
OFERTA OD 2 GRUDNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

INSPIRACJE
ZIMOWE

Robot kuchenny
1100 W

1 kpl.

Wałek do ciasta  
silikonowy  
ø5×40 cm
1 szt. 

Forma do pieczenia  
muffinek w zestawie  
z papierowymi  
papilotkami  
wym. 35×26,5×3 cm 
1 kpl.

Komplet dzbanków  
z miarką  
poj. 0,25/0,5/1 l
3 szt. 1 kpl. 

Keksówka 
wym. 29,5×15×6,5 cm

1 szt.

Stolnica  
silikonowa 
wym. 50×40 cm
1 szt.

Forma do pieczenia  
z powłoką  
nieprzywieralną  
wym. 24×24×6,8 cm, 1 szt.

Forma do pieczenia  
z pokrywką  
ø26×7 cm, 1 kpl. 

Zestaw foremek  
do ciasteczek  
10 elem. 1 kpl.

Zestaw  
do zdobienia  

ciasta  
1 kpl. 

> misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l,  
   do przygotowywania 2,5–3 kg ciasta
> 3 mieszadła w zestawie
> przezroczysta, zdejmowana pokrywa z otworem 
> łatwa obsługa i czyszczenie

wymienne  
końcówki

WSPÓLNE
PIECZENIE

19.-

16.-

14.-
10.-

19.-

16.-

16.-
12.-

12.-

229.-
SUPEROFERTA



Szklane świeczniki na tacy
wym. tacki 32×10 cm 
4 elem. 1 kpl.

24.-

Latarnia ze  
świecą LED 
wym. 14×14×18 cm 
1 szt.

25.-

Słój szklany 
na ciastka
(różne wzory)
poj. 400 ml  
lub poj. 1200 ml
2 elem. 1 kpl.

od 12.-
Kubek 
(różne rodzaje) 
poj. 300–450 ml
1 szt.

14.- Puszki 
na ciastka
(różne wzory)
3 szt. 1 kpl.

29.-

Obrus z brokatem
(2 kolory)
wym. 150×250 cm
1 szt.

22.-

Figurka  
renifer
(różne  
rozmiary)
wys. 50–56 cm
1 szt.

79.-
Figurka  
na huśtawce
(różne rodzaje)
wys. 38 cm
1 szt.

89.-

Figurka z latarnią
(różne rodzaje)
wys. 43 cm
1 szt.

79.-

Świecznik 7 LED
wym. 32×5×22,5 cm

1 kpl.
brak  

w zestawie

2×AA
39.-

Figurka krasnal  
(różne rodzaje)
wym. 9–18 cm
1 szt.

od 10.-

Drewniana ozdoba XMAS
wym.6×6×6 cm
4 elem. 1 kpl.

21.-
12×AG10

w zestawie

Lampka  
kryształ  

solny
dł. kabla 1 m 

1 szt.

49.-
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Dekoracja drewniana
biały domek LED
(różne wzory)
wym. 6,5×6,5×12 cm
1 kpl.

Świecznik
drewniany 6 LED
wym. 32×30×5 cm
1 kpl.Szopka drewniana

15 LED
wym. 30×6×17 cm
1 kpl.

12.-

39.-42.-

Domek  
z oświetleniem  
LED
wym. 5,6×5,6×10 cm 
1 szt.

16.-

Świeca  
woskowa LED
wys. 20 cm
1 szt.

17.-

brak  
w zestawie

w zestawie

brak  
w zestawie 2×AA

1×CR2032

2×AA

wys. 30 cm 22.-

Drzewko 120 LED 
biały klon
wys. 180 cm
1 szt.

Drzewko 200 LED 
wys. 150 cm
1 szt.

119.-

99.-
Latarnia  
drewniana
ze świecą LED
wys. 55,5 cm
1 szt.

69.-

brak  
w zestawie

3×AAA

Zestaw 3 latarni
3 szt. 1 kpl.
wys. S 24 cm, M 34 cm, L 44 cm

79.-

IP44

IP44

nadaje się  
na zewnątrz

nadaje się  
na zewnątrz
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Krajacz  
do warzyw 
wym. 27,9×11,5×11 cm 
1 kpl.

wym. 26,3×26,3×7,2 cm wym. 22,2×20,2×7,4 cm wym. ø24,7×7,5 cm

42.-
wymienne

ostrza

szklany
środek

wykonana
z bambusa

Multicooker 860 W
poj. misy wewnętrznej 5 l
1 kpl.

Sokowirówka 500 W
poj. pojemnika na odpady 1500 ml
poj. dzbanka na sok 450 ml
1 kpl.

129.-

99.-

Pojemnik 
na ciasto
(różne rodzaje)
2 elem.
1 kpl.

19.-

wym. 
ø33,5×11,5 cm

wym.  
43×31×9 cm

Deska
do krojenia
(różne rodzaje)
1 szt.

12.-od

Zestaw form do pieczenia
3 szt. 1 kpl.27.-

Bambusowy stojak  
z 6 przyprawnikami  
na magnes
7 elem. 1 kpl.

34.-

Przeźroczyste wieczka 
 ułatwiają rozpoznanie  

przyprawy bez konieczności 
otwierania pojemnika.

Nóżka na stojaku umożliwia  
postawienie pod kątem.

 > 2 stopnie prędkości:  
dla miękkich  
i twardych owoców

 > wbudowany system  
bezpieczeństwa przed  
przypadkowym  
włączeniem

 > zabezpieczenie  
przed przegrzaniem

 > nieprzywierająca  
powłoka misy wewnętrznej

 > zdejmowany zawór ujścia pary
 > 11 programowalnych funkcji
 > funkcja opóźnienia startu  

w zakresie: 10 minut–24 godziny
 > regulowany czas gotowania
 > obudowa ze stali nierdzewnej

Posiada różne funkcje przygotowywania potraw 
np.: smażenie, robienie frytek, gotowanie na parze  
czy pieczenie ciast i chleba. 

Akcesoria: 
 > miarka z podziałką
 > łyżka do ryżu
 > chochla
 > koszyk do gotowania  
na parze

Frytownica 
2000 W 

poj. 2 l, 1 szt.

79.- 3 
szt.
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Dzięki wymiennym płytom  
w prosty i szybki sposób  
możesz przygotować  
klasyczne ciepłe kanapki,  
chrupiące gofry lub pyszne  
i zdrowe dania z grilla.

wym. ø24,7×7,5 cm

Elektryczna
ostrzałka 10 W
1 szt.

Doskonała do ostrzenia wszystkich 
metalowych noży o prostych ostrzach  
oraz nożyczek.

39.-

Czajnik elektryczny 
z zaparzaczem 2200 W
poj. 1,8 l, 1 kpl.

69.-

Opiekacz  
elektryczny 3w1  
800 W
1 kpl.89.-

Kuchenka indukcyjna  
2000 W
1 szt.

89.-

Waga kuchenna
1 szt.

32.-od
Zestaw  
pojemników  
na żywność
(różne rodzaje), 1 kpl. 

8.-

4-poziomowy
wózek kuchenny

wym. 81,5×41×23 cm, 1 szt.

36.-

posiada kółka

Krajalnica elektryczna 
150 W  
1 szt.
 > trzy prędkości krojenia
 > regulacja szerokości cięcia
 > antypoślizgowe przyssawki

99.-

Garnek z pokrywką
poj. 4,5 l
2 elem. 1 kpl.

Garnek  
z pokrywką
poj. 3,1 l
2 elem. 1 kpl.

49.-

39.-

Rondel
ø16 cm
1 szt.

16.-

> elektryczny wyświetlacz
> funkcja tary
> automatyczne wyłączanie 
   przedłuża żywot baterii

gazowaindukcyjnaceramicznaelektrycznahalogenowa
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WEEKEND OD CZWARTKU
OFERTA OD 5 GRUDNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kosz składany
z nadrukiem
WILD 
(2 wzory)
wym. 40×50 cm 
1 szt.

29.-

Siedzisko
z szufladami
wym. 65×33×45 cm 
1 kpl.

149.-

Komplet 3 ramek  
na zdjęcia
(różne wzory)
wym. 17,5×38×2,5 cm
2×wym. 17,5×17,5×2,5 cm
3 elem. 1 kpl.

32.-

Narzuta  
na łóżko WILD
(różne wzory) 
wym. 160×200 cm
1 szt.

69.-

drugi wzór

Poduszka  
dekoracyjna
(różne rodzaje) 
1 szt.

Koc polarowy
(różne wzory) 
wym. 130×170 cm
1 szt.

od 22.-

32.-

Kapcie  
w panterkę
(różne rodzaje) 
rozm. 37–40
1 para

od 22.-

Poduszka dekoracyjna
(różne kolory)
wym. 40×40 cm 
1 szt.

Stołek
(różne wzory)
wym. ø28×35 cm 
1 szt.

Dywan
(różne kolory)
wym. 60×90 cm 
1 szt.

29.-

50.-

49.-

Komplet  
pościeli WILD
(2 wzory)

59.-
100%

poszewka na kołdrę  
wym. 160×200 cm  
2×poszewka na poduszkę  
wym. 70×80 cm 
3 elem. 1 kpl.

drugi wzór
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Regał  
na obuwie
4-poziomowy
wym.  
61–114×23×68,5 cm
1 szt.

39.-

84–120 cm

73 cm
42 cm

Reling podwójny
na kółkach
1 szt.

Reling
pojedynczy
wym. 
95–163×81×42 cm
1 szt.

Pokrowiec
na ubranie
(2 kolory)
wym. 100×60 cm
1 szt.

wym. 150×60 cm

59.-
37.-

8.-

10.-

Organizery
(różne rodzaje), 1 szt.10.-

Organizer
na buty 
zawieszany
na drzwi
wym. 50×20×183 cm
1 szt.

Wykonany 
ze stali węglowej.
Pomaga utrzymać  
porządek 
i zaoszczędzić  
miejsce.

54.-

19.- dru
gi kolor

Wieszaki
(różne rodzaje)
1 szt./1 kpl.

7
szt.

10
szt.

OFERTA OD 5 GRUDNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Pojemnik 
z pokrywą
poj. 20 l
1 kpl.

poj. 52 l 24.-

poj. 31 l

18.-

16.-

Poduszka  
dekoracyjna
(różne rodzaje) 
1 szt.

Koc polarowy
(różne wzory) 
wym. 130×170 cm
1 szt.

Poduszka dekoracyjna
(różne kolory)
wym. 40×40 cm 
1 szt.

Pojemnik do 
przechowywania
bombek 
(różne rodzaje) 
1 szt.

miejsce  
na lampki  
i łańcuchy

mieści  
24 szt. bombek

29.-

10
0

–1
65

 c
m

Skarpety 
zimowe
(różne wzory)
1 para

22.-

podeszwa
antypoślizgowa
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Świąteczne
przebrania
dla psa
rozm. S–M
1 szt.

25.-

Drzewo – drapak
dla kota
wym. 40×30,5×51,5 cm 
1 szt.

59.-

Legowisko dla psa
wym. 50×42×12,5 cm 
1 szt.

wym. 62×48×14 cm  35.-

wym. 73×60×15 cm  40.-

30.-

Ubranko  
dla psa
z motywem  
zimowym
(różne rodzaje)
rozm. S-L 
1 szt.

20.-

25.-
wysokiej  

jakości połączenie 
wytrzymałego sizalu  

i puszystego pluszu

idealny  
do zabawy,  

wspinania się  
i ostrzenia  

pazurów

Ubranko  
dla kota
(różne rodzaje)
rozm. S–M 
1 kpl.

16.-
Kamizelka dla psa
(różne rodzaje)
rozm. S-L 
1 szt.

26.-

Oferta handlowa na tydzień 49/19. Ważna od 2.12. do 7.12.2019 r. oraz od 5.12 do 7.12.2019 r. włącznie lub do wyczerpania 
zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy.  
Znaki firmowe 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 5.12.2019 r. Zapraszamy do Netto!

WEEKEND OD CZWARTKU
OFERTA OD 5 GRUDNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

otwór  
na smycz

Mikołaj

Elf

Skrzat
Renifer

Legowisko  
dla pupila
z wyjmowaną  
poduszką
wym. 44×46×35 cm 
1 kpl.

59.-

44
 c

m

35 cm

Drapak
dla kota 
1 szt.

129.-

PREZENTY
DLA PUPILA

OD CZWARTKU
5 GRUDNIA

46 cm

Poduszka
dekoracyjna
(różne rodzaje)
1 szt.

od 16.-

                                  50 cm

                                 
 34 cm

 138
 cm

Drzewko  
dla kota  
z pałąkiem  
i piłką  
do zabawy  
wys. 44 cm 
1 szt.


