
OFERTA OD 17 CZERWCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Inspiracje w

LETNIA OFERTA W ŚRODKU >

Idealnie sprawdzi się jako osłona przed słońcem 
w upalne, letnie dni. Ciekawa alternatywa dla 
altan ogrodowych lub daszków tarasowych. 
Dostarczy cienia w pożądanym miejscu. Łatwa 
w demontażu. Odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV.

OSŁONA
PRZECIWSŁONECZNA
wym. 300×300×300 cm, 1 szt.4999 7999 OSŁONA

PRZECIWSŁONECZNA
wym. 400×300 cm, 1 szt.

drugi
kolor

KRZESŁO BRAZYLIJSKIE
wym. ø82×111 cm, 1 szt.

> krzesło hamak
- wykonane z lin 
bawełnianych 

> bambusowa rama z frędzlami

119.-

PODUSZKA 
NA KRZESŁO 
(2 kolory), ø62 cm, 1 szt.2699

max
100 kg

aluminiowe oczka 
ułatwiające montaż



BUTY
OGRODOWE
(różne rodzaje), 1 para1499

> osłania przed wiatrem i słońcem
> wykonana z trwałej tkaniny HDPE, odpornej

na zabrudzenia i warunki atmosferyczne
> w komplecie sznurek do zamocowania osłony metalowe oczka 

ułatwiające montaż

OSŁONA
NA BALKON 
wym. 500×90 cm, 1 kpl. 3999

regulacja 
oparcia

materiał siedziska 
tekstylen

LEŻAK 
(2 kolory), wym. 186×59×97 cm, 1 szt.

Leżak wykonany z wysokiej jakości materiałów 
charakteryzuje się ergonomicznym kształtem. 
Doskonale sprawdzi się dla osób lubiących 
wypoczynek na leżąco. Mocne cechy produktu
to przede wszystkim antypoślizgowe elementy, 
możliwość regulowania pozycji siedzenia oraz 
wodoodporny,  nienagrzewający się materiał. 

drugi
kolor

129.-
NAMIOT GAZEBO 
Z MOSKITIERĄ
wym. 3×3/2,4×2,4 m 
wys. 2,5 m, 1 szt.

1499 PŁOTEK OGRODOWY 
wym. 1 części: 33×60 cm, 
dł. całkowita: 360 cm, 6 szt. 1 kpl.

drugi
wzór

pozostałe
kolory

7999
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119.-
NOŻYCE DO KRZEWÓW 
I TRAWNIKÓW 3,6 V
1 kpl.

SZCZOTKA DO WĘŻA 
OGRODOWEGO
1 szt.

ZESTAW DO WĘŻA 
OGRODOWEGO
4 elem. 1 kpl.

ZESTAW DO WĘŻA 
OGRODOWEGO

ROZDZIELACZ
DO WĘŻA
OGRODOWEGO
Z REGULACJĄ
1 szt.

1499

1499

1499

OGRODOWEGO
4 elem. 1 kpl.
OGRODOWEGO

DYSZA NATRYSKOWA 
(różne rodzaje), 1 szt.199919

Nożyce do krzewów:
>grubość cięcia: 8 mm
>długość cięcia: 110 mm

Nożyce do trawników:
>grubość cięcia: 8 mm
>długość cięcia: 70 mm

miękkie
i giętkie włosie

Ułatwia mycie mebli ogrodowych,
bram garażowych, powierzchni
szklanych, samochodów itp.

1300 
mAh

akumulator
litowo-jonowy

10
FUNKCJI

ELEKTRYCZNA
KOSIARKA DO TRAWY
1300 W
1 szt.

189.-

ODMIEŃ 
SWÓJ

ogród
NA LATO

ELEKTRYCZNA
KOSIARKA DO TRAWY
1300 W
1 szt.

189.-189.-189.

prędkość
obrotowa 

3500 obr./min.

320 mm

szerokość
cięcia

koła z tworzywa 
sztucznego,
z bieżnikiem 
ułatwiającym 

przemieszczanie 
urządzenia po trawniku

zaczep
na przewód

zasilający

cichy
tryb pracy

SEKATOR
OGRODOWY
dł. 56 cm, 1 szt.

> NOŻYCE
   OGRODOWE
    dł. 55 cm, 1 szt.

1999

ELASTYCZNY
WĄŻ OGRODOWY 
ZE SPRYSKIWACZEM 
WIELOFUNKCYJNYM
dł. 7,5–22,5 m, 1 kpl.

4999

W zestawie złączki 
i pistolet z 7 funkcjami.

łatwy w montażu
i demontażu

25-litrowy kosz na trawę

czas
ładowania

5h

Lekka szpula 
na 60 m węża 1/2" 
lub 50 m węża 5/8"

WÓZEK NA WĄŻ 
OGRODOWY
1 szt.

3699

3 wysokości
koszenia:

20; 35; 50 mm.

DYSZA NATRYSKOWA 
(różne rodzaje), 1 szt.99

10
FUNKCJI

regulacja
natrysku

ergonomiczny
uchwyt

dźwignia
umożliwiająca

stałe spryskiwanie

pasuje do wszystkich
standardowywch ogrodowych

systemów natryskowych

płynna regulacja
strumienia wody

Wąż ogrodowy nie jest elementem kompletu.
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3999
FLAMING
DUŻY
wym. 60×22×83 cm
 1 szt.

STOJAK NA DONICE 
3-POZIOMOWY

wym. po rozłożeniu
50×37×92 cm

wym. po złożeniu
50×6,5×99 cm, 1 szt.

7999

Składana konstrukcja
ułatwia przechowywanie

i transport. Stojak
wykonany jest z drewna

jodły chińskiej.

4999 MŁYN SOLARNY 
wym. 32×20×46,5 cm
1 szt.

zmienia
kolory

1299

1299

1499

LAMPKA
SOLARNA 
SŁOIK
Z MOTYLEM
(2 kolory)
wys. 28 cm, 1 szt.

SŁUPEK
SOLARNY
wys. 30 cm, 1 szt.

KWIAT
SOLARNY
wys. 24 cm, 1 szt.

drugi kolor

3999

14991499

OZDOBA OGRODOWA
– BOCIAN
wym. 82×26×73 cm, 1 szt.

LILIA SOLARNA
(2 kolory), ø28 cm, 1 szt.

RODZINA BOCIANÓW 
stojący wym. 49×11×31 cm 
siedzący wym. 17×11×31 cm
2 elem. 1 kpl.

3999

KACZKA DO OCZKA 
WODNEGO
wym. 41×19×15 cm, 1 szt.

zmienia
kolory

drugi
kolor

1999
FLAMING 
MAŁY
wym. 26×9×54 cm
1 szt.

999
KRUK
wym. 19×13×31 cm, 1 szt. 

1699 KRUK LATAJĄCY
wym. 80×44×12 cm, 1 szt.            

Gniazdo nie wchodzi w skład zestawu.

2499 ZESTAW 3 LAMPEK SOLARNYCH
wys. 30 cm, 1 kpl.

zmienia
kolory

16
STRAŻNIK OGRODU

Kruk w locie to znakomity odstraszacz ptaków 
i gryzoni. Idealnie odwzorowuje prawdziwego 
ptaka. Latający kruk sprawdzi się w ogrodzie, 

natomiast kruk stojący będzie idealnym 
rozwiązaniem na balkon czy taras. Oba wzory 

pełnią również funkcję dekoracyjną. 2999 ŁAŃCUCH
SOLARNY 
dł. 570 cm
20 szt. 1 kpl.
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ŁAŃCUCH
SOLARNY 
dł. 570 cm
20 szt. 1 kpl.

SZCZOTKA DO PROSTOWANIA
WŁOSÓW 35-37 W
wym. 25,5×6,5×3,5 cm, 1 szt.

PILNIK I POLERKA 
DO PAZNOKCI 2w1
1 kpl.

> PILNIK
   DO STÓP 
   1 kpl.

LOKÓWKA DO WŁOSÓW
ø25 mm, 1 szt.

5999

W zestawie
4 wymienne
końcówki.

Elektryczna, ceramiczna, szybko nagrzewająca
się szczotka prostująca, odpowiednia do wszystkich
rodzajów włosów.

5999

W zestawie
4 wymienne
końcówki.

Doskonała do modelowania i stylizacji włosów z powodzeniem
zastąpi suszarkę, lokówkę i szczotkę. Posiada 3 poziomy
temperatury oraz funkcję zimnego nawiewu.

funkcja
automatycznej 
rotacji szczotki

> wydajna grzałka PTC 
> szybko nagrzewa się

i utrzymuje stałą temperaturę
> idealna do uzyskania

efektu małych loków 

1999

w zestawie
dodatkowa

szczotka

400 
mAh

akumulator 
litowo-jonowy

ładowarka
w zestawie

brak
w zestawie

2×AA

się szczotka prostująca, odpowiednia do wszystkichsię szczotka prostująca, odpowiednia do wszystkich
rodzajów włosów.

4999

LOKÓWKO-SUSZARKA 
OBROTOWA 1000 W
1 kpl.

przewód zasilający
obrotowy 360°

brak
w zestawie

2×AA

> GOLARKA DAMSKA
wym. 7×8×1,5 cm
1 kpl.

W zestawie 
4 końcówki

przewód zasilający
obrotowy 360°

2499

przewód zasilający
obrotowy 360°

2999

ładowarka
w zestawie

> GOLARKA DAMSKA

> SUSZARKA DO WŁOSÓW 
   1400–1600 W 
    wym. 25,5×20×4,5 cm, 1 szt.

funkcja
chłodnego 
nawiewu

sk
ładany uchwyt

MASAŻER 
PRÓŻNIOWY
DO CIAŁA
1 kpl.

3999

końcówki.końcówki.

> GOLARKA DAMSKA
wym. 7×8×1,5 cmwym. 7×8×1,5 cm
1 kpl.1 kpl.

2999

MASAŻER 
PRÓŻNIOWY
DO CIAŁA

3999 Wspomaga
walkę

z cellulitem

ładowarka
w zestawie

LAMPA UV
DO PAZNOKCI 36 W
wym. 24×22×9 cm, 1 szt.

Utwardza żele, lakiery
hybrydowe i inne preparaty
światłoutwardzalne.
Do paznokci u stóp i rąk. 

timer
120 sekund

3999

dł. przewodu 1 m

4 żarówki 9 W

GOLARKA MAGNUS
1 kpl.

> trymer
do baków
i brody

PILNIK I POLERKA PILNIK I POLERKA PILNIK I POLERKA PILNIK I POLERKA 

GOLARKA MAGNUS
1 kpl.

trymer
do baków

3999

zasilanie
akumulatorowo-

sieciowe

kabel
w zestawie

pośladki uda 
i brzuch

łydki

SZCZOTECZKA 
SONICZNA
DO ZĘBÓW
(2 kolory)
wym. 20,5×2,1×2,1 cm, 1 kpl.

brak
w zestawie

1×AA

GOLARKA MAGNUS

drugi kolor

1799

KAŻDY
PRODUKT ZA

STREFA PIĘKNA

   DO STÓP 
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> reguluje ciśnienie
krwi

> poprawia krążenie
> zwiększa odporność
> polepsza sen
> w komplecie 6 magnesów

OBUWIE DO MASAŻU 
STÓP 
(różne rodzaje), 1 para

reguluje ciśnienie

poprawia krążenie
zwiększa odporność

(różne rodzaje), 1 para

drugi
kolor

1999 BIUSTONOSZ 
SPORTOWY
(2 kolory)
rozm. S–XL, 1 szt.

ZESTAW
SZYDEŁEK 
1 kpl.

> oddychający
> nie powoduje odparzeń
> delikatny dla skóry

2299

1799

OCHRANIACZ 
NA MATERAC
wym. 90×200 cm, 1 szt.
wym. 160×200 cm 49,99

2999

2499

LEGGINSY 
DAMSKIE 

(3 kolory)
rozm. S–XXL

1 para

wodoodporny

inne
kolory

6499
KOŁDRA ANTYALERGICZNA
wym. 155×200 cm, 1 szt. 

OKULARY 
DO CZYTANIA 
(różne rodzaje), 1 szt.

999

pozostałe
wzory

bezszwowy

praktyczne
etui w zestawie

22 szydełka
w rozmiarach

od 0,6mm
do 6,5 mm

> 2 PODUSZKI
   ANTYALERGICZNE
   wym. 70×80 cm, 2 szt. 1 kpl.

2
szt. sprężyste

wypełnienie
odpowiednie
 dla alergików

możliwość
prania

60º

właściwości 
izolacyjne ciepła

TENISÓWKI
1 para

2499KLAPKI DAMSKIE I MĘSKIE
(różne kolory), 1 para(różne kolory), 1 para2999

drugi
kolor drugi

wzór

wyprodukowano
w Polsce

PL

drugikolor

Wysokiej jakości kołdra oraz
 poduszki wypełnione są sprężystym 

włóknem poliestrowo-silikonowym. 

PRZEŚCIERADŁO
BAWEŁNIANE
(różne rodzaje)
wym. 160×200 cm, 1 szt.
wym. 200×220 cm 29,99

OD1999
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TERMOMETR 
BEZDOTYKOWY
1 szt.

5999

2 tryby pomiaru temperatury:
ciało oraz powierzchnia materiałów.
Możliwość zapisu 32 pomiarów. 

2 tryby pomiaru temperatury:
ciało oraz powierzchnia materiałów.
Możliwość zapisu 32 pomiarów. 

TELEFON DLA SENIORA
MM 428 BB 
1 szt.

> akumulator 800 mAh
> ładowarka w zestawie

2 karty 
SIM

Funkcje:
> przycisk SOS
> latarka 
> odtwarzacz muzyki
> kalkulator
> budzik i radio FM
> SMS/MMS

ROTOR 
DO ĆWICZEŃ
wym. 48×37×30 cm, 1 szt.

INHALATOR/NEBULIZATOR 
KOMPRESOWY
poj. 10 ml, 1 kpl.

MAGNETYCZNY
KOREKTOR POSTAWY 
(różne rozmiary), 1 szt.

7999

7999

7999

7999

LAMPA TERAPEUTYCZNA 
NA PODCZERWIEŃ 
Z ŻARÓWKĄ 
PHILIPS 150 W
1 kpl.

7999

Łagodzi dolegliwości przy reumatyzmie, 
bólach mięśni, przeziębieniach, stłuczeniach
oraz pomaga rozluźnić mięśnie.

LAMPA TERAPEUTYCZNA 
NA PODCZERWIEŃ 

bólach mięśni, przeziębieniach, stłuczeniach

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 
1 kpl.

6999

wym. 48×37×30 cm, 1 szt.

99

> wielofunkcyjny wyświetlacz
> zapewnia idealny trening górnych 

i dolnych partii ciała
> poprawia krążenie i kondycję fizyczną
> idealny do ćwiczeń rehabilitacyjnych 

rozpylacz przewód 
powietrza
przewód 

2 maseczki 
(dla dziecka 
i dorosłego)

2 maseczki 2 maseczki ustnikustnik

32–43ºC 3 kolory
podświetlenia

odległość
pomiaru: 
5–15 cm

1999

2×AAA

brak
w zestawie

1×LR44

w zestawie

1×9V
brak

w zestawie

CIŚNIENIOMIERZ
NADGARSTKOWY  
1 szt.3499

4×AA

brak
w zestawie

> pomaga utrzymać prawidłową 
postawę

> łagodzi nacisk kręgów, 
poprawiając krążenie, odpręża 
mięśnie i zmniejsza ból

> produkt unisex
regulowane pasy
12 magnesów umieszczonych 
wzdłuż kręgosłupa

4999 RADIO TRANZYSTOROWE
TR 7009
1 szt.

Zasilanie z baterii
lub z sieci
230 V, (brak
zasilacza
w zestawie)

4×AA

brak
w zestawie

INHALATOR/NEBULIZATOR 

przeziębienia bóle kręgosłupa bóle stawów

praktyczne etui
w zestawie

pomiar ciśnienia 
krwi oraz tętna

funkcja
wykrywania

arytmii

duże przyciski 
operacyjne

duży dotykowy 
wyświetlacz

40×40
mm

pojemność
pamięci

90
pomiarów

złącze 
słuchawkowe

3,5 mm
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PODUSZKA
wym. 40×60 cm, 1 szt.

2499
SUPEROFERTA

WAGA
ANALITYCZNA
Z BLUETOOTH 4.0
(2 kolory), wym. 30×30×2,5 cm
1 szt.

KOŁDRA
wym. 140×200 cm
1 szt.

DYWAN 
(różne rodzaje)
wym. 55×100 cm, 1 szt.

inne
kolory

FRYTOWNICA
2000 W
poj. 2 l, 1 szt.

obudowa i spirala 
grzewcza ze stali 
nierdzewnej

nienagrzewające
się uchwyty

regulacja temp. 
 (115–190°C)

schowek 
na kabel

możliwość
mycia elementów

w zmywarce

wyjmowany 
pojemnik

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
2200 W
poj. 1,8 l, 1 szt.

automatyczne 
wyłączanie

po zagotowaniu

podświetlenie
podczas

gotowania

zabezpieczenie 
przed gotowaniem 

bez wody

automatyczne 
wyłączanie

po zagotowaniu

podświetlenie
podczas

gotowania

zabezpieczenie 
przed gotowaniem 

bez wody

KOMPLET POŚCIELI Z KORY
(różne wzory), poszewka na kołdrę wym. 160×200 cm,
2 poszewki na poduszkę wym. 70×80 cm, 3 elem. 1 kpl. 

inne wzory

Dedykowana aplikacja do pobrania
(iOS i Android) umożliwia śledzenie

i analizowanie wyników.

Oferta handlowa na tydzień 25/19. Ważna od 17.06 do 22.06.2019 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów.
Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od NETTO - nie odpowiadamy. 
Znaki fi rmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny 
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 19.06.2019 r. Zapraszamy do NETTO!

6999
SUPEROFERTA

7999
SUPEROFERTA

4999
SUPEROFERTA

6999
SUPEROFERTA

2499
SUPEROFERTA

dw

ustro
nny wzór

4999
SUPEROFERTA

MYJKA 
SONICZNA
DO TWARZY
(2 kolory), 1 szt.

brak
w zestawie

2×AAA

drugi kolor

2199
SUPEROFERTA

pomiar 
zawartości

wody

pomiar masy
mięśniowej

pomiar
masy kości

brak
w zestawie

2×AAA

dr

ugi kolor

Superoferty w
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