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Kurtki
jeansowe
z listwą guzikową, 
rozmiary: 34–48,
tylko

Damskie kurtki
i kamizelki pikowane
dostępne w różnych kolorach, 
rozmiary: 36–48, tylko

Dziecięce 
koszulki
z długim
rękawem
rozmiary: 92–122, tylko

Męskie 
kurtki i spodnie 

sportowe 
adidas regista

rozmiary: M–XXL,
tylko
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Kurtki
polarowe

z bocznym
 pikowaniem, 

rozmiary: XS–XXL, 

tylko 39,99

Legginsy 
sportowe

z elastycznym 
ściągaczem, 

rozmiary: XS–XXL, 

tylko 39,99

Bluzy sportowe
z kapturem, dostępne

także w kolorze
czarnym i oliwkowym, 

rozmiary: XS–XXL, 

tylko 29,99

FITNESS

Legginsy sportowe
z elastycznym ściągaczem, 

rozmiary: XS–XXL, tylko

Bidony
700 ml, różne 

kolory, tylko

Bluzy sportowe
dostępne także w kolorze neonowym 
zielonym, rozmiary: 36–46, tylko
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Pomiar pulsu

Licznik kroków

Ilość spalonych kalorii

Monitorowanie snu

Wskazanie godziny

Legginsy sportowe
nadruk z boku, 
z elastycznym ściągaczem, 
rozmiary: XS–XXL, 

tylko 39,99

Koszulki
sportowe
z elastycznym 
ściągaczem, dostępne 
także w kolorze 
oliwkowym, rozmiary:
XS–XXL, tylko

19,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

MEDION 
Smartband 
E2000
dostępne także 
w kolorze 
jasnoniebieskim i 
różowym, z wieloma 
funkcjami, tylko

Koszulki 
z gradientem 

koloru,
także w kolorze 

oliwkowym

Pasy do biegania
elastyczne, długość 98 cm 

(regulowana), dostępne w różnych 
kolorach, tylko

Słuchawki douszne 
Bluetooth MEDION

dostępne w różnych 
kolorach, tylko

Etui naramienne 
na smartfona

90% poliester, 10% PCW, 
dostępne w różnych kolorach, 

tylko
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XXL

Legginsy
sportowe
z boku kolorowe,

kontrastowe paski,
z elastycznym 

ściągaczem, 
rozmiary: 46–58, 

tylko 

39,99

Legginsy
sportowe
z boku kolorowe,
kontrastowe wstawki, 
z elastycznym ściągaczem, 
rozmiary: 46–58,

tylko 39,99

Koszulki 
sportowe
rozmiary: 46–58, 

tylko 34,99

Kurtki
sportowe

dostępne także
w kolorze turkusowym, 
rozmiary: 46–58, tylko 

39,99

Kurtki softshell
dostępne także w kolorze czarnym, 
rozmiary: 46–58, 

tylko 79,99

Bluzy 
z kapturem

rozmiary: 46–58, 

tylko 39,99

Nerki
tylko 19,99

Koszulki 
sportowe
dostępne także
w kolorze
neonowym różowym, 
rozmiary: 46–58, 

tylko 34,99
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2 ❱❱ WIATROODPORNY

3 ❱❱ PRZEPUSZCZAJĄCY  
 POWIETRZE  
 (3000 g/m2 / 24 h)

(słup wody min. 3000 mm)

Sukienki
sportowe

z zamkiem błyskawicznym 
i kapturem, 

rozmiary: 46–58, tylko
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XXL

Torebki 
imitacja futra,

tylko

39,99

Sukienki
dostępne także w kolorze 
antracyt melanż, 
rozmiary: 46–58, 

tylko 59,99

Sukienki
także ze wzorem wężowym, 

rozmiary: 46–58, 

tylko 59,99

Legginsy
termiczne
zadrukowane, rozmiary: 46–58, 

tylko 34,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Legginsy
z nitami po bokach, 
rozmiary: 46–58, tylko

Koszulki
w lamparcie cętki 
lub wzór wężowy, 

z dodatkiem lureksu,
 rozmiary: 46–58,

tylko

SPORT
I ELEGANCJA
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Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Swetry
sportowe

okrągły dekolt,
rozmiary: M–XXL, 

tylko 39,99

Spodnie
do biegania 

rozmiary: M–XXL, 

tylko 39,99

Koszulki
rozmiary: S–XXL, 
tylko

19,99

Paski 
z boku

SPORT 
LUB RELAKS

Koszulki
rozmiary:  
S–XXL,
tylko
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Bluzy z kapturem 
lub spodnie
dresowe Puma
damskie i męskie, 
rozmiary damskie: S–XXL, 
rozmiary męskie: M–XXL, tylko 

Męskie 
spodnie 
sportowe 
adidas
regista
rozmiary: M–XXL,
tylko

Męskie kurtki sportowe 
adidas regista
rozmiary: M–XXL, tylko

NAJLEPSZE MARKI W REWELACYJNYCH CENACH
+ OFERTA SPECJALNA + OFERTA SPECJALNA + OFERTA SPECJALNA + OFERTA SPECJALNA + OFERTA SPECJALNA +
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MILUSIŃSKICH

2 SZTUKI
W OPAKOWANIU

Chłopięce swetry dzianinowe
kolorowe paski, rozmiary: 68–86, tylko 14,99

Przytulanki
dla

niemowląt
różne kolory i rodzaje, 

tylko 12,99

Chłopięce 
swetry*  

rozmiary:68–86, 
tylko

14,99

Chłopięce 
spodnie

sztruksowe*
z podszewką, 

rozmiary: 68–86, 

tylko 14,99

Chłopięce 
spodnie
sztruksowe*
z podszewką,
rozmiary: 68–86, 

tylko 14,99

Kamizelki
chłopięce
z kapturem,
ciepłe watowanie, 
rozmiary: 68–86, 

tylko 24,99

Produkty oznaczone 
na tej stronie znakiem 
* posiadają certyfikat 
Oekotex®.

Koszulki 
chłopięce
2 = 1*
rozmiary: 68–86,
tylko

2 ZA 1

6,50 zł/szt.
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CENA
ZA KOMPLET

Chłopięce 
kardigany
rozmiary: 68–86, 

tylko 14,99

Dziewczęce 
spodnie*

ciepła podszewka z mikropolaru,
rozmiary: 68–86,

tylko 14,99

Dziewczęce swetry*
imitacja kożuszka, z błyszczącą aplikacją, 

rozmiary: 68–86, tylko 14,99
Dziewczęce swetry*
z błyszczącym paskiem na rękawach, 

rozmiary: 68–86, tylko 14,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

JAKOŚĆ
SPRAWDZONA

Komplety 
dziewczęce*

koszulka i sukienka, 
rozmiary: 68–86, tylko 

DLA NASZYCH 
MILUSIŃSKICH
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Dziewczęce 
swetry
rozpinane
z haftem jelonków, 
rozmiary: 92–122, 

tylko 24,99

Dziewczęce bluzy rozpinane
z nadrukiem jelonka, rozmiary: 92–122,

tylko 19,99

Chłopięce swetry z kapturem
rozmiary: 92–122, tylko 19,99

Dziewczęce 
koszulki
z długim
rękawem
rozmiary: 92–122, tylko 

12,99

Chłopięce 
swetry
z nadrukiem 
dinozaurów,

rozmiary:
92–122, 

tylko 

24,99

Chłopięce 
koszulki  
z długim 

rękawem
rozmiary: 92–122, 

tylko

WSZYSTKIE PRODUKTY
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Dziewczęce koszulki
z długim rękawem

rozmiary: 92–110, tylko 19,99

* Dziewczęce 
jeansy 

rozmiary: 92–122, tylko

24,99

Dziewczęce sukienki
rozmiary: 92–110, tylko 34,99

Legginsy 
dziewczęce
rozmiary: 92–110, 

tylko 19,99

Dziewczęce bluzy sportowe 
rozmiary: 92–110, tylko 29,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Produkty oznaczone symbolem * 
nie należą do marki 

„Świnka Peppa”.

ZABAWA I RADOŚĆ
ZE ŚWINKĄ PEPPĄ · LEGGINSY
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Jegginsy
typu biker, 

rozmiary: 36–48, 
tylko

39,99

Jegginsy
rozmiary: 36–48, 

tylko 39,99

Jeansy
typu mom 
rozmiary: 34–48, 

tylko 39,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Koszulki
z długim rękawem 
różne kolory, rozmiary: 36–46, tylko 

Swetry
rozmiary: 36–48, tylko
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Bluzki
z neonowymi detalami, 

rozmiary: 36–48, 

tylko 34,99

Koszulki
z długim
rękawem
z neonowymi
detalami,
rozmiary: 34–48,

tylko 24,99

Swetry 
z dzianiny
z neonowymi detalami, 
rozmiary: 36–48,

tylko 39,99

Jeansy
rozmiary: 34–48,
tylko 

59,99

Spódniczki
rozmiary: 34–48, tylko
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Niniejszy druk został
wyróżniony certyfikatem

Niebieski Anioł.

/uz195
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www.kik.pl

Damskie 
biustonosze 
sportowe
rozmiary: S–XL, tylko

Odpowiedni rozmiar dla każdej aktywnej kobiety
Damskie 
biustonosze 
sportowe
dostępne także
w kolorze 
ciemnoszarym, 
rozmiary: S–XL, tylko

Dziewczęce 
biustonosze 
lub bokserki
rozmiary: 
128–158/164, tylko

7,50 zł/szt.

Damskie
biustonosze sportowe
dostępne także w kolorze ciemnoszarym, 
rozmiary: L–3XL, tylko

Legginsy 
dziewczęce
dostępne także w kolorze
brzoskwiniowym, 
rozmiary: 134/140–
170/176, tylko 

KiK – ponad 3500 sklepów w całej Europie
Najbliższy sklep znajdziesz na 
stronie www.kik.pl
Zaprojektowane przez Echopark, Essen.

P13-PL   Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Różnice w kolorze wynikają z technologii druku. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek.
Jednostka odpowiedzialna za oferty sklepów: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

Niniejszy druk został
wyróżniony certyfikatem

Niebieski Anioł.

TZ3
www.blauer-engel.de/uz195

LAUR KLIENTA TOP MARKA
Laur Klienta – nagroda szczególnie ważna, bo przyznają ją sami klienci. Sieć sklepów 
KiK została już dwukrotnie uhonorowana tym wyróżnieniem w kategorii „jakość obsługi” 
– w 2016 i 2017 roku. Dzięki tym tytułom przypadła nam w udziale kolejna prestiżowa 
nagroda – w 2018 roku zostaliśmy wybrani Top Marką. Dziękujemy za Państwa zaufanie!

2 SZTUKI
W OPAKOWANIU

Biustonosze dziewczęce
rozmiary: 134/140–170/176, 

tylko 19,99
10 zł/szt.

2 SZTUKI
W OPAKOWANIU

2 PARY
W OPAKOWANIU
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