
RĘCZNIKI AUGUST 
LUB LINETO
(różne kolory)
wym. 70×140 cm, 1 szt.

RĘCZNIKI AUGUST 
LUB LINETO
(różne kolory)
wym. 50×90 cm, 1 szt.

wysoka jakość materiału

1999

999

• bardzo grube,
aż 500 g/m2

• z elegancką bordiurą

DYWAN
CALVADOS
(różne rodzaje)
wym. 198×80 cm
1 szt.

79.-
pozostałe 
wzory

OFERTA OD 9 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Urodzinowe 
okazje w

WALIZKA
wym. 35,5×54×20,5 cm 
poj. 35 l 
1 szt.

uchwyt teleskopowy 
z blokadą

4 wysokiej 
jakości kółka 

zwiekszają komfort 
podróżowania 

wym. 47×67×25,5 cm
poj. 71 l 

69.-
wym. 51,5×77×29 cm
poj. 101 l

89.-

ODKURZACZ 
ROBOT 
SPRZĄTAJĄCY 
2W1
1 szt.

> odkurzacz z funkcją wycierania
> do różnych rodzajów powierzchni
> nawigacja sensorowa
> kompaktowa konstrukcja
> dwie lampki kontrolne (praca/ładowanie)
> urządzenie wyposażone w baterię litowo-jonową
> poj. zbiornika na kurz 0,15 l
> czas pracy 30 min
> czas ładowania akumulatora 30 min
> sprząta na sucho i mokro

1 szt.> czas ładowania akumulatora 30 minczas ładowania akumulatora 30 min
> sprząta na sucho i mokro

na tylnym 
panelu 2 kieszenie 

zapinane na suwaki

uchwyt teleskopowy 
z blokadą

4 wysokiej 
jakości kółka 

zwiekszają komfort 
podróżowania 

na tylnym 
panelu 2 kieszenie 

zapinane na suwaki

49.-

149.-

Pasta 
do zębów
Blend-a-med
(różne rodzaje)
2×100 ml 
49,95/1 l



TANIEJ NIE BĘDZIE!

249.-

 NIE BĘDZIE NIE BĘDZIE NIE BĘDZIE NIE BĘDZIE!!!!!!!
> dł. kija szczotki 127 cm
> gumowe zakończenia 

szczotki zabezpieczają 
ściany przed 
uszkodzeniem

> szufelka ze zmiotką z wysokiej 
jakości materiału 

> zmiotka posiada dwa rodzaje włosia
> zmiotka dzięki swojej budowie 

i wyprofilowanemu włosiu 
dociera do kątów

> szufelka zakończona praktyczną 
gumką, dzięki czemu precyzyjnie 
można zgarnąć na nią brud i kurz

> praktyczne i nowoczesne mocowanie 
zmotki do szufelki

czyści nawet bardzo 
duże powierzchnie

ergonomiczny 
uchwyt

zmiotka posiada dwa rodzaje włosia

szufelka zakończona praktyczną 
gumką, dzięki czemu precyzyjnie 
można zgarnąć na nią brud i kurz
praktyczne i nowoczesne mocowanie 

ergonomiczny 
uchwyt
ergonomiczny 
uchwyt

Vileda Windomatic Power
to akumulatorowa ściągaczka 

do czyszczenia okien. 
Urządzenie nie pozostawia 

smug i zacieków na szklanych 
powierzchniach. 

Atutem odkurzacza do szyb 
jest zasysanie resztek wody 

wraz z zabrudzeniami 
do wbudowanego pojemnika, 

dzięki czemu powierzchnie 
pozostają czyste i suche.

WKŁAD 
DO MOPA 
PAROWEGO
XXL VILEDA
2 szt. 1 kpl.

4599

TANIEJTANIEJ NIE BĘDZIE NIE BĘDZIE NIE BĘDZIE

249.-9.-9.

99

12

SZCZOTKA 
DO ZAMIATANIA
3 ACTION
VILEDA
1 szt.

2499

MOP PŁASKI + WIADRO
ULTRAMAX VILEDA
1 kpl. 

> wydajność
> precyzja
> czyści nawet najtrudniejsze 

zabrudzenia
> do mycia każdego 

rodzaju podłóg

65.-

SZUFELKA 
ZE ZMIOTKĄ
VILEDA
2 elem. 1 kpl. 

1699

WKŁAD DO MOPA 
PŁASKIEGO
VILEDA
dł. 37 cm 
1 szt.
> wkład może 

być wielokrotnie 
prany w temp. do 60 °C

2499

12
6 

cm

dł. przewodu
7 m

MOP 
PAROWY
XXL VILEDA 
1550 W
1 kpl.
> poręczny i ergonomiczny
> do każdego rodzaju podłóg
> zestaw zawiera:

- mop parowy
- 2 wkłady z mikrofibry
- pojemnik na wodę
- nakładkę  do czyszczenia 
  dywanów

0,4 l
poj. zbiornika

139.-

ELEKTRYCZNA 
ŚCIĄGACZKA
DO OKIEN VILEDA
1 szt.
> ruchoma głowica
> dwie moce ssące
> pojemnik, który 

można myć 
w zmywarce

czyści nawet bardzo 
duże powierzchnie

1699

139139

bezdotykowy system 
odsączania mopa

dł. kija mopa 127 cm



> w zestawie: 4 wymienne końcówki, 
szczotka termiczna o średnicy 50 mm, 
szczotka o średnicy 30 mm, szczotka 
o średnicy 21 mm, koncentrator

> 3-stopniowa regulacja temperatury
> obrotowy przewód zasilający
> etui odporne na wysoką temperaturę 

> w zestawie: 4 wymienne końcówki, 
szczotka termiczna o średnicy 50 mm, 
szczotka o średnicy 30 mm, szczotka 
o średnicy 21 mm, koncentrator

> 3-stopniowa regulacja temperatury

99.-

LOKÓWKO-
-SUSZARKA
200 W
1 kpl. 

79.-

PATELNIA
ø20 cm, 1 szt.

> ø24 cm, 1 szt.

42,99
> ø26 cm, 1 szt.

46,99

3299

3299 PATELNIA DO 
NALEŚNIKÓW
ø24 cm, 1 szt.

gazowa

ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

42,99
> ø26 cm, 1 szt.

46,9946,9946,99

piekarnik
do +300°C

lodówka
do -40°C

NACZYNIE ŻAROODPORNE
poj. 3,5 l, wym. 39×24 cm
1 szt.

1999

poj. 3,5 l, wym. 39×24 cm
1 szt.

NACZYNIE ŻAROODPORNE
Z POKRYWKĄ
poj. 2,3 l, wym. 26×23 cm
2 elem. 1 kpl.

2999

zmywarka

mikrofalówka

13

mechanizm 
żarnowy 
ze stali 

nierdzewnej

długość kabla 
0,79 m

mikrofalówka

drugi kolor

2699
MŁYNEK 
DO KAWY 100 W
(2 kolory), poj. 50 g, 1 szt.

MASZYNKA 
DO STRZYŻENIA 
WŁOSÓW
100–240 V
1 kpl. 

SUSZARKA 
2400 W
1 kpl.

59.-

> możliwość pracy bezprzewodowej
> zasilanie akumulatorowo-sieciowe  
> liczba ustawień długości strzyżenia – 15 
> zakres długości strzyżenia 1–42 mm 
> funkcje dodatkowe: 

samoostrzące się ostrza

przełącznik 
chłodnego 
powietrza

PROSTOWNICA 48 W
1 szt. 

 cyfrowa kontrola 
temperatury

150–230°C

funkcja 
blokady 
płytek

nagrzewanie 
w 15 sekund

automatyczny 
wyłącznik 

bezpieczeństwa

DZBANEK 
FILTRUJĄCY JASPER 
+ WKŁAD FILTRUJĄCY 
B100–25 MAXFOR
(różne rodzaje)
poj. 2,8 l, 1 kpl.

WKŁAD 
FILTRUJĄCY
B100–25 
MAXFOR
3 szt. 1 kpl.

2799

+ WKŁAD FILTRUJĄCY 
B100–25 MAXFOR
(różne rodzaje)
poj. 2,8 l, 1 kpl.

99

FILTRUJĄCY

MAXFOR

FILTRUJĄCY

9

TRYMER 
DO BRODY
1 kpl.

59.-
w zestawie

2×AAA

ostrze nadające 
się do mycia

TRYMER 
DO BRODY
1 kpl.

5

czas pracy
akumulatora

30 min.

89.-

KOC
POLAROWY
(różne kolory)
wym. 130×170 cm
1 szt.

3999

LEGOWISKO DLA PSA
wym. 58×46×21 cm, 1 szt.

wym. 64×53×22 cm, 1 szt. 29,99

wym. 72×60×23 cm, 1 szt. 34,99
2499

pozostałe kolory

FIRANKA 
Z ORGANZY
wym. 145×250 cm, 1 szt.

1999

ZASŁONA
(różne kolory)
wym. 145×250 cm, 1 szt.

2999

ŚWIECZNIK
DEKORACYJNY
wym. 12×34,5 cm
1 szt.

3999

SYSTEM OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
> termochromiczny pierścień 

na rączce sygnalizuje rozgrzanie 
się patelni do 150oC  

> pomaga utrzymać idealną 
temperaturę do smażenia

równomierne 
rozprowadzanie 

ciepła

grube, 
wielowarstwowe 
dno indukcyjne, 

odporne 
na odkształcenia

8 przelotek 2999

POLAROWY
(różne kolory)
wym. 130×170 cm

pozostałe kolory

możliwość pracy bezprzewodowejmożliwość pracy bezprzewodowej

99.

LOKÓWKO-LOKÓWKO-
-SUSZARKA-SUSZARKA
200 W

SUSZARKA 
2400 W
1 kpl.

przełącznik 
chłodnego 
powietrza

 cyfrowa kontrola 
temperatury

150–230°C

funkcja 
blokady 
płytek

nagrzewanie 
w 15 sekund

automatyczny 
wyłącznik 

bezpieczeństwa

9

9.-9.-9.

> 3-stopniowa regulacja temperatury
> 2-stopniowa regulacja siły nawiewu
> funkcja turbo – 2 razy dłuższa wydajność silnika
> zimny nawiew dla utrwalenia fryzury
> generator jonów
> wskaźnik informujący o włączonej jonizacji
> w zestawie : koncentrator, dyfuzor, zdejmowany filtr 

powietrza i tylna kratka wlotu powietrza



14

TOREBKA DUŻA
(różne rodzaje)
1 szt.

PLECAK DAMSKI
(różne rodzaje) 
1 szt.

TOREBKA CZARNA 
MAŁA
1 szt.

39.-
SASZETKA 
NA PASKU
(różne rodzaje)
dł. paska 105 cm, 1 szt.29.-

złoty 
pasek

KALOSZE 
DAMSKIE
(różne rodzaje)
rozm. 37–40
1 para

ściągacze

błyszcząca powierzchnia

matowa powierzchnia

błyszcząca powierzchnia

ozdobna 
sprzączka 
w złotym 

kolorze

49.-
TANIEJ NIE BĘDZIE!

3999

wym. 12×14,5 cm

wym. 10×18 cm

wym. 15×18 cm

wym. 30×24 cm

wym. 41×27 cm

wym. 33,5×25,5 cm

wym. 33,5×28 cm



119.-

OFERTA OD CZWARTKU  12 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Urodzinowy
weekend z

NARZUTA 
NA ŁÓŻKO
(2 kolory)
wym. 200×200 cm
1 szt.

39.-
drugi
kolor

SZAFKA 
NA BUTY
wym. 96×17×95 cm 
1 szt.

MEGA GŁOŚNIK
BLUETOOTH 10 W Z RĄCZKĄ 
+ MIKROFON BLUETOOTH
wym. 26×21×41–84 cm, 2 elem. 1 kpl.
> w zestawie kabel 

do ładowania 

światło dekoracyjne 
na przednim panelu
światło dekoracyjne 
na przednim panelu

GARNEK
ø30 cm, poj. 13 l
1 szt.

89.-

89.-

FM
RADIO

PORT USB

3.5
AUX-IN

MM

ODKURZACZ 
BEZPRZEWODOWY 
22,2 V BELDRAY
1 kpl.

Stworzony 
dla miłośników 
muzyki!

KOMPLET 3 GARNKÓW
+ 1 RONDEL Z POKRYWKAMI 
8 elem. 1 kpl.

gazowa

ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

ø22 cm
poj. 4,7 l
ø22 cm
poj. 4,7 l.

ceramicznaceramiczna

ø18 cm
poj. 2,6 l

ø14 cm
poj. 1,3 l

ø16 cm
poj. 1,9 l

BEZPRZEWODOWY 
22,2 V BELDRAY

> w zestawie: 
ssawka, szczotka 

i końcówka do tapicerki

możliwość 
przekształcenia 
w moduł ręczny

szczotka o dużej wydajności 
zapewnia większą siłę 

czyszczenia

KUCHENKA INDUKCYJNA 
2000 W
wym. 22×33 cm
1 szt.

> automatyczne wykrywanie 
naczynia

> powierzchnia do gotowania 
12–20 cm 

8 poziomów 
temperatury 

od 800C 
do 2700C

3-godzinny 
czasomierz 

do gotowania 
i smażenia

3 h

24-godzinny moduł 
programowania 

do duszenia 
i podgrzewania

24 h

ZEGAREK DLA 
DZIECI KW-50
(2 kolory), 1 szt.

> polączenie SOS do rodzica
> funkcja czatu
> monitorowanie głosu
> lokalizacja LBS (w budynku)
> czas ładowania ok. 2 godziny
> slot na kartę SIM
> złącze micro USB
> aparat
> latarka
> odbieranie połączenia

149.-

69.-

GARNEK
ø30 cm, poj. 13 l

9.-9.-9.

gazowa

ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

pojemnik 
na kurz: 

poj. 600 ml

czas pracy na baterii
do ok. 45 minut

nadaje się do wszystkich 
rodzajów podłóg

czyszczenie
bezprzewodowe

199.-

15

59.-




