
TEMAT TYGODNIA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ŚRODY 28.07
DO ŚRODY 3.08.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

CZYSTY DOM
AKCESORIA 
ŁAZIENKOWE
AKCESORIA 
ROWEROWE
AKCESORIA 
WĘDKARSKIE

ARTYKUŁY
DLA ZWIERZĄT

TEKSTYLIA

ARTYKUŁY
SAMOCHODOWE



idealna do okien, 
luster, kabin 

prysznicowych 
i płytek 

zbiornik na brudną 
wodę o poj. 150 ml 

czas pracy
30 min

min
30

czas ładowania
3 h

3 godz.

lekka i łatwa 
w użyciu

Bezprzewodowa 
myjka do szyb

> wystarczy spryskać powierzchnię
detergentem, wyczyścić ściereczką
i zebrać myjką brudną wodę

> silikonowa głowica zasysa
powierzchnię do sucha

1 szt.

99.-

Mop parowy 6 w 1 
1500 W
> pojemnik na wodę 400 ml
> przebija się przez tłuszcz

i brud
> nagrzewanie w 15 sekund
> 16-elementowy zestaw

akcesoriów
1 kpl.

149.-
ultralekki

czyści i zabija 
99,9% bakterii 

99.9%

5 m przewodu 
zasilającego

5

elementy w zestawie

1500 
W

zmienna 
regulacja pary

głowica obrotowa

myjka do szyb99.-99.-99.

TYGODNIA
INSPIRACJE 

Od czwartku 28.07 do środy 3.08.2022

Bezprzewodowa 
myjka do szyb
Bezprzewodowa 
myjka do szyb
Bezprzewodowa 99.-99.-99.
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Pojemnik 
na kwadratowe 
płatki kosmetyczne
wym. 9,5 × 9,5 × 7/8 cm 
1 szt.

16.-

Okrągły pojemnik 
na przybory kosmetyczne
wym. ø 7 × 8,9/10,4 cm 
1 szt.

16.-

Pojemnik na płatki 
kosmetyczne
wym. ø 7 × 17/18,5 cm 
1 szt.

16.- Pojemnik na przybory 
kosmetyczne 
wym. 24 × 10,5 × 6,5/8,3 cm 
1 szt.

25.-

Pojemnik 
na patyczki 
higieniczne
wym. 9 × 8 × 7/8,5 cm 
1 szt.

16.-

Stołek 
drewniany
wym. ø 28 × 45 cm
1 szt.

59.-Ręcznik łazienkowy 
Frotte Rondo
(różne kolory)
wym. 30 × 50 cm 
wym. 50 × 90 cm  14.-
wym. 70 × 140 cm  29.-
1 szt.

5.- (różne kolory)
wym. 30 × 50 cm 
wym. 50 × 90 cm  14.-14.-14.
wym. 70 × 140 cm  29.

14.-14.-14.
29.-29.-29.

(różne kolory)5. (różne kolory)
wym. 30 × 50 cm 
wym. 50 × 90 cm  
wym. 70 × 140 cm  
1 szt.

5.
GRAMATURA

500 g/m2

Bezprzewodowa
myjka do szyb

ZAWSZE pod ręką!
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Narożna półka 
łazienkowa
wym. 25 × 18 × 19 cm  
1 szt.

26.-

3-poziomowa
półka pod
prysznic
wym. 
27,5 × 14 × 60 cm 
1 szt.

32.-

3-poziomowy
regał łazienkowy
wym. 16 × 15,5 × 63 cm 
1 szt.

34.-

Podwójny 
wieszak 
łazienkowy
wym. 6,5 × 5,5 × 10,5 cm 
1 szt.

12.-

Uchwyt
na papier toaletowy
wym. 13,5 × 13 × 6 cm 
1 szt.

12.-

Stojak 
na papier
toaletowy
wym. 
16 × 15 × 54 cm
1 szt.

22.-

12.

Stojak 
na papier
Stojak 
na papier
Stojak 

toaletowy
wym. 
16 × 15 × 54 cm

22.-22.-22.

1 szt.

Wieszak 
łazienkowy 
z 6 hakami
wym. 39 × 13 × 5 cm 
1 szt.

22.-
maks. 

obciążenie 
4 kg

4 kg

maks. 
obciążenie 

4 kg

4 kg

maks. 
obciążenie 

1 kg

1 kg

montowany 
na przyssawkę

stabilna 
konstrukcja

Podwójny 
wieszak 
Podwójny 
wieszak 
Podwójny 

łazienkowy
wym. 6,5 × 5,5 × 10,5 cm 

12.-12.-12.
1 szt.1 szt.
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Uchwyt
na papier toaletowy
wym. 13,5 × 13 × 6 cm 
1 szt.

Stołek łazienkowy 
składany
wym. 29 × 22 cm
> antypoślizgowa powłoka
1 szt.

22.-

wygodny 
uchwyt

Wieszak 
z klamerkami
wym. ø 31 × 33 cm 
1 kpl.

16.-
Wieszak 
z klamerkami
wym. ø 31 × 33 cm 

16.-16.-16.
2 szt.

Rolka 
do czyszczenia 
odzieży 
z 2 wkładami
wym. 5,5 × 21,5 cm 
3 szt., 1 kpl.

12.-
3 szt.wym. 5,5 × 21,5 cm 

3 rodzaje
strumienia 

wody

> Ściągaczka 
do szyb 
z przyssawką
wym. 24 × 22,2 cm 
1 szt.

6.-

> Wąż 
prysznicowy
dł. węża 1,5 m
1 szt.

16.-

> Siatka 
do prania
bielizny
wym. 19 × 15 cm
1 szt.

> Zestaw 
woreczków
do prania
bielizny
wym. 20 × 30 cm
wym. 30 × 40 cm
2 szt., 1 kpl.

3-poziomowy
regał
łazienkowy
na kółkach
wym. 
54,5×12,5×71 cm 
1 szt.

49.-

kółka zwiększające 
mobilność regału

wąski regał 
zajmuje mniej 

miejsca

Poduszka 
do kąpieli
wym. 
20 × 29 × 5,5 cm  
1 szt.

16.-
1 szt.1 szt.

montowana 
na przyssawki

> Spryskiwacz 
1 szt.

500
ml

> Słuchawka
prysznicowa
3-funkcyjna
wym. ø 9 × 20 cm 
1 szt.
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Kosz na śmieci
(2 kolory) 
wym. ø 19,5 × 24 cm 
1 szt.

15.-

Szczotka 
toaletowa
(2 kolory)
wym. ø 10 × 37,5 cm 
1 szt.

12.- > Dozownik 
do mydła
(2 kolory)
wym. ø 7 × 15,5 cm 
1 szt.

> Mydelniczka
(2 kolory)
wym. 13 × 9,5 × 2,5 cm 
1 szt.

> Kubek 
łazienkowy
(2 kolory)
wym. ø 7 × 9,5 cm 
1 szt.

> Kubek
na szczoteczki 
do zębów
(2 kolory)
wym. ø 7 × 11 cm 
1 szt.

275 
ml

wygodne 
uchwyty

Koszyk łazienkowy
wym. 27 × 18 × 14 cm
wym. 31 × 21,5 × 17,5 cm  12.-
1 szt. 

8-

5,3 l

9 l

Akcesoria 
łazienkowe

6.-

Miska składana
(różne rodzaje)
poj. 10 l
1 szt.

22.-

10 l 10 l

Od czwartku 28.07 do środy 3.08.2022Od czwartku 28.07 do środy 3.08.202220

Automatyczny 
dozownik 
do mydła
> nadaje się do 

mydła i płynów 
dezynfekujących

1 szt.

39.-

280 
ml

bezdotykowy

wydaje cichy 
sygnał dźwiękowy

4×AAA

brak
w zestawie
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Siodełko
wym. 25,2 × 21,5 cm
> pasuje do rowerów

o sztycy ø 22,2 mm
1 szt.

29.-

Pompka 
z manometrem
wym. 13 × 7 × 17 cm 
1 szt.

29.-

przewód 
wytrzymały 

na mróz i gorąco

Zapięcie 
rowerowe
(2 kolory)
dł. zapięcia 1,2 m
> zamek szyfrowy

4-cyfrowy
1 szt.

12.-

Zestaw światełek 
rowerowych
> baterie 2 × CR2032

(w zestawie)
1 kpl.

12.-

tradycyjny 
montaż 

na śrubę 

Torba rowerowa
wym. 20,5 × 12,5 × 16 cm 
1 szt.25.-

szczelny podwójny 
zamek błyskawiczny

i ukryty otwór na 
słuchawki

wodoodporny 
materiał

Sakwa rowerowa
wym. 18,5 × 9 × 10,5 cm
1 szt.

25.-
możliwość obsługi 

telefonu bez wyciągania 
go z kieszeni

aterie 2 × CR2032aterie 2 × CR2032

Siodełko29.

(w zestawie)
aterie 2 × CR2032

(w zestawie)

dł. zapięcia 1,2 m
amek szyfrowy

CR2032

2 ×

2 × CR 2032 
w zestawie

+
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Podbierak 
wędkarski
dł. całkowita 205 cm
> rączka rozciąga się

od 66 do 167 cm
> składany
1 szt.

25.-

elementy
zestawu

KĄCIK 
WĘDKARSKIWĘDKARSKIWĘDKARSKIWĘDKARSKI

haczyki 
wędkarskie

ołowiane 
obciążniki

Kosz składany
(różne kolory)
wym. 48 × 35 × 23 cm
1 szt.

16.- Elastyczne gumy mocujące
wym. 
2 szt. – 7 mm × 30 cm, 
2 szt. – 7 mm × 45 cm, 
2 szt. – 7 mm × 60 cm 
> stalowe haki
1 kpl.

12.-

6 szt.

elementy
zestawu

haczyki 
wędkarskie

(różne kolory)
wym. 48 × 35 × 23 cm
1 szt.

możliwość 
złożenia

spławik

przynęta

błystka

możliwość 
złożenia

32 l

1 kpl.

6 szt.

Zestaw wędkarski
> dł. wędki 1,8 m
> w zestawie

haczyk wędkarski 10 szt.,
ołowiany obciążnik 5 szt.,
spławik 1 szt.,
przynęta 1 szt.,
błystka 1 szt.

1 kpl.

39.-
Zestaw wędkarskiZestaw wędkarski

haczyk wędkarski 10 szt.,haczyk wędkarski 10 szt.,
ołowiany obciążnik 5 szt.,ołowiany obciążnik 5 szt.,
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Zestaw naczyń 
wielorazowych 
(różne kolory)
1 kpl.

12.-Wkład chłodzący
wym. 16,5 × 8 × 2,5 cm
1 szt.5.-

250 
ml

Lornetka 7 × 50
> w zestawie: nakładki

ochronne na soczewki,
ściereczka do czyszczenia
soczewek i nylonowa sakwa
z paskiem na ramię

1 kpl.

49.-
Śpiwór 
turystyczny
wym. 195 × 75 cm
> może być

używany jako koc
1 szt. 

49.-
Śpiwór 
turystyczny
wym. 195 × 75 cm
> m

używany jako koc
1 szt. 

49.

12.

20 l

wygodny 
uchwyt

Lornetka 7 × 50

49.-49.-49. 7-krotne 
powiększenie 

i średnica 
obiektywów 

50 mm

gumowa obudowa 
ułatwiająca trzymanie 

lornetki

zamykany 
na zamek

możliwość 
łączenia 
dwóch 

śpiworów

Śpiwór Śpiwór 

SUPERCENA

Kosz piknikowy 
z termoizolacją
wym. 48 × 27 × 23 cm 
1 szt.

35.-
1 szt.

SUPERCENA
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Stołek wędkarski 
składany
wym. 35 × 28 × 38 cm 
> torba transportowa

w zestawie
> możliwość złożenia
> maks. obciążenie 100 kg
1 kpl.

39.-

łatwo się 
składa
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Oferta handlowa na tydzień 30/22. Ważna od 28.07.2022 do 3.08.2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko 
w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny w PLN zawierają podatek VAT.
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. Sępoleńskiej 24b w Chojnicach, ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie, ul. Partyzantów 22 w Jędrzejowie, 
ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku, ul. Wspólnej 6 w Łabiszynie, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Zbąszyńskiej 18c w Nowym Tomyślu, ul. Chramcówki 30 w Zakopanem, ul. Kleszczowej 
18 w Warszawie, ul. Zagórskiej 1a w Suchedniowie, ul. Budowlanych 14 w Głogowie, ul. Długiej 44/46 w Zgierzu, ul. Stężyckiej 32/40 w Dęblinie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 
w Przemyślu, ul. Młynarskiej 1 w Raszynie, ul. Wojska Polskiego 6 w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gdańskiej 81 w Łodzi, ul. Dworcowej 24a w Łaziskach Górnych, ul. Targowej 1 
w Strykowie, ul. Sienkiewicza 2a w Czarnej Białostockiej, ul. Wrocławskiej 2a w Gajkowie, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Mińsku Mazowieckim, ul. Rydla 50 
w Szczecinie i ul. Zawadzkiego 12 w Dzierzgoniu różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

Od czwartku 28.07 do środy 3.08.202224

Sofa dmuchana 5 w 1 
wym. złożonej: 94×152×80 cm
wym. rozłożonej: 188×152× 64 cm  
> wygodna składana konstrukcja
> dwudrożny zawór szybkiego 

i łatwego napełniania 
oraz opróżniania powietrza 

> w zestwie łata naprawcza
1 kpl.

129.-
> wygodna składana konstrukcja
> 

> w zestwie łata naprawcza

SUPERCENA

10 zł TANIEJ

45.-

35.- Pompa 
powietrza 
AC*

1 kpl.

w zestawie
3 końcówki

szybko 
napompowuje 

i opróżnia 
prawie wszystkie 
nadmuchiwane 

produkty

* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona.

maks. 
obciążenie 

300 kg

300
kg

10



SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY



Dostawa z
prosto pod Twoje drzwi! 




