
TEMAT TYGODNIA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 30.06
DO ŚRODY 6.07.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

KUCHNIA

WAKACYJNY
RELAKS

TEKSTYLIA



Talerz 
deserowy
(2 kolory)
ø 22,5 cm
1 szt.

9.-
Talerz 
obiadowy
(2 kolory)
ø 27 cm
1 szt.

14.-

Salaterka
(2 kolory)
ø 14,5 cm
1 szt.

12.-
Kubek
(2 kolory)
1 szt.

10.-
Salaterka
(2 kolory)
ø 14,5 cm
1 szt.

12.

obiadowy

14.14.-14.
Talerz 
deserowy
(2 kolory)
ø 22,5 cm
1 szt.

9.-9.-9.

10.-10.-10. -

14.-14.-14.
290 
ml

14.

PIĘKNIE podane!
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KUCHENNY NIEZBĘDNIK
Półka narożna
wym. 23 × 23 × 20,5 cm 
1 szt.22.-

Koszyk do wsunięcia 
pod szafkę
wym. 40 × 25,5 × 14,3 cm 
1 szt.

19.-

2-poziomowa suszarka 
do naczyń
wym. 44 × 36 × 32 cm 
1 szt.

59.- wym. 44 × 36 × 32 cm 
1 szt.

59.

3 l

Czajnik
1 szt.

45.-

zdejmowany 
pojemnik 

na sztućce

dwupoziomowa 
konstrukcja 

1 szt.22.

Koszyk do wsunięcia 19. Koszyk do wsunięcia 
pod szafkę
Koszyk do wsunięcia 
pod szafkę
Koszyk do wsunięcia 

wym. 40 × 25,5 × 14,3 cm 
1 szt.

19.-19.-19.

do wszystkich 
rodzajów 
kuchenek

ruchomy 
odpływ

2,5 l

3-poziomowa 
półka metalowa
wym. 26 × 25 × 11,5 cm 
1 szt.

22.-

Dzbanek filtrujący 
Aquaphor z wkładem
(2 kolory)
1 kpl.

29.-
Dzbanek filtrujący Dzbanek filtrujący Dzbanek filtrujący 

SUPERCENA

Wkład Aquaphor 
B15 Standard
1 szt.

10.-
SUPERCENA
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Podkładki 
ochronne 
pod patelnie
ø 18 cm, ø 23 cm, 
ø 28 cm, ø 33 cm, 
ø 38 cm 
5 szt., 1 kpl.

15.-

5 szt.

Koszyk do wsunięcia 
pod szafkę
wym. 40 × 25,5 × 14,3 cm 
1 szt.

Osłona 
rozpryskowa
wym. 84 × 32,5 cm 
1 szt.

19.-

opuszczana 
tacka na okruchy
zapewnia łatwe 

czyszczenie

łatwe 
czyszczenie

możliwość 
wyboru stopnia 

zrumienienia

na 2 kromki 
chleba

> Toster 
   650 W*
   1 szt.

650 
W

> Blender 
   ręczny 
   300 W*
   1 szt.

ergonomiczny 
kształt

> Czajnik 
   2200 W*
   1 szt.

> Czajnik 
   2200 W*
> Czajnik 
   2200 W*

1,7 l2200 
W

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

chroni przed 
zabrudzeniami 

w okolicy kuchenki

rozpryskowa
wym. 84 × 32,5 cm 

> Blender 

   300 W*

> Blender 

   300 W*

300 
W

idealny 
do rozdrabniania 

i miksowania

10 zł TANIEJ

55.-

45.-
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Owalna mata 
podłogowa
(różne wzory)
wym. 75 × 50 cm 
1 szt.

29.-

Poduszka 
na krzesło
(różne wzory)
wym. 40 × 40 cm 
1 szt.

24.-
wym. 40 × 40 cm 

mocowana 
do krzesła 
za pomocą 

sznurka

Żagiel
przeciwsłoneczny*
wym. 300 × 300 × 300 cm
1 szt.

Żagiel 
przeciwsłoneczny* 
wym. 400 × 300 cm
1 szt.

odporny
na warunki

atmosferyczne
i promieniowanie 

UV

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

Żagiel

10 zł TANIEJ

59.-

49.-

1 szt.

10 zł TANIEJ

89.-

79.-
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Krótkie 
spodenki 
dziewczęce 
lub chłopięce
(2 kolory)
rozm. 104/110
1 para

19.-
T-shirt 
dziecięcy 
2-pak
> dziewczęcy:
rozm. 110/116
2 szt., 1 kpl. 
> chłopięcy: 
rozm. 98/104 
2 szt., 1 kpl.

36.-

Legginsy 
damskie 3/4
(2 kolory)
rozm. L, XL
1 para

24.-
T-shirt męski
(2 wzory)
rozm. M 
1 szt.

34.-

Krótkie spodenki 
męskie
(2 kolory)
rozm. M
1 para

26.-

(2 wzory)
rozm. M 
1 szt. Legginsy 

damskie 
krótkie
(2 kolory)
rozm. S-XXL
1 para

24.-

1 para

2-pak 

2-pak 
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Namiot 
plażowy
wym. 200 × 120 × 90 cm 
ø stelaża 5,5 mm 
1 kpl.

69.-

Leżak 
plażowy
1 szt.

Parasol 
plażowy
wym. 180 × 190 cm
ø stelaża 19/22 mm 
1 szt.

39.-

Namiot plażowy
wym. 200 × 140 × 100 cm 
ø stelaża 6,9 mm 
1 szt.

79.-

wygodna rączka 
do przenoszenia 

złożonego leżaka

torba 
z wygodnym 

uchwytem

zestaw akcesoriów 
do przymocowania 

namiotu

wodoodporny 
materiał

łatwy 
do rozłożenia 

chroni przed 
szkodliwym 

promieniowaniem UV

regulacja 
nachylenia

wodoodporny 
materiał

łatwy 
do rozłożenia, 

po złożeniu 
zajmuje niewiele 

miejsca 

Wakacyjny RELAKS!

99.-
SUPERCENA
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Kombinezon 
plażowy dziecięcy
rozm. 86-92, 98-104 cm
1 szt.

49.-
plażowy dziecięcy
rozm. 86-92, 98-104 cm

49.
zapinany 
na zamek

Kombinezon 
plażowy dziecięcy
rozm. 86-92, 98-104 cm
1 szt.

49.

Dmuchany fotel
(różne wzory)
wym. 55 × 55 × 35 cm
1 szt.

29.-

Koło do pływania 
dla niemowlaka
ø 69 cm 
1 szt.

29.-

ze specjalnym 
siedziskiem

wym. 55 × 55 × 35 cm
1 szt.

2 komory 
powietrzne

 z wbudowaną 
poduszką

maks. 
obciążenie

90 kg 

90 
kg

Materac dmuchany
(2 kolory)
wym. 188 × 71 cm  
1 szt.

39.-

wielokolorowe 
kieszenie 

drugi kolor

wygodne 
oparcie
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Oferta handlowa na tydzień 26/22. Ważna od 30.06.2022 do 6.07.2022 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.

wygodne 
sterowanie 

za pomocą pilota

pojemność 
zbiornika 

na wodę 7 l

7 l
program 
czasowy:
1-7 godz.

cicha praca, 
poziom hałasu 

< 65 dB

3 ustawienia 
prędkości:

8/7,5/5 m/s

3

obrotowe kółka 
zwiększają mobliność 

klimatora

80
W

regulacja siły nawiewu 
oraz obrotów 
wentylatora

stabilna 
podstawa

wygodny uchwyt 
do przenoszenia

45
W

Oferta handlowa na tydzień 26/22. Ważna od 30.06.2022 do 6.07.2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko 

Wentylator 
stołowy 35 W*
wys. 37 cm
1 szt.

65.-
regulacja kąta 

nachylenia 
czaszy

zapewnia cyrkulację 
chłodnego powietrza, 

co pozwala uzyskać 
maksymalny komfort  

35
W

3 prędkości 
nawiewu

Klimator 80 W
wym. 23 × 23 × 52 cm
> ruchy oscylacyjne 
   w zakresie 600

1 kpl.

249.-

7 l33

obrotowe kółka 
zwiększają mobliność 

1 kpl.

panel sterujący

regulacja siły nawiewu 

stabilna 
podstawa

wygodny uchwyt 
do przenoszenia

45
W

Wentylator 
kolumnowy 
45 W
wys. 81 cm
1 szt.

119.-
2-godzinny zegar 

sterujący umożliwia 
dostosowanie 

ustawień chłodzenia

program 
czasowy:
1-7 godz.

zwiększają mobliność 

do przenoszenia

zapewnia cyrkulację 
chłodnego powietrza, 

co pozwala uzyskać 
maksymalny komfort  

do przenoszenia

regulacja kąta 
nachylenia czaszy

Wentylator 
podłogowy 
45 W*
wys. 40-120 cm
1 szt.

79.-

3 prędkości 
nawiewu

regulacja 
wysokości 

stojaka 
od 40 do 120 cm

zapewnia cyrkulację 
chłodnego powietrza, 

co pozwala uzyskać 
maksymalny komfort  45

W

stabilna 
podstawa

* Więcej produktów w promocji znajdziesz w sklepach. Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, 
iż dostępność niektórych produktów, wzorów i kolorów może być ograniczona. Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto – o ich dostępność prosimy zapytać sprzedawcę.
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SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY

SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



