
Patelnia głęboka
z pokrywką
ø28 cm, poj. 4,4 l,  2 elem. 1 kpl.

Garnek z pokrywką
ø20 cm, poj. 2,5 l, 2 elem. 1 kpl.

Patelnia
ø20 cm, 1 szt.

5999

Garnek 
z pokrywką
ø24 cm, poj. 4,6 l 
2 elem. 1 kpl.5999

4499

2299
Patelnia
ø26 cm, 1 szt.

3299
ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

gazowa

OFERTA OD 14 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

JESIEŃ W DOBRYM SMAKU

INSPIRACJE

14 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Forma do pieczenia 
(różne rodzaje)
1 szt.

1699

z powłoką 
nieprzywieralną 

silikonowe 
uchwyty

wym. 28,5×26,5×4 cm

wym. 36×23×3,5 cm

wym. 26,5×23,5×4 cm

z powłoką 
nieprzywieralną 

uchwyty

wym. 26,5×23,5×4 cm

Rondel
ø16 cm, poj. 1,4 l, 1 szt.2499



Czajnik ze stali
nierdzewnej
poj. 2,5 l, 1 szt.

Zestaw desek 
bambusowych
do krojenia
3 elem. 1 kpl.

Blok rzeźniczy bambusowy
wym. 38×29×3 cm, 1 szt.

Organizer na sztućce 
bambusowy, rozsuwany
wym. 40,5×5×34,5–46,8 cm, 1 szt.

możliwość rozsunięcia

Chlebak bambusowy
wym. 39×26×16 cm, 1 szt.

Zestaw 
6 korkowych 
podkładek 
pod kubek
ø11 cm
7 elem. 1 kpl.

3299

2499

2499

3999

1499

3999

199919

możliwość rozsunięciamożliwość rozsunięcia

Półka kuchenna 
bambusowa
wym. 43×42,5×38 cm, 1 kpl.

4999

indukcyjna

elektryczna

gazowa

posiada 
praktyczne 

haczyki

posiada 
antypoślizgowe

nóżki

> chroni przed zabrudzeniami,
   uszkodzeniami i osiadaniem kurzu
> idealna jako dodatkowy blat
> może służyć jako podstawka pod gorące
  garnki, patelnie

lok rzeźniczy bambusowy
249999

Rozsuwana 
podkładka 

pod garnek
wym. 21,7-30,3×21,5×1,1 cm

1 szt.

antypoślizgowe

2699 Taca/stolik bambusowy 
ze składanymi nogami
wym. 50×30×23 cm, 1 szt.

Bambusowa nakładka 
na płytę indukcyjną
wym. 52×30×1,5 cm, 1 szt

2699

antypoślizgowe

> chroni przed zabrudzeniami,Bambusowa nakładka Bambusowa nakładka 
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Frytownica 2000 W
poj. 2 l, 1 kpl.

Organizer na sztućce 
bambusowy, rozsuwany
wym. 40,5×5×34,5–46,8 cm, 1 szt.

możliwość rozsunięcia

Chlebak bambusowy
wym. 39×26×16 cm, 1 szt.

Młynek do kawy
wym. 10×10×18,5 cm
1 szt.

2999

> pow. pieczenia 27×18 cm
> nieprzywierająca powłoka płyt

w zestawie 
foremki

do pieczenia

> elementy łatwe w myciu
> można w niej przygotowywać m. in. ryby, 

krewetki, kurczaka, brokuły w cieście

7999

ODKRYJ 
NIEOGRANICZONE 

MOŻLIWOŚCI 
Z HOME BAKERY

Szklanka 
z podwójnymi
ściankami z uchem
(różne rodzaje)
poj. 200 ml, 1 szt.

1299

Młynek do kawy
wym. 10×10×18,5 cm
1 szt.

29

7999

12

Przygotuj różnorodne ciasta 
oraz inne dania: omlety, 

gulasze, pieczone warzywa 
lub ziemniaki, mięso, 
paelle, kaszę kus kus, 

risotto, lasagne 
i wiele innych. 

szczotkowana 
obudowa 

ze stali nierdzewnej

regulowany 
termostat

zdejmowana 
pokrywa 

z tworzywa 
sztucznego

Piekarnik do domowych wypieków
HOME BAKERY 750 W
1 kpl.

149.-

UNIWERSALNY
PIEKARNIK

iekarnik do domowych wypieków

do pieczenia

w zestawie 

do pieczenia

Frytownica 2000 W
7979
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Gofrownica 1100 W
1 szt.

99.-

Wyciskarka
wolnoobrotowa 150 W
1 kpl.

Grill multifunkcyjny 
700 W
(różne rodzaje), wym. 14,3×23 cm
 1 szt.

6999

Wyciskarka 
do cytrusów
poj. 0,7 l, 1 kpl.

Grill multifunkcyjny 
700
(różne rodzaje), wym. 14,3×23 cm
 1 szt.

69

Opiekacz 
do kanapek 750 W
(różne rodzaje), 1 szt.

5999 piekacz 

> stopień ekstrakcji soków – 80%
> funkcja obrotów wstecznych
> prędkość: 96 obr./min

W zestawie:
> 2 pojemniki na miąższ i sok
> popychacz
> szczotka do czyszczenia

> lampka kontrolna
> idealny do ryb, kanapek, 

mięs i panini

> powłoka antyadhezyjna
> stała temperatura pieczenia
> kontrolka grzania

Radio kuchenne
1 szt.6999

24-godzinny 
wyświetlacz LCD 

podświetlany
na niebiesko

funkcja alarmu 
i timera

radio PLL
z pamięcią

30 stacji

> zasilanie: 230 V, 50 Hz
> zasilanie zegarka: 2xAA baterie (brak w zestawie)
> funkcja oszczędzania energii „ECO SAVE”
> wejście słuchawkowe

> płyty posiadają 
nieprzywierającą 
powłokę o rozmiarze
22,5×22,5 cm

> gofrownica posiada 
regulowany termostat

> płytki umożliwiają 
przygotowanie czterech 
gofrów jednocześnie

3499

249.-

4



Firana 
dwuwarstwowa
wym. 135×250 cm 
2 szt. 1 kpl.

3299

Opiekacz 
do kanapek 750 W
(różne rodzaje), 1 szt.

OFERTA OD 17 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Firana z taśmą
(różne wzory) 
wym. 135×250 cm, 1 szt.

2999

Pojemnik
z pokrywą
poj. 20 l
1 szt.

poj. 52 l 2499

poj. 31 l

1799

1499

Osłona antyprzeciągowa 
do drzwi i okien
wym. 96×10,5×2,8 cm, 1 szt.

1499

Prześcieradło 
bawełniane
(różne rodzaje) 
wym. 160×200 cm 
1 szt.

od1999

Lustro
wym. 75×32,5×2,5 cm
1 szt.

3299

5

Termowentylator
1000/2000 W
(różne rodzaje), 1 szt.(różne rodzaje), 1 szt.4999



6

Sztuczna 
orchidea
w doniczce
(różne rodzaje)
wys. 35 cm
1 szt.

Duży zegar ścienny
ø55 cm, 1 szt.

1699

OFERTA OD 17 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

5999

Sztuczny
kwiat
(różne rodzaje)
wys. 63–65 cm
1 szt.

899

ztuczny
kwiat
(różne rodzaje)
wys. 63–65 cm

899

6

Stoper do drzwi
(różne rodzaje), 1 szt.

Sztuczne 
drzewko
w doniczce
(różne rodzaje)
wys. 40 cm, 1 szt.

Sukulent w doniczce
(różne rodzaje), 1 szt. 

899

1699

Sztuczne 
2999

Świecznik na 4 t-lighty
1 kpl.

2499



Poduszka 
dekoracyjna
(2 kolory)
wym. 45×45 cm
1 szt.

Poduszka 
z mikrofibry 
z czarną 
lamówką
(różne wzory)
wym. 40×40 cm
lub 30×50 cm
1 szt.

1999

2699

Owalna mata 
podłogowa
wym. 50×75 cm, 1 szt.

1999

Poduszka na krzesło 
z gąbką 

memory foam
(2 kolory) 

wym. 40×40×2 cm, 1 szt.

1499

2499

Wycieraczka 
tekstylna 
(różne rodzaje)
wym. 65×100 cm 
1 szt.

OFERTA OD 17 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Wycieraczka
Sweet
(różne wzory)
wym. 50×80 cm 
1 szt.

Trapery męskie
(2 kolory), rozm. 42–44
1 para

drugi kolor 5499
Trapery męskie
(2 kolory), rozm. 42–44
1 para
Buty z antypoślizgową 
podeszwą oraz 
klasycznym fasonem 
zapewniają wygodę 
w codziennym 
użytkowaniu.

1 m
długości

Botki damskie
(2 kolory), rozm. 38–40
1 para

drugi kolor

Wnętrze wypełnione 
dodatkowym ociepleniem, 
które zapewnia ochronę 
przed zimnem, 
a także daje komfort 
podczas chodzenia.

3999

Wnętrze wypełnione 
dodatkowym ociepleniem, 
które zapewnia ochronę 
przed zimnem, 
a także daje komfort 
podczas chodzenia.

7

1699



8

OFERTA OD 3 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Świecznik dynia
(różne rodzaje), 1 szt.

od999
Świecznik dynia
(różne rodzaje), 1 szt.

od9

OFERTA OD 17 PAŹDZIERNIKA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Oferta handlowa na tydzień 42/19. Ważna od 14.10 do 19.10.2019 r. oraz od 17.10 do 19.10.2019 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 17.10.2019 r. Zapraszamy do Netto!

Świeczka LED
(różne rodzaje), 1 szt.

Świecące 
okulary 
dynie LED
1 kpl.

Kapelusz
czarownicy 
ze światłami 
LED
(2 kolory)
1 kpl.

Maska
Halloween
LED
(różne rodzaje)
1 kpl.

Gadżety 
Halloween
(różne rodzaje)
1  szt./1 kpl.

Latarnia LED
(różne rodzaje)
1 szt.

1299

999

1999 2499
od 599

2499

Świecące 
okulary 

9

8

3×AG13

w zestawie

2×CR2032

w zestawie

Skarpetki
(różne wzory)
rozm. 23–34
3 pary 1 kpl.

Kapcie 
świecące 
w ciemności
(2 wzory), rozm. 23–34 
1 para

1299

1699

1  szt./1 kpl.1  szt./1 kpl.

okulary 
dynie LED
1 kpl.

okulary 

(różne rodzaje)
1 kpl.

Dekoracja
wiklinowa
(różne rodzaje)
1 szt.

Łańcuch LED
(różne rodzaje), 1 kpl.
Łańcuch LED
(różne rodzaje), 1 kpl.

899

OD999

Kwiat w doniczce
Halloween
(różne rodzaje) 
1 szt.

OD699

LED
(2 kolory)
1 kpl.

2×CR2032

w zestawiew zestawie


