
Wygodna koszula z kieszenią na piersi, mankietami i długimi rękawami. Materiał: 
Bawełna 100%. Dostępne rozmiary S-XXL. 001-929 Cena reg. 54,99

3999 
Taniej o 15,-

Koszula 
Luźna bawełniana koszula z kieszenią na piersi, długimi rękawami i mankietami. 
Niebieski. Materiał: Bawełna 100%. Dostępna w rozmiarach M–XXXL. 002-012 
Cena reg. 59,99

3999 
Taniej o 20,-

Obuwie sportowe 
Solidne buty do wędrówek, ze sztywną podeszwą z bardzo grubym bieżnikiem. 
Waga jednego buta 386 g (dla rozmiaru 41). Dostępne rozmiary 40-46. 000-627 
Cena reg. 149,-

Usztywniana i gruba 
podeszwa zapewnia 
stopie stabilność!99,- 

Taniej o 50,-

Spodnie robocze 
Wygodne i nieco cieńsze spodnie robocze z kieszeniami bocznymi, kieszeniami tylnymi, 
kieszeniami na gwoździe, wzmocnionymi kieszeniami na nakolanniki i kieszeniami na no-
gawkach wyposażonymi m.in. w przegródki na miarkę i długopis. Szary/czarny. Materiał: 
Bawełna 100% (300 g/m²). Dostępne w rozmiarach 46–58. 901-776 Cena reg. 74,99

54 99 
Taniej o 20,-

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

1

Bluza z kapturem 
Miękka bluza z kapturem i dwiema kieszeniami z przodu. Bluza jest zapinana na całej długości 
zamkiem błyskawicznym i ma szerokie ściągacze w mankietach i talii. Szary. Materiał: Bawełna 63%, 
poliester 37%. Dostępny w rozmiarach S–XXXL. 004-537 

9 99

49 99 

https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-sportowa/kurtki/bluza-polarowa-003656/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-damska/odziez-sportowa/jackets/kurtka-soft-shell-damska-004128/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/sweaters/bluza-zkapturem-004537/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-damska/odziez-sportowa/shirts/koszula-flanelowa-damska-001929/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-sportowa/koszule/koszula-002012/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-sportowa/spodnie/spodnie-turystyczne-905746/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/obuwie/obuwie-sportowe-i-rekreacyjne/buty-niskie/obuwie-sportowe-000627/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/spodnie/spodnie-robocze-901776/


jula.pl

Okucia do drzwi przesuwnych 

7 elementów 
Praktyczne oddzielenie pokoju lub garderoby! 
Pasują do szyn 343-481 i 343-482, do drzwi 
o masie nieprzekraczającej 40 kg. W zestawie 
wózki, mocowania drzwi, ograniczniki do drzwi, 
szyna prowadząca do montażu przy podłodze oraz 
wkręty montażowe. 343-480 Cena reg. 49,99

2999 
Taniej o 20,-

Szyna aluminiowa 200 cm
Pojedyncza szyna pasująca do okucia 
do drzwi przesuwnych nr art. 343-480. 
Dł:200 cm. 343-481 Cena reg. 59,99

3999 
Taniej o 20,-

Made in Sweden 

Regał drewniany 
Praktyczny regał z pięcioma półkami 
wyprodukowany z wysokiej klasy 
drewna sosnowego. Produkt szwedzki. 
Szer. 77 x wys. 170 x głęb. 37 cm. 
Waga: 12 kg. Maks obciążenie/półkę: 
75 kg. 355-505 

Regał sosnowy 
produkcji 
szwedzkiej 

wytrzymujący 
łącznie obciążenie 

375 kg

8999 

Koszyk do przechowywania 
Estetyczny koszyk z technorattanu, który pomoże 
utrzymać porządek w garderobie, sypialni, czy łazience.  
662-044 Dł:26xSzer:20xWys:10 cm. Cena reg. 9,99 
662-045 Dł:36xSzer:30xWys:13 cm. Cena reg. 15,99 
TERAZ 14,99 
662-046 Dł:36xSzer:30xWys:22 cm. Cena reg. 22,99 
TERAZ 19,99

Od

999 

W zestawie akumulator 
2,0 Ah, ładowarka i walizka!

Wiertarko-wkrętarka 18 V, 2,0 Ah, 50 Nm
Nagradzana w testach, wysokiej jakości wkrętarka z mocnym silnikiem, szybkozaciskowym uchwytem szczękowym, dwoma 
biegami oraz 23 momentami obrotowymi (oraz trybem wiercenia). Dostarczana w praktycznej walizce z akumulatorem 
2,0 Ah i ładowarką. Moment obrotowy: 50 Nm. Prędkość obrotowa: 0-400 / 0-1500/min. Zakres cięcia: Zakres wiercenia 
w stali 13 mm i w drewnie 34 mm. Liczba momentów: 23 + tryb wiercenia. Rozmiar uchwytu: 13 mm. Typ akumulatora: 
Li-Ion. Pojemność akumulatora: 2,0 Ah. Czas ładowania: 60 m. 18 V. Waga: 1,6 kg. 003-782 Cena reg. 499,-

399,- 
Taniej o 100,-

1

2

3

3. Półka Półka z płyty wiórowej pokrytej melaminą z białym 
półmatowym wykończeniem.  
666-050 Dł:80xWys:1,6xGł:20 cm. Cena reg. 17,99 TERAZ 12,99 
666-051 Dł:80xWys:1,6xGł:30 cm. Cena reg. 28,99 TERAZ 20,99 
666-052 Dł:80xWys:1,6xGł:40 cm. Cena reg. 34,99 TERAZ 24,99 
666-053 Dł:180xWys:1,8xGł:30 cm. Cena reg. 47,99 TERAZ 33,99 
666-054 Dł:180xWys:1,8xGł:40 cm. Cena reg. 64,99 TERAZ 45,99 
666-055 Dł:180xWys:1,8xGł:50 cm. Cena reg. 79,99 TERAZ 55,99 
666-057 Dł:248xWys:1,8xGł:40 cm. Cena reg. 89,99 TERAZ 62,99 
666-058 Dł:248xWys:1,8xGł:50 cm. Cena reg. 119,- TERAZ 83,-

4. Obrzeże meblowe z klejem  Obrzeże meblowe z klejem 
do półek DLH, montaż po podgrzaniu żelazkiem. Dł:5 m x 
Szer:2,3 cm. 666-059 Cena reg. 14,99 TERAZ 10,49

2. Wspornik półki podwójny Lakierowany 
proszkowo blaszany wspornik do montażu półki.  
666-002 Dł:17 cm. Cena reg. 4,99 TERAZ 3,49 
666-003 Dł:22 cm. Cena reg. 5,99 TERAZ 4,19 
666-004 Dł:27 cm. Cena reg. 7,99 TERAZ 5,59 
666-005 Dł:37 cm. Cena reg. 9,99 TERAZ 6,99

1. Szyna ścienna Lakierowana proszkowo stalowa 
szyna utrzymująca wsporniki w miejscu.  
666-008 Dł:39 cm. Cena reg. 7,99 TERAZ 5,59 
666-009 Dł:71 cm. Cena reg. 12,99 TERAZ 9,09 
666-010 Dł:103 cm. Cena reg. 14,99 TERAZ 10,49 
666-011 Dł:120 cm. Cena reg. 18,99 TERAZ 13,29 
666-012 Dł:167 cm. Cena reg. 19,99 TERAZ 13,99 
666-013 Dł:199 cm. Cena reg. 24,99 TERAZ 17,49

4

System przechowywania 
dostosowany do Twoich potrzeb 
To produkty, których szukasz!

30% 
rabatu!

Skrzynia aluminiowa 
Masywna skrzynia z blachy ry¬owanej z gumowanymi uchwytami do przenoszenia oraz 
wbudowanym zamkiem z dwoma kluczykami.  
663-008 Szer:76xWys:25xGł:32 cm. Waga: 5,6 kg. Cena reg. 299,- TERAZ 239,- 
663-009 Szer:123xWys:38xGł:38 cm. Waga: 12,5 kg. Cena reg. 649,- TERAZ 549,-

Od

239,- 
Taniej o 60,-

Zwycięzca 
testów  

Szwedzkie czasopismo 
Gör Det Själv,

 12/2015

https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/systemy-do-przechowywania-narzedzi/skrzynki-narzedziowe/skrzynia-aluminiowa-663008/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/okucia/okucia-do-wnetrz/okucia-do-drzwi-przesuwnych/szyna-aluminiowa-343481/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/okucia/okucia-do-wnetrz/okucia-do-drzwi-przesuwnych/okucia-do-drzwi-przesuwnych-343480/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/polki-do-przechowywania/regal-drewniany-355505/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/systemy-przechowalnicze/szyna-scienna-666008/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/skrzynie-kosze/koszyk-do-przechowywania-662044/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wiertarko-wkretarka-003782/
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Zestaw noży 3 szt. 
Zestaw trzech wysokiej jakości noży, które sprostają każdemu wyzwaniu w kuchni! 
W zestawie: nóż do chleba 230 mm, nóż szefa kuchni 200 mm i mniejszy nóż do 
obierania 110 mm. Rękojeści Softouch zapewnia wygodny, pewny uchwyt. Ostrza są 
wykonane z japońskiej stali nierdzewnej o twardości HRC 52. Noże łatwo się ostrzy 
i można je myć w zmywarce. 001-924 Cena reg. 99,99

6999 
Taniej o 30,-

Odkurzacz 750 W
Kompaktowy odkurzacz z regulacją mocy ssania,  ¦ltrem HEPA, który można prać 
oraz wieloma standardowymi funkcjami. W zestawie końcówka podłogowa i worek. 
Moc: 750 W. Zasięg: 7,5 m. Poziom hałasu: 77 dB. Długość kabla: 5 m. 230 V. 
Dł. 36 x szer. 24 x wys. 19 cm. Waga: 4,4 kg. 002-202 Cena reg. 189,-

Zasięg 7,5 m

149,- 
Taniej o 40,-

Blender 600 ml, 300 W
Kompaktowy mikser do koktajli z jednym 
ustawieniem prędkości, ostrzami ze stali 
nierdzewnej oraz pojemnikiem, który może być 
wykorzystywany jako shaker. Pojemnik i zakrętkę 
można myć w zmywarce (nie dotyczy to ostrzy). 
600 ml. Moc: 300 W. Długość kabla: 75 cm. 
230 V. Szer:12xWys:38xGł:12 cm. 000-793 
Czarny. 000-794 Biały. Cena reg. 69,99

Pojemnik może 
służyć jako shaker

4999 
Taniej o 20,-

Pakowarka próżniowa 28 cm
Urządzenie, które zrewolucjonizuje sposób przechowywania żywności! Pakowarka 
próżniowa przedłuża kilkukrotnie okres przydatności do spożycia produktów 
spożywczych, chroni je przed zmarzliną, a dodatkowo może być użyta do szybkiego 
marynowania mięsa. Szerokość robocza: 28 cm. Poziom hałasu: <78 dB. Długość 
kabla: 1,2 m. Szer:34xWys:6xGł:15 cm. 802-559 Cena reg. 219,-

149,- 
Taniej o 70,-

Czajnik elektryczny 1 l, 1500 W
Czajnik elektryczny z dzbankiem ze stali nierdzewnej, podstawą obracaną o 360° 
z miejscem na przewód, podświetlanym przełącznikiem, zabezpieczeniem przed 
gotowaniem „na sucho” oraz funkcją automatycznego wyłączania. 1 l. Moc: 1500 
W. Długość kabla: 80 cm. 230 V. Wys. 18,2 x Ø 13 cm. Waga: 660 g. 004-775 
Cena reg. 69,99

Odkurzacz samojezdny z programatorem 
czasowym i czasem pracy do 90 minut

Odkurzacz samojezdny 
W pełni automatyczny odkurzacz samojezdny z programatorem pracy, czterema trybami od-
kurzania, ¦ltrem antyalergicznym HEPA F5, pięcioma czujnikami kolizji, pięcioma czujnikami 
schodów oraz funkcją automatycznego wyłączenia w przypadku utknięcia. Poziom hałasu: 
60 dB. Typ akumulatora: NiMH. Pojemność akumulatora: 2000 mAh. Czas pracy: 90 min. 
Czas ładowania: 5 h. 14,4 V. Wys. 85 x Ø 340 mm. Waga: 3400 g. 800-262 Cena reg. 699,-

479,- 
Taniej o 220,-

Kabina prysznicowa 90x90 cm
Ekskluzywna kabina ze słuchawką prysznicową (Ø10 cm), deszczownicą (Ø25 cm), 
baterią prysznicową, półką, składanym krzesełkiem oraz dyszami do masażu stóp 
i ciała. Całości dopełniają ściany i drzwi ze szkła bezpiecznego 5 mm oraz stelaż 
ze stali lakierowanej. Przyłącze wody ma średnicę R15 (1/2”), a odpływ 32 mm. 
Szer:90xWys:218xGł:90 cm. Waga: 95 kg. 435-067 Cena reg. 1 499,-

Kabina prysznicowa z rozkładanym 
krzesłem i funkcją masażu!

1 399,- 
Taniej o 100,-

1. Zestaw akcesoriów Nadający się do mycia ¦ltr HEPA i dwie szczotki boczne do odkurzacza 
samojezdnego 800-262. 800-263 Cena reg. 39,99

1

39 99 Kuchenka gazowa 
Niedroga kuchenka gazowa wyposażona 
w zapalnik piezoelektryczny i regulację 
płomienia gazu oraz przeznaczona dla 
1–4 osób. Moc: 2200 W. Szer:34x-
Wys:11xGł:28 cm. Waga: 2660 g. 
000-640 Cena reg. 74,99

Niedroga kuchenka gazowa 
z zapalnikiem piezoelektrycznym

5999 
Taniej o 15,-

4999 
Taniej o 20,-

https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/garnki/gotowanie/noze-kuchenne/zestaw-nozy-001924/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-domowe/odkurzacz-002202/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/instalacja-wodna-i-sanitarna/wyposazenie-lazienek/kabiny-prysznicowe/kabina-prysznicowa-435067/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-przyrzadzania-potraw/blendery/blender-000793/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/garnki/przechowywanie-zywnosci/pakowanie-prozniowe/pakowarka-prozniowa-802559/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-sporzadzania-napojow/czajniki-elektryczne/czajnik-elektryczny-004775/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-samojezdne/odkurzacz-samojezdny-800262/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/wypoczynek/kuchnie-biwakowe-i-piknikowe/kuchenki-turystyczne/kuchenka-gazowa-000640/
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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

Kupuj mądrze!

 

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

6999 

Samochodowy fotelik dziecięcy 
Bezpieczny fotelik z regulowanym oparciem, zagłówkiem i siedziskiem, które 
można używać osobno. Pokrycie można prać. Dopuszczalne obciążenie: 15–36  kg. 
Wys:660 mm. Czerwony/czarny. 619-473 Cena reg. 129,-

79,- 
Taniej o 50,-

89,- 
Taniej o 30,-

999 

 

Reflektor IP65, 10 W, 750 lm
Kompaktowa oprawa aluminiowa o solidnej konstrukcji, wbudowanej diodzie LED 
i z uchylnym uchwytem. Moc: 10 W. Długość kabla: 30 cm. Klasa energetyczna 
(A++ - E): A++. Temperatura barwowa: 4000 K. Odcień: Neutralny biały. Możliwość 
ściemniania: nie. Strumień świetlny: 750 lm. IP65. 230 V. Szer. 110 x wys. 90 x głęb. 
55 mm. Waga: 400 g. 002-036 Cena reg. 29,99

Uchylny uchwyt

1999 
Taniej o 10,-

Nagrzewnica elektryczna 2000 W
Solidna nagrzewnica, dzięki której praca w zimnym garażu będzie przyjemniejsza. 
Wyposażona w termoodporną obudowę ze stali, regulowany termostat i trzy stopnie 
mocy. Moc: 650/1300/2000 W. Długość kabla: 1,4 m. IP24. 230 V. Szer:20x-
Wys:32xGł:20 cm. Waga: 4 kg. 411-123 Cena reg. 119,-

Trzy poziomy mocy!

99,- 
Taniej o 20,-

Wkrętarka  18 V, 2x2,5 Ah, 60 Nm
Wkrętarka wyposażona w silnik bezszczotkowy, dwa biegi i bezstopniowe sterowanie momentem 
obrotowym, które zapobiega między innymi zbyt mocnemu dokręcaniu wkrętów. Te cechy w połączeniu 
z wysokim momentem obrotowym powodują, że narzędzie to jest odpowiednie do większych, jak i ru-
tynowych prac uwzględniających wiercenie i wkręcanie. W zestawie dwa akumulatory, ładowarka o krótkim 
cyklu ładowania i torba. Moment obrotowy: 60 Nm. Prędkość obrotowa: 0-400/0-1700/min. Zakres cięcia: 
zakres wiercenia w stali 13 mm i w drewnie 50 mm. Rozmiar uchwytu: 13 mm. Typ akumulatora: Li-Ion. 
Pojemność akumulatora: 2x2,5 Ah. 18 V. Waga: 1,9 kg. 007-614 Cena reg. 999,-

W zestawie dwa akumulatory, 
ładowarka o krótkim cyklu 

ładowania i torba!

799,- 
Taniej o 200,-

1. Zestaw końcówek Dobrze wyposażony zestaw, zawierający różne rodzaje końcówek płaskich, które 
umożliwią wykonanie wielu bardzo różnych zadań. W zestawie magnetyczny uchwyt oraz końcówki płaskie, 
Phillips, Pozidriv, Torx i sześciokątne. Rodzaj stali: SUP11C. 005-124 Cena reg. 39,99 TERAZ 29,99 1

29 99

Oprawa świetlówkowa IP65, 2x36 W
Oprawa świetlówkowa posiadająca certy¦kat UL International Demko A/S, 
wykonana z samogasnącego poliwęglanu, wyposażona w 3-biegunową szyb-
kozłączkę oraz przepust kablowy RUTAB Rutaseal light EPDM. Świetlówka (typu T8) 
sprzedawana osobno. Klasa energetyczna (A++ - E): A++. Dostosowane do żarówek 
o klasie energetycznej: A++ - D. Typ świetlówki: T8. IP65. 230 V. Waga: 2,3 kg. Moc: 
2x36 W. Dł:127,4xSzer:16,5xWys:10,5 cm. 424-058 Cena reg. 119,-

   

Żarówka standardowa z możliwością ściemniania światła 

E27, 8,3 W, 806 lm
Żarówka z funkcją ściemniania. Gwint E27, 15 000 godzin eksploatacji, strumień 
światła o wartości 806 lumenów i mrożone szkło. Odpowiada żarówce tradycyjnej 
o mocy 60 W Moc: 8,3 W. Klasa energetyczna (A++ - E): A+. Kąt świecenia: 360°. 
Oprawka: E27. Temperatura barwowa: 2700 K. Odcień: Ciepłobiały. Pomijalny 
czas naświetlania: tak. Wł/wył: 50000 x. Możliwość ściemniania: tak. Strumień 
świetlny: 806 lm. Żywotność: 15000 h. 230 V. L10,4xØ6 cm. 005-671 

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wkretarka-007614/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/ogrzewanie-i-wentylacja/ogrzewanie/termowentylatory/nagrzewnica-elektryczna-411123/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/zarowki/zarowki-led/zarowki/zarowka-standardowa-zmozliwoscia-sciemniania-swiatla-005671/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-wewnetrzne/oprawy-swietlowkowe/oprawa-swietlowkowa-424058/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/drabiny-i-rusztowania/drabiny-i-podesty/drabinki-skladane/drabina-342032/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/bezpieczenstwo-samochodowe/dzieciece-foteliki-samochodowe/samochodowy-fotelik-dzieciecy-619473/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/reflektory/reflektor-002036/



