
carrefour.ploferta handlowa ważna od 04.06 do 15.06.2019

Produkty na co dzień i na każdą kieszeń

14991999

Kołdra  
SOFT LINE  
interfacing 

wym. 155 x 200 cm 
cena za szt.599

799
Poduszka biała

wym. 40 x 40 cm 
cena za szt. 3999

4499

Kołdra  
wiosenno-letnia 

wym. 150 x 200 cm,  
poduszka 

wym. 40 x 40 cm   
- 5,99 zł  7,99 zł, 
wym. 50 x 60 cm   

- 12,99 zł  16,99zł , 
cena za szt.

44994999

Kołdra  
wym. 155 x 200 cm, 

poduszka 
wym. 40 x 40 cm  

- 12,99 zł  14,99 zł, 
wym. 50 x 60 cm  

- 16,99 zł  19,99 zł, 
wym. 70 x 80 cm  

- 24,99 zł  29,99 zł 
cena za szt.  

4999
5999

Kołdra  
wym. 160 x 200 cm

kołdra 
wym. 200 x 200 cm  
- 69,99 zł  79,99 zł, 

poduszka 
wym. 50 x 60 cm  

- 24,99 zł  29,99 zł, 
wym. 70 x 80 cm  

- 34,99 zł  39,99 zł, 
cena za szt.34993999

wyrób medyczny  
o właściwościach  
antyalergicznych

materiał  
odprowadzający  
wilgoć, ciepły,  
delikatny, miękki,  
sprężysty

lInIa KoŁder  
I PODUSZEK

4 PorY roKU

poznaj lecznicze 
właściwości 
aloesu, który 
zapobiega 
rozwojowi bakterii
i grzybów 
znajdujących się 
w pościeli, działa
bakteriobójczo,
kojąco wpływa 
na skórę

lInIa KoŁder  
I PODUSZEK
AlOE vErA

lInIa KoŁder  
I PODUSZEK

EStrEllA

4999
6999

Kołdra  
bLOOmENSLyST  

wym. 150 x 200 cm
kołdra 

wym. 220 x 200 cm   
- 69,99 zł  89,99 zł, 

poduszka 
wym. 50 x 60 cm   

- 19,99 zł  24,99 zł, 
wym. 70 x 80 cm   

- 29,99 zł  39,99 zł, 
cena za szt. 

Kołdra  
wym. 160 x 200 cm, 

kołdra 
wym. 220 x 200 cm  
- 49,99 zł  59,99 zł, 

poduszka 
wym. 50 x 60 cm  

- 14,99 zł  19,99 zł, 
wym. 70 x 80 cm  

- 29,99 zł  34,99 zł, 
cena za szt.

CENy
SUPER-



32

1299
1499

Prześcieradło  
policotton 

wym. 160 x 200 cm, 
220 x 200 cm  

- 16,99 zł  19,99 zł 
cena za szt. 

100% bawełny

14991999

Prześcieradło  
kora

wym. 160 x 200 cm 
cena za szt.

100% bawełny

1999
2499

Prześcieradło
wym. 160 x 200 cm, 

220 x 200 cm  
- 29,99 zł  39,99 zł 

cena za szt. 

999
1499

Prześcieradło 
mikrofibra 

wym. 160 x 200 cm,  
220 x 200 cm  

- 16,99 zł  19,99 zł  
 cena za szt. 

24992999

Prześcieradło  
z gumką
mikrofibra 

wym. 160 x 200 cm   
cena za szt.  

SUPERCENy

100% bawełny

2999
Prześcieradło  

z gumką
jersey 

wym. 90 x 200 cm, 
160 x 200 cm, 
180 x 200 cm, 
200 x 220 cm 
 cena za szt.  

cena od

2499
Prześcieradło  

z gumką
frotte 

wym. 90 x 200 cm, 
160 x 200 cm, 
200 x 220 cm 
 cena za szt.  

cena od

produkt polski

Wszystko, co cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

Poszewki  
na poduszki 

gładkie, 
wym. 40 x 40 cm,  

50 x 60 cm, 70 x 80 cm

3

SUPERCENY

Komplet pościeli 3D
mikrowłókno 

wym. 160 x 200 cm  
+ 2 x 70 x 80 cm, 
wym. 220 x 200  
+ 2 x 70 x 80 cm  

-  49,99 zł   59,99 zł 3999
4999

Komplet pościeli  
dwustronnej

satyna, mikrowłókno 
wym. 160 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm 
wym. 220 x 200 cm  

+ 2 x 70 x 80 cm - 59,99 zł  69,99 zł 4999
5999

Komplet pościeli 
mikrowłókno 

wym. 160 x 200 cm 
+ 2 x 70 x 80 cm 2999

3999

299
szt.

cena od

Komplet pościeli
kora 

różne wzory 
wym. 160 x 200 cm  

+ 2 x 70 x 80 cm 
wym. 200 x 220 cm  

+ 2 x 70 x 80 cm  
- 39,99 zł  49,99 zł2999

3999

Komplet pościeli 
mikrofibra 

wym. 160 x 200 cm 
+ 2 x 70 x 80 cm 1999

2499

komplet

komplet

komplet

kompletkompletkomplet

4999
5999Komplet pościeli 

160 x 200 + 2 x 70 x 80 cm 

100% bawełny

100% bawełny



carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą  
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT.

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL

Carrefour nie prowaDzi sprzeDaży hurtowej DoŁĄCz  
Do nas:

1H23Bv1

Pled
mikrofibra 
drukowany 

wym. 130 x 170 cm 1999
2499 

ręcznik Bath 
teX 

różne kolory 
wym. 50 x 90 cm, 

70 x 140 cm,  
100 x 150 cm

Koc
gładki 

wym. 150 x 200 cm, 
wym. 220 x 200 cm  

- 39,99 zł  49,99 zł 2999
3999 

ręcznik 
teX 

wym. 2 x 30 x 50 cm, 
50 x 90 cm, 

70 x 140 cm,  
100 x 150 cm 

cena za szt. lub 2-pak

linia ręczników wykonana 
z bawełny pochodzącej  

z upraw zrównoważonych

SUPERCENY

ręcznik  
frotte

różne kolory 
wym. 30 x 50 cm, 

50 x 100 cm, 
70 x 140 cm 399

szt.

cena od

1499szt.

cena od

Koc
mikrofibra 

różne kolory 
wym. 127 x 152 cm 
wym. 150 x 200 cm 

1299
szt.

cena od

1299
szt.

cena od

Narzuta pikowana  
wym. 180 x 220 cm 
wym. 220 x 240 cm  
- 59,99 zł   69,99 zł 

różne wzory 4999
5999 


