
Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie 
kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do 
wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji 
wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

ALBO
za każde wydane 1000 zł

100 ZŁ RABATU 15 RAT 0%
bez dodatkowych kosztów

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją:

PROMOCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY     15.03-5.04.2023

1. Narożnik MEDINA, wymiary: 240 x 86 x 157 cm, pow. spania: 142 x 200 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna  
typ MALMO NEW 90), cena 

                          
2349  zł 1999 zł, 2. Lampa podłogowa TOKYO, 1 x E27 max 60 W, 63 x 146 cm, drewno/  

tworzywo sztuczne/ tkanina, cena lampy nie obejmuje żarówki, dostawca TK Tomasz Krywult, produkt polski, cena 
                          

499 zł  
369 zł/szt., 3. Zegar ścienny, Ø 60 cm, metal, zasilanie 1 bateria AA (niezałączona), cena 

                          
129  zł 79,90 zł/szt., 4. Zasłona  

JUBILE na kółkach, 140 x 260 cm, 100% poliester, różne kolory, cena 
                          
79,90  zł 39,90 zł/szt., 5. Poszewka SEMI, 45 x 45 

cm, 100% poliester, różne kolory, cena 
                          
24,90  zł 12,99 zł/szt., 6. Dywan DAVOS, 100% poliester, różne wzory, 80 x 140 cm, 

cena 
                          

169  zł 119 zł/szt., 120 x 160 cm, cena 
                          

299 zł 219 zł/szt., 160 x 220 cm, cena 
                          

549 zł 399 zł/szt., 200 x 280 cm, 
cena 

                          
849 zł 599 zł/szt.

Narożnik MEDINA:
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 Gazetka obowiązuje

15.03-5.04.2023



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Ława CENT, wymiary: 60 x 45 x 110 cm, w promocji 
kolor: wenge/szkło przeźroczyste/szkło mleczne, 
cena 449  zł 379 zł

Narożnik MARKUS, wymiary: 212 x 84 x 122 cm, pow. spania: 111 x 212 cm, w promocji kolor: niebieski (tkanina syntetyczna typ 
SWING 10)/szary (tkanina syntetyczna typ SWING 16),  cena 1599  zł 1439 zł

Ława DATORE, wymiary: 45 x 50 x 45 cm,  
w promocji kolor: dąb/czarny, cena 289  zł 239 zł
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Kolekcja CAMBRIDGE, w promocji kolor: zielony/dąb wotan, 1. witryna 1D1W1S typ 23, wymiary: 68 x 207 x 44 cm, cena 999 zł 849 zł, 2. półka wisząca typ 71, wymiary: 150 x 20 x 17 cm,  
cena 129 zł 109 zł, 3. szafka RTV 2D typ 31, wymiary: 152 x 51 x 44 cm, cena 579 zł 492 zł, 4. regał 1S typ 22, wymiary: 68 x 207 x 44 cm, cena 839 zł 713 zł, 5. komoda 2D1S typ 51,  
wymiary: 145 x 84 x 41 cm, cena 899 zł 764 zł, 6. witryna szeroka 2D2W2S typ 58, wymiary: 194 x 207 x 44 cm, cena 2349zł 1996 zł, 7. ława typ 61, wymiary: 93 x 93 x 50 cm,  
cena 659 zł 560 zł; cena nie zawiera oświetlenia  

-15%Kolekcja 
CAMBRIDGE

Wersalka BAMAKO, wymiary: 211 x 92 x 85 cm, pow. spania: 116 x 188 cm, w promocji kolor: zielony (tkanina syntetyczna typ 
RIVIERA 38), cena 1619  zł 1299 zł

-19%
1299,-

1619,-Wersalka
BAMAKO



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Przyjazna prostota  
Proste i czytelne formy od zawsze pomagały  

aranżować harmonijne przestrzenie.  
Szklane świeczniki i lampy z czarnymi detalami, 

transparentne wazony, monochromatyczne  
dywany czy obrazy, to elementy, które  

idealnie wpisują się w tę stylistykę. 

Świecznik ze stojakiem
szkło/ metal
16 x 18 cm
80,90 zł   59,90 zł/szt.
22 x 24 cm
109 zł       69,90 zł/szt.

Poszewka ANISE
45 x 45 cm, 100% poliester,  
różne kolory
24,90 zł  14,99 zł/szt.

Wazon
wys. 20 cm, szkło
24,90 zł  9,99 zł/szt.

Lampa stołowa
1 x E27 max 40 W, 22 x 40 cm,  
ceramika/ tkanina, 
kolory: czarny, biały,
cena lampy nie obejmuje żarówki, 
dostawca Agata S.A.
69,90 zł  39,90 zł/szt.

Obraz  
FACE I, II
50 x 50 cm,  
papier/ polistyren 
/ płyta hdf, 
kolory: czarno-złoty,  
biało-czarny, dwa wzory
79,90 zł  49,90 zł/szt.

Lampa 
wisząca
OMEGA 3
okrągła podstawa;
3 x E27 max 60 W, 
Ø 52 x 100 cm, 
szkło/ metal
489 zł  359 zł/szt.

Lampa
wisząca
OMEGA 3
na listwie,
3 x E27 max 60 W,  
84 x 100 cm,  
szkło/ metal
499 zł  369 zł/szt.

Lampa 
wisząca 
OMEGA
1 x E27 max 60 W, 
20 x 170 cm, 
szkło/ metal

Kwiat 
w doniczce
wys. 20 cm,  
tworzywo sztuczne/ 
papier,  
dwa kolory

14,99/szt.

24,90

119,-/szt.

169,-

Ceny lamp w kolekcji OMEGA nie obejmują żarówek. 
Dostawca TK Tomasz Krywult.

Dywan LAVER
100% polipropylen, różne kolory
60 x 115 cm       79,90 zł  59,90 zł/szt.
80 x 150 cm       129 zł      89,90 zł/szt.
120 x 170 cm    229 zł          159 zł/szt.
160 x 230 cm    399 zł          299 zł/szt.

Kubek
360 ml, porcelana, 
dwa wzory
14,99 zł   8,99 zł/szt.



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Narożnik SUNNY, wymiary: 230 x 83 x 166 cm, pow. spania: 135 x 210 cm, w promocji kolor: ciemnoszary (tkanina syntetyczna typ COBRA 96),  
cena 3029 zł 2499 zł

-21%
1499,-

1899,-Fotel 
RENO-2

-17%
2499,-

3029,-Narożnik 
SUNNY

Kolekcja SALGADO, w promocji kolor: dąb artisan/czarny, 1.komoda 2D4S, wymiary: 165 x 82 x 39,5 cm, cena 759 zł 607 zł, 2. witryna wysoka 2D1W, wymiary: 95 
x 197 x 39,5 cm, cena 999 zł 799 zł, 3. półka wisząca, wymiary: 105,3 x 20 x 21,8 cm, cena 169 zł 135 zł, 4. szafka RTV 2D, wymiary: 165 x 53,3 x 39,5 cm, cena 
449 zł 359 zł, 5. regał wysoki 1D, wymiary: 95 x 197 x 39,5 cm, cena 729 zł 579 zł, 6. stolik, wymiary: 112,8 x 60 x 53,3 cm, cena 419 zł 335 zł

2

799,-
999,-

4 359,-
449,-

5

579,-
729,-6

335,-
419,-

3

135,-
169,-

-20%Kolekcja 
SALGADO

607,-
759,-

1

Narożnik ALCAMO NEW, wymiary: 240 x 76-100 x 157 cm, pow. spania: 138 x 237 cm, w promocji dwa kolory: 
niebieski (tkanina syntetyczna typ LINCOLN 75); szary (tkanina syntetyczna typ LINCOLN 86), cena 3119 zł 
2599 zł

-16%
2599,-

3119,-Narożnik 
ALCAMO NEW

Fotel RENO-2 z manualną funkcją relaks, wymiary: 
76 x 106 x 91 cm, w promocji kolor: szary (tkanina 
syntetyczna typ 121), cena 

 
1899 zł   1499 zł



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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39,90/szt.

59,90

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Lampa stołowa
1 x E14 max 40 W, 22,5 x 32,5 cm, 
ceramika/ tkanina, różne kolory, 
cena lampy nie obejmuje żarówki,  
dostawca Agata S.A.

Lampa wisząca LUCE
5 x G9 max 40 W,  
Ø 40 x 100 cm, szkło/ metal,
cena lampy nie obejmuje żarówek,  
dostawca Agata S.A.
649 zł   459 zł/szt.

Lampa sufitowa RANGEL
5 x G9 max 40 W, 40 x 40 x 27 cm,  
szkło/ metal, 
cena lampy nie obejmuje żarówek,  
dostawca Agata S.A.
449 zł   299 zł/szt.

Narzuta SELINE
100% poliester, różne kolory
180 x 200 cm

Wazon
13,5 x 23 cm, szkło,  
różne kolory
52,90 zł   39,90 zł/szt.

Poszewka MIRAGE
45 x 45 cm, 100% poliester, różne kolory 
29,90 zł   19,99 zł/szt.

Salaterka na nóżce
14 x 22,5 cm, szkło 
34,90 zł   24,90 zł/szt.

Koc CALZA
150 x 200 cm, 
100% poliester, różne kolory
84,90 zł   49,90 zł/szt.

39,90/szt.

79,90
200 x 220 cm    
89,90 zł      49,90 zł/szt.
220 x 240 cm    
99,90 zł      59,90 zł/szt.

Dywan RABBII
100% poliester, różne kolory
Ø 100 cm          129 zł         99,90 zł/szt.
60 x 100 cm      99,90 zł    69,90 zł/szt.
80 x 140 cm      159 zł        119 zł/szt.
120 x 160 cm    299 zł        199 zł/szt.



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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-16%Kolekcja 
NOEL

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Narożnik TORINO, wymiary: 247 x 75-89 x 173 cm, pow. spania: 125 x 194 cm, w promocji kolor: czarny (skóra naturalna/ekoskóra typ MIX 207)/nóżki 
chrom czarne, cena 6199  zł 4999 zł

+ MIX

-19%
4999,-

6199,-Narożnik 
TORINO

Sofa SPARK, wymiary: 246 x 90 x 100 cm, pow. spania: 147 x 200 cm, 
w promocji kolor: szaro-beżowy (tkanina syntetyczna typ GEMMA 80), 
cena 2499 zł 2099 zł

Kolekcja NOEL, w promocji kolor: dąb evoke/czarny, 1. witryna 2D1W NE4, wymiary: 88 x 137 x 39 cm, cena 929  zł 779 zł, 2. półka wisząca NE9, wymiary:  
148 x 22 x 23,5 cm, cena 199  zł 167 zł/szt., 3. szafka RTV 2D1S NE1, wymiary: 148 x 52,5 x 39 cm, cena 669  zł 559 zł, 4. witryna prawa 2D1W NE6, wymiary:  
58 x 194 x 39 cm, cena 879  zł 738 zł, 5. bieliźniarka L/P 2D NE7, wymiary: 58 x 194 x 39 cm, cena 829  zł 696 zł, 6. komoda 3D1S NE3, wymiary: 148 x 84 x 39 cm,  
cena 879  zł 738 zł, 7. stół rozkładany ST04, wymiary: 90 x 76,5 x 160-200 cm, cena 819  zł 687 zł; cena nie zawiera oświetlenia

5

696,-
829,-

6 738,-
879,-

7687,-
819,-

2

167,- /szt.

199,-

1 779,-
929,-

3
559,-

669,-

4

738,-
879,-

-16%
2099,-

2499,-Sofa 
SPARK

-16%
2199,-

2629,-Narożnik 
ETRO NEW

skóra naturalna
+ MIX

Narożnik ETRO NEW, wymiary: 219 x 85 x 150 cm, pow. spania: 118 x 204 cm, w promocji 
kolor: szary (tkanina syntetyczna typ MALMO NEW 90)/różowe małe poduszki dekoracyjne 
(tkanina syntetyczna typ MALMO NEW 61)/nóżki buk naturalny, cena 2629 zł 2199 zł 



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Poszewka 
ROSARIO
45 x 45 cm, 
100% poliester, dwa wzory
26,90 zł  16,99 zł/szt.

Lampa stołowa
1 x E27 max 40 W,  
25 x 40 cm, ceramika/ tkanina,
cena lampy nie obejmuje 
żarówki, dostawca Agata S.A.
69,90 zł  39,90 zł/szt.

Lampa wisząca CARLO LED
LED 38 W, 4000 lm, 
Ø 80 x 200 cm, 
metal/ tworzywo sztuczne
849 zł  599 zł/szt.

Ceny lamp CARLO LED  
obejmują wbudowane, 
niewymienne źródło 
światła LED, 
dostawca Agata S.A.

Półka wisząca
Ø 30 cm, metal/ mdf

Kubek TASS
400 ml, ceramika, 
różne kolory

Dywan RITZ
wiskoza, różne wzory
67 x 110 cm     69,90 zł    49,90 zł/szt.
80 x 150 cm     99,90 zł    79,90 zł/szt.
120 x 170 cm   179 zł        119 zł/szt.
160 x 230 cm   299 zł        199 zł/szt.

Lustro
szkło/ metal
Ø 40 cm     99,90 zł    59,90 zł/szt.
Ø 50 cm     129 zł        79,90 zł/szt.

39,90/szt.

69,90

9,99/szt.

16,99

dostępna również: 
Lampa wisząca CARLO LED 
LED 38 W, 4000 lm, Ø 120 x 200 cm,  
metal/ tworzywo sztuczne
1099 zł  699 zł/szt.

Ramka na zdjęcie
metal
format zdjęcia 10 x 15 cm
22,90 zł    17,99 zł/szt.
format zdjęcia 13 x 18 cm
29,90 zł    19,99 zł/szt.

Gałązka 
dekoracyjna
80 cm, tworzywo sztuczne,  
różne kolory
16,99 zł     
11,99 zł/szt.

Wazon
15 x 20 cm, 
szkło, różne kolory
64,90 zł     
44,90 zł/szt.
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin 
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

-11%Kolekcja 
GLOBO

Kolekcja GLOBO, w promocji kolor: dąb riviera/biały połysk (lakier UV), 1. komoda 2D2S, wymiary: 90 x 100 x 45 cm, cena 959  zł 853 zł, 2. szafa 3D3S, wymiary: 150 
x 210 x 60,7 cm, cena 2439 zł 2170 zł, 3. łóżko 120 z szufladą, bez stelaża i materaca, wymiary: 127 x 90 x 207 cm, pow spania: 120 x 200 cm, cena 1419 zł 1262 zł, 4. szafka 
nocna 2S, wymiary: 45 x 48 x 40 cm, cena 419  zł 372 zł, 5. biblioteczka 1D2S, wymiary: 120 x 125 x 35 cm, cena 1139 zł 1013 zł, 6. biurko 1D1S, wymiary: 110 x 76,5 x 60 cm,  
cena 819  zł  728 zł; meble ekologiczne – płyta meblowa powstała w procesie recyklingu odpadów drewnianych.

2

2170,-
2439,-

3

1262,-
1419,-

1
853,-

959,-

4

372,-
419,-

5 1013,-
1139,-

6 728,-
819,-

Fotel biurowy 
DENVER, 
wymiary: 
63 x 118-130 
x 66 cm, 
w promocji kolor: 
czarny/biały mat, 
cena 799  zł 699 zł Sofa MONDO 2, wymiary: 132 x 85 x 105 cm, pow. spania: 108 x 190 cm,  

w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ PRIMO 88),  
cena 1779 zł 1499 zł

Biurko BILL 1D,  
wymiary: 120 x 75,5 x 57 cm,  
w promocji kolor: dąb wotan/biały, 
cena 299  zł 265 zł

Fotel biurowy  
COLOSSUS, 
wymiary: 66 x 126-136 
x 59 cm, 
w promocji kolor:  
czarna i szara tkanina/
szary mesh/czarny, 
cena 1099 zł 799 zł

-15%Kolekcja 
MODERN

-15%
1499,-

1779,-Sofa
MONDO 2

-11%
265,-

299,-Biurko 
BILL 1D

-27%
799,-

1099,-Fotel biurowy
COLOSSUS

-12%
699,-

799,-Fotel biurowy
DENVER

3

1229,-
1449,-

1 764,-
 899,-

2

254,-
299,-

4

1486,-
1749,-

Kolekcja MODERN, w promocji kolor: biały/biały połysk/nadruk, 1. biurko 4S typ 07, wymiary: 122 x 75 x 60 cm, cena 899  zł 764 zł, 2. półka wisząca typ 09, wymiary: 122 x 65 x 30 cm,  
cena 299  zł 254 zł, 3. łóżko 2S typ 12 ze stelażem i szufladami, bez materaca, wymiary: 96 x 81 x 195 cm, pow. spania: 90 x 190 cm, cena 1449 zł 1229 zł, 4. szafa 2D2S typ 05, wymiary: 
100 x 202 x 57 cm, cena 1749 zł 1486 zł

(lakier UV)
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin 
tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Lampa biurkowa 
LED H1869
LED 5,5 W, 340 lm, 11,5 x 54 cm,  
tworzywo sztuczne,  
cena lampy obejmuje wbudowane,  
niewymienne źródło światła LED,  
dostawca Agata S.A.
149 zł   89,90 zł/szt.

Poszewka VANITY
45 x 45 cm, 
100% poliester, różne kolory
28,90 zł   17,99 zł/szt.Puf składany

38 x 38 x 38 cm, mdf/ tkanina, 
różne kolory
89,90 zł   59,90 zł/szt.

89,90/szt.

149,-

49,90/szt.

69,90

Lampa sufitowa VERDI LED
LED 23 W, 2400 lm, 40,8 x 7,3 cm, metal/ tworzywo 
sztuczne, różne kolory, cena lampy obejmuje wbudowane, 
niewymienne źródło światła LED, dostawca Action.

Koc VIVIO
130 x 160 cm,  
100% poliester, różne kolory

Komplet 
pościeli 
MAIKO
różne wzory
160 x 200 cm 
+ 2 poszewki 70 x 80 cm 
129 zł   79,90 zł/kpl.
200 x 220 cm 
+ 2 poszewki 70 x 80 cm 
179 zł   99,90 zł/kpl.

Dywan STELLA
100% poliester, różne wzory
80 x 150 cm     119 zł    79,90 zł/szt.
120 x 170 cm   199 zł        129 zł/szt.
160 x 230 cm   359 zł        229 zł/szt.

Przytulność we wnętrzu   
Nie wyobrażam sobie sypialni bez miękkiego koca 
w pastelowym kolorze czy bez dekoracyjnych  
poszewek dodających jej przytulności.  
W tym sezonie postaw na pościel  
w geometrycznym wzorze, która nada  
sypialni modnego wyglądu i wprowadzi  
niepowtarzalny klimat.



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Szafa KHANEA KHNS62131-120, wymiary: 120 x 
190 x 60 cm, w promocji kolor: biały, cena 749  zł 
669 zł

Szafa INOVA 120 2D 8XDS4412, wymiary: 120 x 62 x 216 cm,   
w promocji kolor: dąb sonoma/lustro, cena 1199 zł  999 zł

Szafa LAMELLO 203, wymiary: 203 x 215 x 61 cm,   
w promocji kolor: czarny/dąb artisan, cena 1599 zł  1099 zł

Garderoba PALERMO 1D1K, wymiary: 
84,8 x 216 x 35,2 cm, w promocji kolor: 
dąb sonoma, cena 639  zł 575 zł

1

Kolekcja MALTA, w promocji kolor: dąb artisan, 1. komoda 4S, wymiary:  92 x 90 x 42 cm, cena 669  zł 
548 zł, 2. szafa 4D, wymiary: 205 x 220 x 55 cm, cena 2189 zł 1794 zł, 3. łóżko ze stelażem i pojemnikiem,  
bez materaca, wymiary: 165 x 90 x 210 cm, pow. spania: 160 x 200 cm, cena 1599 zł 1311 zł, 4. szafka nocna 2S, 
wymiary: 50 x 55 x 45 cm, cena 379  zł 310 zł

Sypialnia KYA, w promocji kolor: dąb flagstaff jasny/biały, 1. łóżko z szafkami nocnymi  
2S KYAL3162 bez stelaża i materaca, wymiary: 286,5 x 95 x 210,1 cm, pow. spania:  
160 x 200 cm, cena 2199 zł 1799 zł, 2. szafa ubraniowa ATDS92411, bez listwy okalającej, 
wymiary: 220,1 x 210,5 x 61,2 cm, cena 1899 zł 1557 zł, 3. komoda 3S KYAK211, wymiary: 
110,2 x 84,7 x 41 cm, cena 999  zł 819 zł

1 548,-
669,-

3

819,-
999,-

4

310,-
379,-

11799,-
2199,-

3

1311,-
1599,-

2

1557,-
1899,-

2

1794,-
2189,-

-18%Kolekcja
MALTA

-18%Sypialnia
KYA-16%

999,-
1199,-Szafa

INOVA 120

-31%
1099,-

1599,-Szafa
LAMELLO 203

-10%
669,-

749,-Szafa
KHANEA

-10%
575,-

639,-Garderoba
PALERMO

Wybrane komody TEMPRA 2, w promocji kolor: dąb sonoma,  
1. komoda 4S T2KK212-D30F, wymiary: 73,7 x 85,5 x 34,8 cm,  
cena 359  zł 313 zł, 2. komoda 3D2S T2KK40-D30F, wymiary:  
108,5 x 85,5 x 34,8 cm, cena 379  zł 331 zł, 3. komoda 2D5S T2KK45-
D30F, wymiary: 108,8 x 85,5 x 34,8 cm, cena 469  zł 410 zł 

3

2

-12%Wybrane komody
TEMPRA 2



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Stelaż 
ERGO 4, 
wymiary: 
  80 x 200 cm, cena 189  zł 159 zł
140 x 200 cm, cena 329  zł 269 zł

Łóżko MAGGIE bez stelaża, materaca i pojemnika,  
w promocji: wszystkie dostępne wymiary, pow. spania: 
szer. 140, 160, 180 x dł. 200 cm, w promocji: różne kolory,  
cena od 1859  zł 1579 zł, w promocji także: łóżko MAGGIE 
FULL ze stelażem i pojemnikiem, bez materaca, w promocji: 
wszystkie dostępne wymiary, pow. spania: szer. 140, 160,  
180 x dł. 200 cm, w promocji: różne kolory

Łóżko CELINE ze stelażem i pojemnikiem, bez materaca, 
w promocji: wszystkie dostępne wymiary, pow. spania: 
szer. 140, 160, 180 x dł. 200 cm, w promocji: różne kolory,  
cena od 2919  zł 2449 zł

-15%
1579,-

od 1859,-Łóżko
MAGGIE

-16%
2449,-

od 2919,-Łóżko
CELINE

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Stelaż 
ORTOPEDIC 6, 
wymiary:  
  90 x 200 cm, cena 239  zł 199 zł
120 x 200 cm, cena 369  zł 299 zł

do -18%
199,-

od   239,-Stelaż
ORTOPEDIC 6

do -18%
159,-

od  189,-Stelaż
ERGO 4

40 x 40 cm    18,99 zł  11,99 zł/szt.
50 x 60 cm    35,90 zł  24,90 zł/szt.
70 x 80 cm    61,90 zł  44,90 zł/szt.

Poduszka
pokrycie: mikrofibra 100% poliester, 
wypełnienie: 100% poliester

Poduszka, 
półwałek
35 x 20 cm, 
tkanina: 100% poliester, 
wypełnienie:  
pianka termoelastyczna,  
posiada gumkę do przymocowania, 
różne kolory
99,90 zł   39,90 zł/szt.

Stojak 
łazienkowy  
na ręczniki
45 x 78 cm,  
stal nierdzewna/ bambus
139 zł   79,90 zł/szt.

Wieszak  
łazienkowy
40 x 4,5 cm,  
metal/ bambus,
mocowanie na taśmie 
samoprzylepnej
54,90 zł   
36,90 zł/szt.

Dozownik na mydło
7,3 x 16,5 cm,  
poliresing/ bambus  
29,90 zł   19,99 zł/szt.

Kubek 
łazienkowy
7,3 x 10 cm,  
poliresing
19,99 zł   11,99 zł/szt.

Szczotka do wc
9,6 x 36,7 cm,  
poliresing/ bambus
59,90 zł   39,90 zł/szt.

Kolekcja LUNA MEDICA

Kołdra całoroczna
pokrycie: mikrofibra 100% poliester, 
wypełnienie: włóknina silikonowana 
HCS 100% poliester 
140 x 200 cm 

59,90/szt.

89,90

160 x 200 cm 
99,90 zł  69,90 zł/szt.
200 x 220 cm 
129 zł  89,90 zł/szt.

Lusterko
18,5 x 34,5 cm,  
szkło/ metal/ bambus

39,90/szt.

59,90

Dywanik łazienkowy 
GLAM
100% poliester, różne kolory
50 x 80 cm
49,90 zł   34,90 zł/szt.
60 x 100 cm
79,90 zł   49,90 zł/szt.

w promocji

różne

wymiary

w promocji

różne

wymiary
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 4.2023” trwa 
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i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Gwarancja na wkład materaca 
udzielana jest przez producenta. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie 
tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

lat10 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

90 x 200 cm, cena 849 zł 759 zł, 100 x 200 cm, cena 939 zł 839 zł, 
120 x 200 cm, cena 1129 zł 999 zł, 140 x 200 cm, cena 1299 zł 1159 zł, 
160 x 200 cm, cena 1499 zł 1339 zł, 180 x 200 cm, cena 1699 zł 1519 zł, 
200 x 200 cm, cena 1879 zł 1689 zł

Materace piankowe HUDSON 

Materace
HUDSON do -11%

80 x 200 cm, cena 1059 zł 949 zł, 90 x 200 cm, cena 1179 zł 1059 zł, 
100 x 200 cm, cena 1329 zł 1189 zł, 120 x 200 cm, cena 1539 zł 1379 zł, 
140 x 200 cm, cena 1779 zł 1599 zł, 160 x 200 cm, cena 1959 zł 1759 zł, 
180 x 200 cm, cena 2289 zł 2059 zł, 200 x 200 cm, cena 2539 zł 2279 zł

Materace piankowe GREEN CORAL w pokrowcu Silver Protect, wymiary:

Materace
GREEN CORAL -10%

lat7GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1189 zł 1069 zł, 90 x 200 cm, cena 1319 zł 1179 zł, 
100 x 200 cm, cena 1539 zł 1379 zł, 120 x 200 cm, cena 1799 zł 1619 zł, 
140 x 200 cm, cena 2069 zł 1859 zł, 160 x 200 cm, cena 2309 zł 2069 zł, 
180 x 200 cm, cena 2639 zł 2369 zł, 200 x 200 cm, cena 2959 zł 2659 zł

Materace piankowe VISCO WIND w pokrowcu Biorytmic, wymiary:

Materace
VISCO WIND -10%

lata4 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

lata4 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1249 zł 1119 zł, 90 x 200 cm, cena 1299 zł 1169 zł, 
100 x 200 cm, cena 1489 zł 1339 zł, 120 x 200 cm, cena 1679 zł 1499 zł, 
140 x 200 cm, cena 1939 zł 1739 zł, 160 x 200 cm, cena 2159 zł 1939 zł, 
180 x 200 cm, cena 2489 zł 2239 zł, 200 x 200 cm, cena 2719 zł 2439 zł

Materace kieszeniowo-piankowe RECOVERY 

Materace
RECOVERY -10% lat7GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

lat5GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

lat7GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

Promocja na wszystkie produkty obowiązuje od 15.03 do 5.04.2023 r.MATERAC
RABAT Z GAZETKI DODATKOWO WYBIERZ JEDNĄ Z PROMOCJI

Chcesz kupić np. materac GREEN CORAL 
w rozmiarze 90 x 200 cm 

Otrzymujesz rabat umieszczony 
przy materacu

cena najniższa z 30 dni przed obniżką to 1179 zł cena promocyjna to 1059 zł

-10%
za każde wydane 1000 zł

100 ZŁ RABATU 15 RAT 0%
bez dodatkowych kosztów

ALBO

cena końcowa to 959 zł miesięczna rata to 70,60 złALBO

Przykład, jak skorzystać z promocji:

80 x 200 cm, cena 1269 zł 1139 zł, 90 x 200 cm, cena 1419 zł 1269 zł, 
100 x 200 cm, cena 1599 zł 1429 zł, 120 x 200 cm, cena 1899 zł 1699 zł, 
140 x 200 cm, cena 2179 zł 1949 zł, 160 x 200 cm, cena 2499 zł 2239 zł, 
180 x 200 cm, cena 2869 zł 2579 zł, 200 x 200 cm, cena 3249 zł 2919 zł

Materace piankowe CRAFT w pokrowcu Silk Touch, wymiary:

Materace
CRAFT -10%

lata4 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 629 zł 559 zł, 90 x 200 cm, cena 669 zł 599 zł, 
100 x 200 cm, cena 769 zł 689 zł, 120 x 200 cm, cena 859 zł 769 zł, 
140 x 200 cm, cena 1009 zł 899 zł, 160 x 200 cm, cena 1129 zł 999 zł, 
180 x 200 cm, cena 1269 zł 1139 zł, 200 x 200 cm, cena 1399 zł 1259 zł

Materace kieszeniowe VIGOR w pokrowcu Aloe Vera, wymiary:

Materace
VIGOR do -11%

80 x 200 cm, cena 1219 zł 1089 zł, 90 x 200 cm, cena 1249 zł 1119 zł, 
100 x 200 cm, cena 1439 zł 1289 zł, 120 x 200 cm, cena 1659 zł 1489 zł, 
140 x 200 cm, cena 1889 zł 1699 zł, 160 x 200 cm, cena 2119 zł 1899 zł, 
180 x 200 cm, cena 2379 zł 2139 zł, 200 x 200 cm, cena 2599 zł 2329 zł

w pokrowcu Purotex, wymiary:

Materace
CALM -10%

80 x 200 cm, cena 1139 zł 1019 zł, 90 x 200 cm, cena 1199 zł 1079 zł, 
100 x 200 cm, cena 1369 zł 1229 zł, 120 x 200 cm, cena 1549 zł 1389 zł, 
140 x 200 cm, cena 1789 zł 1599 zł, 160 x 200 cm, cena 2019 zł 1799 zł, 
180 x 200 cm, cena 2279 zł 2049 zł, 200 x 200 cm, cena 2489 zł 2239 zł

Materace kieszeniowo-piankowe BALANCE w pokrowcu Sleep Comfort, wymiary:

Materace
BALANCE -10%

Kup materac z gazetki i połącz promocje: WSZYSTKIE PRODUKTY, TAKŻE KUCHNIE SĄ W PROMOCJI
Promocja na wszystkie produkty obowiązuje od 15.03 do 5.04.2023

za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 
bez dodatkowych
kosztów15 RAT 0%ALBO

MEBLE KUCHENNE
DOSTĘPNE NAWET W 7 DNI

LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI15
na wszystkie meble kuchenne na sprzęt AGD udzielanej przez producentów 5LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI PLUS
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 4.2023” trwa 
od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i 
szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Szczegóły gwarancji na meble Qubik 
w karcie gwarancyjnej dostępnej u sprzedawców i na agatameble.pl. Szczegóły gwarancji na sprzęt AGD dostępne na stronach producentów. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z 
gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. 
Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

1. Krzesło VILLA, wymiary: 42 x 95 x 55 cm, w promocji kolor: jasnoszara ekoskóra/chrom, cena 329 zł 279 zł, 2. Krzesło PRIMA II, wymiary: 41 x 103 x 63 cm,  
w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 389 zł 319 zł, 3. Krzesło ATOLA, wymiary: 43 x 98 x 58 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/czarny, cena 279 zł 239 zł, 4. Krzesło TARTU,  
wymiary: 43 x 94 x 47 cm, w promocji kolor: beżowy (tkanina syntetyczna typ BERGAMO 22)/buk orzech, cena 229  zł 199 zł, 5. Krzesło FARRA, wymiary: 41 x 95 x 54 cm, w promocji kolor: 
czarna ekoskóra/chrom, cena 349  zł 309 zł, 6. Krzesło LONI, wymiary: 52 x 85 x 61 cm, w promocji kolor: zielony welur/czarny, cena 499  zł 349 zł, 7. Krzesło GOJA B, wymiary: 48 x 87 x 56 cm,  
w promocji kolor: biały/biała ekoskóra/natural, cena 359  zł 299 zł, 8. Krzesło barowe JOWISZ, wymiary: 47 x 85-105 x 51 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 339  zł 279 zł

Stół rozkładany EGON, wymiary: 70 x 76 x 110-150 cm, w promocji kolor: biały połysk 
(lakier UV), cena 1199 zł 999 zł, Krzesło ADRI, wymiary: 43 x 102 x 57 cm, w promocji kolor: 
czarna tkanina/czarny, cena 269  zł 219 zł/szt.

Stół rozkładany RONISO, wymiary: 80 x 78 x 120-160 cm, w promocji kolor: dąb sonoma,  
cena 769  zł 649 zł, Krzesło ONTIKA II, wymiary: 43 x 94 x 47 cm, w promocji kolor: 
ciemnoszary (tkanina syntetyczna typ DORA 95)/buk naturalny, cena 219  zł 179 zł/szt.
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-18%
219,-/szt.

269,-Krzesło 
ADRI

WSZYSTKIE PRODUKTY, TAKŻE KUCHNIE SĄ W PROMOCJI
Promocja na wszystkie produkty obowiązuje od 15.03 do 5.04.2023

za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 
bez dodatkowych
kosztów15 RAT 0%ALBO

MEBLE KUCHENNE
DOSTĘPNE NAWET W 7 DNI

LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI15
na wszystkie meble kuchenne na sprzęt AGD udzielanej przez producentów 5LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI PLUS

(lakier UV)



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Poszewka CALOR
40 x 40 cm, 90% poliester/ 
10% bawełna, różne wzory
14,99 zł  9,99 zł/szt.

Bieżnik CALOR
40 x 120 cm, 90% poliester/ 
10% bawełna, różne wzory
24,90 zł  14,99 zł/szt.

Salaterka VERDURA, FRUTTA
Ø 22 x 11,5 cm, szkło, dwa wzory
39,90 zł  29,90 zł/szt.

Patera obrotowa TAMARA
Ø 30 cm, szkło/ metal
34,90 zł  24,90 zł/szt.

Salaterka 
KURKA
17,5 x 14,5 x 4 cm, 
porcelana
19,99 zł  13,99 zł/szt.

Salaterka 
ZAJĄCZEK
13,5 x 10,5 x 2 cm, porcelana
14,99 zł  9,99 zł/szt.

Taca bambusowa 
na nóżkach

44 x 27 cm, bambus/ mdf
69,90 zł  

39,90 zł/szt.

Podkładka stołowa
43 x 30 cm, tworzywo  
sztuczne, dwa wzory
15,99 zł  8,99 zł/szt.

Talerz do jaj
Ø 26 cm, porcelana

46,90 zł  34,90 zł/szt.

Podstawka pod jajko
4 x 7 cm, porcelana
7,99 zł  5,99 zł/szt.

Szklanka 
z podwójną ścianką
260 ml, 300 ml, 
szkło borokrzemowe, 
różne wzory
36,90 zł  26,90 zł/szt.

Komplet szklanek do zimnych napojów
3 x 300 ml, szkło
11,99 zł  7,99 zł/kpl.

Komplet talerzy
6 talerzy: deserowych, głębokich, 
obiadowych, porcelana
339 zł  239 zł/kpl.

Dzbanek 
do zimnych 
napojów 
2 l, szkło

26,90/szt.

39,90

Pojemnik 
RELIEF
szkło/ ceramika 17,99/szt.

24,90

Kubek
450 ml, porcelana, dwa wzory

12,99/szt.

22,90

Kolekcja ARCADA
ceramika, różne kolory
miska 540 ml
9,99 zł   6,99 zł/szt.
kubek 370 ml
11,99 zł   7,99 zł/szt.
dostępne również: 
kubek JUMBO 460 ml
9,99 zł   6,99 zł/szt.
filiżanka ze spodkiem 250 ml
14,99 zł   9,99 zł/szt.

900 ml
27,90 zł  19,99 zł/szt.
1250 ml
32,90 zł  21,90 zł/szt.

650 ml



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „15 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane                                     1000 zł - 4.2023” trwa od 15.03 do 5.04.2023 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym  
nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, 
chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 15.03 do 5.04.2023

ALBO
za każde 
wydane 1000 zł100 ZŁ RABATU 15 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Chlebak
37 x 24 x 20 cm,  
stal nierdzewna/ 
bambus,  
kolory: czarny, biały
149 zł  89,90 zł/szt.

Keksówka FELICIA 
26 x 9,5 x 7 cm, 
stal z powłoką nieprzywierającą 
26,90 zł  17,99 zł/szt.

Tortownica FELICIA
Ø 24 cm,  
stal z powłoką  
nieprzywierającą 
34,90 zł  24,90 zł/szt.

Zestaw 
24 sztućców 
VIJA
stal nierdzewna
119 zł  79,90 zł/kpl.

Pojemnik do przechowywania 
SUGAR, COFFEE, TEA
metal
31,90 zł  14,99 zł/szt.

Taca
43 x 29,5 x 5,5 cm, 
bambus
59,90 zł  29,90 zł/szt.

Naczynie do zapiekania 
EXCELLENT z pokrywką
5,2 l, szkło żaroodporne
59,90 zł  46,90 zł/szt.

Suszarka do naczyń  
z ociekaczem
43,5 x 29 x 10 cm,  
metal/ tworzywo sztuczne
99,90 zł  59,90 zł/szt.

Zaparzacz tłokowy 
CARLO
600 ml, szkło borokrzemowe/  
stal nierdzewna/  
tworzywo sztuczne 
119 zł  69,90 zł/szt.

Czajnik
2,8 l,  
stal nierdzewna/ drewno,  
kolory: czarny, biały

69,90/szt.

109,-

Deska kuchenna
15,5 x 51 cm, drewno akacjowe

24,90/szt.

42,90

Komplet garnków MILANO
3 garnki: 1,6 l, 3,2 l, 5,3 l, rondel 1,25 l,  
4 szklane pokrywki, 
stal nierdzewna/ szkło,  
kolory: szary, czarny

229,-/kpl.

399,-

Ø 16/18/20 cm

16,99/szt.

26,90

Pokrywka 
uniwersalna 
3 w 1
szkło żaroodporne/  
silikon/ stal nierdzewna

8

Patelnia VASAR
aluminium z powłoką nieprzywierającą,  
nienagrzewająca się rączka ze stali nierdzewnej
Ø  24 cm 
cena regularna:  99,90 zł   59,90 zł/szt.
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 69,93 zł
Ø  28 cm   
cena regularna:   119 zł     69,90 zł/szt.
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 83,30 zł

Garnek VASAR z pokrywką
aluminium z powłoką nieprzywierającą/  
szkło żaroodporne
1,2 l, cena regularna:  109 zł   64,90 zł/szt.
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 76,30 zł
2,3 l, cena regularna:  139 zł   74,90 zł/szt.
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 97,30 zł

3,9 l, cena regularna:  169 zł   99,90 zł/szt.
najniższa cena z ostatnich 30 dni  
przed obniżką: 118,30 zł

Ø 20/22/24 cm   
32,90 zł   19,99 zł/szt.
Ø 24/26/28 cm   
39,90 zł   22,90 zł/szt.

najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 279,30 zł

cena 
regularna:



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Ceny towarów z gazetki obowiązują od 15.03 do 5.04.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu.  
Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie  
w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Niniejsza gazetka ma charakter informacyjny. Ceny nie obejmują elementów dekoracji. Artykuły prezentowane w gazetce reklamowej opatrzone są w sklepie hasłem  
„produkt z reklamy” albo „produkt z gazetki”. Agata S.A., 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 93, NIP 634-019-74-76, SR Katowice - Wschód w Katowicach, KRS nr 37615, kapitał zakładowy 15 000 000,12 PLN w całości opłacony.

Lista salonów, w których obowiązuje gazetka: 
Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 11, Bielsko-Biała al. gen. Władysława Andersa 551, Bolesławice k/Słupska ul. Wspólna 1, Bydgoszcz ul. Jasiniecka 4, Częstochowa  
ul. Drogowców 39, Gdańsk ul. Przywidzka 10 (Morski Park Handlowy), Gliwice ul. Pszczyńska 215, Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska 35, Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 43,  
Kalisz ul. Piłsudskiego 20-22  (Galeria Kalisz 2), Katowice al. Roździeńskiego 93, Kielce ul. Kongresowa 4, Kraków ul. Zakopiańska 70, Lubin ul. Ścinawska 22A, Lublin ul. Jana Pawła II 55,  
Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 94, Nowy Sącz ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 138, Opole ul. Ozimska 72 C, Płock ul. Wyszogrodzka 135, Poznań-Komorniki ul. Haliny Konopackiej 18,  
Radom ul. Mieszka I 4, Rumia ul. Grunwaldzka 112, Rybnik ul. Żorska 56, Rzeszów al. Powstańców Warszawy 32, Stalowa Wola ul. Fryderyka Chopina 40, Szczecin ul. Wiosenna 30 (C.H. Gryf),  
Toruń ul. Olsztyńska 15, Warszawa al. Krakowska 61 (C.H. Okęcie Park), Warszawa–Targówek ul. Toruńska 118 - w dn. 15-17.03 sklep może być nieczynny – inwentaryzacja, Włocławek ul. Kapitulna 39, 
Wrocław al. Karkonoska 83a (P.H. Auchan Bielany), Zielona Góra ul. Sulechowska 45. 

Lampa wisząca JUTA
3 x E27 max 60 W, 50 x 110 cm, 
juta/ tworzywo sztuczne/metal
229 zł   159 zł/szt.

dostępna również:
Lampa sufitowa JUTA
4 x E27 max 15 W, 60 x 16,5 cm, 
juta/ tworzywo sztuczne/ metal
259 zł   179 zł/szt.

Lampa podłogowa JUTA
1 x E27 max 60 W, 50 x 138 cm,  
juta/ tworzywo sztuczne/ metal
359 zł   249 zł/szt.

Lustro
Ø 40 cm, 
szkło/ metal
79,90 zł   
59,90 zł/szt.

Poszewka LUNAR
45 x 45 cm, 100% poliester, 
różne wzory
24,90 zł   14,99 zł/szt.

Ceny lamp w kolekcji JUTA nie obejmują 
żarówek, dostawca TK Tomasz Krywult.

Lampa wisząca JUTA
1 x E27 max 60 W, 30 x 160 cm, 
juta/ tworzywo sztuczne/ metal

89,90/szt.

139,-

Dywan 
SUMATRA
100% polipropylen,  
różne wzory
80 x 150 cm

59,90/szt.

99,90

Dekoracja
metal/ drewno
12 x 8 x 28 cm
19,99 zł   
12,99 zł/szt.
18 x 8 x 38 cm
29,90 zł   
19,99 zł/szt.

Koc MULLI
130 x 160 cm, 
100% poliester, różne kolory
69,90 zł   49,90 zł/szt.

Latarenka
11 x 22 cm, drewno/ metal, 
dwa kolory
64,90 zł   49,90 zł/szt.

120 x 170 cm   139 zł   79,90 zł/szt.
160 x 230 cm   249 zł   149 zł/szt.


