
ARTYKUŁY
DLA ZWIERZĄT

TEKSTYLIA

ARTYKUŁY
SAMOCHODOWE

TEMAT TYGODNIA

AKCESORIA 
ŁAZIENKOWE 
I DO SPRZĄTANIA

AKCESORIA 
KOSMETYCZNE

AKCESORIA 
KOMPUTEROWE

HALLOWEEN
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dociera do najbardziej 
niedostępnych miejsc

doskonale sprawdzi 
się do mycia okien, 

szyb samochodowych 
i luster

Elastyczna 
szczotka do 
sprzątania
wym. ok. 58 × 6,5 cm
1 szt.

12.-

Myjka do okien 
ze ściągaczką
dł. kija od 58 do 84 cm
1 szt.

19.-Dobrze posprzątanedociera do najbardziej 
niedostępnych miejsc

wym. ok. 58 × 6,5 cm

posprzątane

wygodne 
wyciskanie bez 
brudzenia rąk 

dzięki specjalnie 
opracowanemu 
mechanizmowi 

z rączką

Mop gąbczasty
z kijem
teleskopowym
dł. kija 
od 83 do 123 cm
1 szt.

22.-

Mop płaski 
z bawełnianą 
nakładką
dł. kija 
od 68 do 120 cm
> zapas do mopa  12.-
1 szt.

22.-

27 cm

ok. 42 cm

ok. 41 cm
Mop płaski
z nakładką 
z mikrofibry
dł. kija 
od 67 do 120 cm
> zapas do mopa  9.-
1 szt.

19.-

22.-22.-22.

TYGODNIA
INSPIRACJE 

Od czwartku 27.10 do środy 2.11.2022
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możliwość ustawienia 
wysokości półek według 
indywidualnych potrzeb

Organizer 
wiszący
wym. 
28 × 17,5 × 45 cm
1 szt.

25.-
Stojak na papier 
toaletowy
1 szt.

25.-
1 szt.

Regał 
z 3 półkami 
na kółkach
wym. 38 × 27 × 63 cm
1 szt.

65.-

8.-

> Zestaw 
toaletowy
1 kpl.

Wiadro 
z wyciskaczem
1 szt. 

10.-> Szczotka
do naczyń
1 szt.

> Szczotka
do butelek
1 szt.

> Szczoteczka
do rąk
1 szt. 

Miotła
domowa
1 szt.

10.-

8.-Szufelka
ze zmiotką
1 kpl.

10 l

Zmiotka 
i szufelka
dł. kija 80 cm
2 elem., 1 kpl.

14.-

2
elem.

indywidualnych potrzeb

17Od czwartku 27.10 do środy 2.11.2022

OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 27.10

DO ŚRODY 2.11.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

19



UPORZĄDKOWANA łazienka

Kosz 
(2 kolory)
1 szt.

9.-

Koszyk
(2 kolory)
wym. 10 × 19,5 cm
wym. 15,5 × 25 cm  3.-
wym. 19 × 30 cm  4.-
wym. 25 × 36 cm  7.-
1 szt.

2.-

10 l

32 l

do wyboru dwa kolory

Miękka 
nakładka 
na sedes
wym. zewnętrzny
29 × 27 cm 
wym. wewnętrzny
18 × 13,5 cm 
1 szt.

16.-
Czepek do suszenia 
włosów dla dzieci
(2 kolory)
> idealnie sprawdzi się 

po umyciu włosów
> doskonale wchłania 

wodę 
1 szt.

19.-

wym. zewnętrzny

wym. wewnętrzny

Czepek do suszenia 
włosów dla dzieciwłosów dla dzieci
Czepek do suszenia 
włosów dla dzieci
Czepek do suszenia 

(2 kolory)(2 kolory)
idealnie sprawdzi się idealnie sprawdzi się idealnie sprawdzi się idealnie sprawdzi się 
po umyciu włosówpo umyciu włosów
doskonale wchłania doskonale wchłania 
wodę wodę 

1 szt.1 szt.

19.-19.-19.

Poduszka 
na krzesło
(różne kolory)
1 szt.

12.-
Dywan 
łazienkowy
(różne kolory) 
wym. 80 × 50 cm
1 szt.

26.-

Kosz na bieliznę 
(2 kolory)
1 szt.

35.-
Kosz na bieliznę 

35.
SUPERCENA
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TWÓJ salon piękności!

Płatki 
kosmetyczne 
wielokrotnego 
użytku
5 szt., 1 kpl.

15.-

Dwustronny 
roller 
do twarzy
1 szt.

29.-

Lampka LED 
na przyssawki
> dotykowa 

regulacja jasności 
w zależności 
od potrzeb 

1 szt.

29.-

duży wałek 
do masowania 

twarzy, 
policzków, 
czoła i szyi

możliwość 
ustawienia lustra 

w orientacji 
pionowej albo 
poziomej oraz 
zmiany kąta 
nachylenia 

w zakresie 180°

praktyczne wgłębienie 
w podstawce idealnie 

nadaje się na drobiazgi

5 szt.

Lusterko 
podświetlane 
16 LED
wym. 27 × 17 × 12 cm
1 szt.

29.-

duży wałek duży wałek 
do masowania do masowania 

twarzy, 

Lampa LED 
pierścieniowa 
na statywie
ø 26 × 60–160 cm
> 10 stopni świecenia
1 kpl.

59.-

LED

3 tryby 
LED

kabel USB
(w zestawie)

napięcie

5 V

posiada 
regulowany 

statyw
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masaż kamieniem odpręża, przyczynia 
się do poprawy elastyczności skóry 

i krążenia krwi, redukuje widoczność 
opuchlizny i rozluźnia mięśnie

Dwustronna 
szczotka 
do czyszczenia 
twarzy
wym. 13 × 5,8 × 4,3 cm
1 szt.

Zestaw gąbek 
do makijażu
3 szt., 1 kpl.

19.-

Zestaw 
2 kosmetyczek
wym. 18,5 × 4 × 12 cm
wym. 24,5 × 6,5 × 15 cm
2 szt., 1 kpl.

25.-

3 
szt.

2 
szt.

Kamień jadeitowy 
do masażu twarzy 
Gua Sha
wym. 5,5 × 8 cm
1 szt.

16.-

Organizer 
na biżuterię
wym. 23 × 18,5 × 9 cm
1 szt.

49.-

wyjmowana 
kasetka 

z przegródkami

przegródki i haczyki 
pomagają uporządkować 

każdy rodzaj biżuterii

15.- Kącik
    urody!
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3 
szt.

1 
szt.

1 
szt.

1 
szt.

1 
szt.

1 
szt.

1 
szt.

wygodna w użytkowaniu 
i łatwa w czyszczeniu
silikonowa szpatułka

kosmetyczna

wyjątkowo miękka i przyjemna 
w dotyku opaska kosmetyczna
przytrzyma niesforne kosmyki 

włosów, idealna podczas 
zabiegów kosmetycznych 

i robienia makijażu 

precyzyjne 
i ostre cięcie

zalotka ze stali 
nierdzewnej 
doskonale 
podkręca 

i wydłuża rzęsy

Opaska 
kosmetyczna 
OMG
1 szt.

10.-

temperówka precyzyjnie 
ostrzy cienkie i grube kredki

pęseta z grzebykiem
idealna do pielęgnacji brwi

drobne ostrza zapewniają 
bezpieczne i dokładne 
usuwanie nadmiernego 

owłosienia

drobne ostrza zapewniają 
bezpieczne i dokładne 
usuwanie nadmiernego 

3 
szt.

Kącik
    urody!

włosów, idealna podczas 
zabiegów kosmetycznych 

i robienia makijażu 

OMG
1 szt.

Akcesoria 
kosmetyczne
(różne rodzaje)

10.-
szukaj 
nas na 

standzie

Brzytwa
3 szt., 1 kpl.

15.-
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Podkładka 
pod klawiaturę i myszkę
> antypoślizgowy spód 
1 szt.

22.-
Mysz komputerowa 
z podświetleniem 
LED
wym. ok. 12 × 7 × 3,5 cm
1 szt.

29.-

dł. przewodu 
ok. 1,3 m

gniazdo
USB

BluetoothBluetooth mikrofon 
z redukcją 

echa

mikrofon 

wbudowane 
radio FM

wbudowane 

FM

Klawiatura 
LED
1 szt.

49.-

Lustrzany zegar 
cyfrowy
wym. 15,8 × 1,3 × 7,8 cm
> funkcja lustra
> funkcja drzemki
> wyświetlacz LED
1 szt.

59.-

LED

3 tryby 
jasności

2 wejścia 
USB

Megagłośnik 
120 W*

1 szt.

90.-
Megagłośnik 

90.
SUPERCENA

* Uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona.
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Podświetlenie 
telewizora 
60 LED
> dł. 2 m
1 szt.

34.-
pilot w zestawie

Kabel USB
(różne rodzaje)
dł. przewodu 1,2 m
dł. przewodu 1,8 m 17.-
1 szt.

15.-

Uniwersalna 
ładowarka 
sieciowa USB
12 W
(2 kolory)
> 2 wejścia USB
1 szt.

25.-

Uniwersalny stojak 
na telefon/tablet
(różne kolory)
> gumowe ramiona
> lekki i poręczny
> prosty w obsłudze
1 szt.

10.-

Magnetyczny 
uchwyt 
na telefon
wym. 12,3 × 3,3 × 0,5 cm
> można przymocować do 

laptopa
1 szt.

22.-

dł. przewodu 
ok. 1,2 m

dł. przewodu 
ok. 1,8 m

Uniwersalny stojak 
na telefon/tablet
Uniwersalny stojak 
na telefon/tablet
Uniwersalny stojak 

gumowe ramiona
lekki i poręczny
prosty w obsłudze

10.-10.-10.

wejście 
micro-USB

wejście 
USB-C

wejście 
lightning

ochrona przed 
złamaniem

podłączysz bez 
zdejmowania etui

wspiera szybkie 
ładowanie 

2,4 A/3,0 A

matalowe 
końcówki

transmisja 
danych 

do 480 Mb/s

2 wejścia 
USB

wentylator 
ø 14 cm

Chłodząca 
podkładka 
pod laptopa
1 szt.

32.-
regulowany 

kąt nachylenia

wentylator 

> Płyn do 
czyszczenia 
ekranów 
LCD/TFT/LED
1 szt.

12.-

> Sprężony 
gaz
1 szt.

400
ml

100
ml

Uniwersalny stojak 

Uniwersalna 

sieciowa USB

drugi kolor

Magnetyczny 

wym. 12,3 × 3,3 × 0,5 cm
można przymocować do można przymocować do 

po złożeniu zajmuje 
niewiele miejsca

Klawiatura 
LED
1 szt.
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Wiaderko 
dynia*

(2 wzory)
wym. ø 20 × 15,3 cm
1 szt.

9.-

Zestaw 
do wycinania 
dyni 3 w 1
wym. 20,3 × 8,6 × 3 cm
3 elem., 1 kpl.

15.-
Kubek
z motywem 
Halloween
(2 wzory)
1 szt.

10.-

340
ml

do wycinania 

wym. 20,3 × 8,6 × 3 cm

15.-15.-15.

3 
elem.

ostrze 
ze stali 

nierdzewnej

2,99
SUPERCENA

2,49
SUPERCENA

Donut 
Halloween
73 g 
34,11/1 kg

Muffin 
Halloween
115 g 
26,00/1 kg

* Wiaderko nie zawiera cukierków.

Od czwartku 27.10 do środy 2.11.202224

Oferta handlowa na tydzień 43/22. Ważna od 27.10.2022 do 2.11.2022 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. Zapraszamy do Netto!
*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. 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 Kamieńcu Wrocławskim, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Zawadzkiego 12 w Dzierzgoniu, ul. Lutosławskiego 2 w Darłowie, ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie, ul. Lipowej 52 w Sokołowie Podlaskim, ul. 11 Listopada 5a w Łodzi, pl. Wolności 1 
we Włoszczowie, ul. Sprzymierzeńców 20 w Ustce i ul. Marysińskiej 104 w Łodzi różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać 
sprzedawców.

1.

2.

3.

4.
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SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY

SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK




